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Analys av Pfizer, AstraZeneca, Moderna “Vacciner”
Anéeka: Vaccinerna från Pfizer, AstraZeneca, Moderna har blivit avkodade och studerade av ett team ombord på
Tolekas Laboratorier. De är vacciner avsedda mot SARS typ virus, en typ av virus som egentligen är ofarligt. Jag
kan inte förstå allt väsen om vaccinerna som är av utmärkt kvalitet och som jag rekommenderar (SKÄMT)!
Skämt åsido, jag har försökt samla mod senaste dagarna för att kunna berätta vad vi funnit i vaccinerna.
Innehållet i dessa vacciner är så fruktansvärt att vi efter testerna stoppades in materialet i en säkerhetsbehållare
för BIO-FARLIG material och eliminerade det med hög energi.
Vad de innehåller kan vi inte ens tala om fullt ut för er, eftersom jag egentligen inte har några enkla sätt att
förklara. Om exempelvis Dr. Alex (en fiktiv online doktor på spanska siter)* vill ha data på vad som händer samt
förstå de biokemiska processer som vaccinerna genererar kan jag helt enkelt inte ge honom den korrekta
informationen.
För mig är det extremt seriöst att människor inte förstår vad som finns i dem och kan av den anledningen även
komma att tolka vad jag säger som fantasi och påhitt. Likaledes kommer läkare mot pandemin inte förstå orsaken
till användningen av nanobots, eftersom deras lab är oförmögna att detektera eller förstå funktionerna av nano
grafit på atomär eller molekylär nivå.
Gosia: Varför finns det inget lämpligt sätt att förklara detta?
Anéeka: Eftersom teknologin som de tre stora bolagen använder i exemplen ligger bortom vad människor kan
förstå och vad jag säger kan därför låta som galen science fiction. Det kan även ses som överdrifter och kanske
på så vis även skada trovärdigheten.
Jag har inte ens det medicinska språket att förklara det hela eftersom det inte ens existerar. Det kan förklaras på
en lekmanna nivå men det kommer exempelvi INTE inte kunna hjälpa den seriöse läkaren/forskaren.
Anledningen är att teknologin som används inte kommer från det mänskliga utan är på Federations nivå, känt
och förbjudet att användas baserat på flertal lagliga överenskommelser i rymden, inklusive mellan Orion’s och
Federationen. Vaccinet har således inte tillverkats av människor.
Gosia: Det stämmer in på vad Yazhi just nämnde i videon om Astral Krigföring att denna aktivitet är helt och
hållet planerad av ICKE-MÄNSKLIGA varelser.
Anéeka: Den nanoteknologi som finns i vaccinerna kan bara tillverkas med print teknologier av civilisationer som
kan skapa något som omvandlas in till fysisk verklighet. Med det menar jag att den befintliga nanoteknologin som
finns i vaccinerna skapas genom att manipulera specifika atomer för att avsiktligt sätta in dem på specifika
platser.
Inget tvivel om att den teknologin kommer utifrån Jorden och när jag säger att kontrollanterna har en dold
teknologi överskrider detta redan allt. Teknologin som används är på nivån som används i Med Pods hos oss när
genetisk förändring är nödvändig. Jag menar den kan användas för en god sak men det gäller inte i detta fall.
Gosia: Ok Anéeka kan du förklara allt du vet först, så tar vi frågor sedan.
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Anéeka: Ok vi gör så. Bland de komponenter som ingick i de tre olika vaccinerna fann vi i princip samma ämnen
men i olika kvantiteter. De är direkta prover som har snappats upp av Alenyms Speciella Operation förra veckan
och det var Hashmallim som tog de prov som vi har testat här. Undersökningen av vaccinerna genomfördes av
Senetre, Kara, Rhys (ny vetenskaplig specialist) och av mig, Anéeka.
I proverna fann vi ett antal organiska rester som stämmer med uppgifter om vad som sägs på Interne. De
kommer från:
●

människor,

●

nötkreatur,

●

aborterade foster från apor,

●

stor mängd DNA från sniglar.

Bland annat fann vi stor mängd RNA proteiner inkapslade i nanoteknologiskt grafen med en enda molekyls
tjocklek. De RNA protein vi fann har mänskligt avkodad information från DNA delar med samma mänskliga
arvsmassa som överensstämmer med den aktuella virussjukdomen.
Vi fann även RNA som så att säga formar mänskliga stamceller. Grafen är nanoteknologiskt, smart damm, eller
vad du vill kalla det. Det är skapat i en mycket högteknologisk process som är långt utöver vad som kan göras av
mänsklig teknologi och överensstämmer med kunskapsnivån bland Förenade Federationen av Planeter och med
det menas att de är jämförbart med vår kunskapsnivå. Det kan bara åstadkommas genom användning av
frekvens replikerings maskiner som liknar de vi använder för tillverkning av polymorfa metaller.
Vad den grafen teknologin gör är att ta sig in genom kroppens celler och in i dess kärna och mitokondrier…
BILD 1… (saknas)
Grafenet kommer att avkoda DNA i de mänskliga cellerna för att kunna attrahera i dess plats koden som kan
ersätta den med det RNA som finns inlagd i den andra typen av nano grafen. Denna typ av innehåll i vaccinerna
har detekterats på Jorden och kallats spik protein.
Nanobots (robots i virus storlek)* är fjärrkontrollerbara i väntan på aktivering. När aktivering sker ersätts de delar
av DNA som finns i nämnda vacciner med andra för att ändra cellerna som önskas.
(https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/qa-nanobots-could-explore-human-cells-their
-size-engineering-challenge.)*
På grund av att virussjukdomar om de redan finns inlagda inom den cellulära DNA koden, behöver de bara bli
aktiverade, eftersom virus inte fungerar som bakterier eller stafylokocker. En bakterie invaderar kroppen men
virus aktiverar bara vad som redan finns latent inom den mänskliga genetiska koden.
På så vis är det möjligt att på kommando provocera fram epidemier inom populationen som de anser lämpligt och
kan exempelvis gälla rabies, smittkoppor eller vad som helst.
Det finns även möjligheten att replikera mänskliga stamceller för att generera felplacerade utväxter av vilket slag
som helst och även användas för att provocera cancer till exempel i elakt syfte.
Sammanfattningsvis avkodar nano grafen mänskligt DNA och med den informationen kommer annan nano
grafen inneansluten RNA i vaccinet kunna ersätta det i cellerna på motsvarande avkodade platser.
Med detta kan de:
●

sterilisera,

●

ändra strukturen på hjärnan genom att skapa ett konstgjort neuralt nätverk som formas med hjälp av
replikerade stamceller från vaccin i kroppen.
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●

kontrollera Jordens population som Cyborgs (robots).

●

få människor att tänka vad kontrollanterna vill få dem att tänka och uppföra sig som de vill samtidigt som
de tror att det är deras egna idéer, långt värre än tankekontroll och syntetisk telepati.

●

döda en viss person eller en hel population på kommando via fjärrkontroll som kommer att kunna ses
som naturligt och bara på grund av någon omständighet.

Icke-vaccinerade personer kan infekteras av cellerna från de vaccinerade som startar att producera mer RNA
proteiner som de är injicerade med. Detta kan i grunden kategoriseras som ett syntetiskt virus som har till syfte
att att invadera hela organismen med preparerad och kopierad RNA.
Vidare kan nämnas att vaccinet inte bara innehåller RNA utan kan även orsaka att den vaccinerade personens
celler replikerar flera olika virus som kommer ut i luften i form av exosomers - virus i samband med den
vaccinerade personens:
●

andning,

●

genom huden,

●

samt via flytande sekret och så vidare.

Det konstgjorda RNA i de exosomers - virus som produceras av vaccinerna meddelar som vilket annat exosomer
som helst och kan bara bli verksam eller accepterad (ha någon effekt) i en annan person (som en
icke-vaccinerad), om mottagarna i den andra personens celler överensstämmer med de exosomers - virus som
genereras från vaccinerade.
Vaccinet påverkar den mänskliga kroppen att gå in i ett totalt alarmtillstånd av de höga doserna av gift vilket
triggar produktionen av exosomers som innehåller giftet (i form av inkräktande RNA från vaccinerna), både i
kroppens försök att få ut giftet från insidan och även sprida budskap till andra celler samt andra omkringliggande
kroppar, vilka noteras om invasionen.
Den vaccinerade personen kan ses som en exosomers - virus RNA produktionsanläggning som designats för
spridning av varierande RNA exosomer - virus som avsiktligt genom design och intention sprider detta RNA i de
miljöer den personen befinner sig.
En icke-vaccinerade som berörs kommer att generera starka immunitets avstötnings symptom.
Rapporter om gravida kvinnors missfall m.m:
●

bygger på att inkräktande syntetiskt RNA är designat som ett av sina prioriteter att attackera det
reproduktiva systemen hos män och kvinnor i lika omfattning

●

orsaka avbrott av cell dupliceringen eller kopieringen av celler av ett ofött barn under utveckling

●

stoppa produktionen av stamceller (byggblocken för ett barn) som ersätts med de ”kapade” stamcellerna
från inkräktande syntetiskt RNA.

Formen av den cellulära genetiska ändringen beror inte enbart på inkräktande syntetiskt RNA, utan även av det
grafen som för in RNA på plats. Detta genererar ett starkt motstånd av sidoeffekter som påverkar
icke-vaccinerade men kan knappast alternera dem genetiskt som är fallet med de vaccinerade.
Med andra ord, syntetiskt RNA är beroende av nanoteknologisk grafen.
Grafen finns i stort sett överallt, från chemtrails till industrialiserad mat och det är tämligen uppenbart att hela
population som lever på Jordens yta har förorenats till en viss grad. Det är dock svårt att kalkylera eftersom
grafen används för oräkneligt antal saker och i sin rena form är det ofarligt och inte giftigt.
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Nanoteknologiskt grafen är i grunden:
●

förfinad och renad grafit ner till atomnivå,

●

med sin specifika kristallina struktur magnetiskt programmerbar.

Vidare:
●

grafen som material är starkare än stål, mer atomärt stabilt,

●

starkt magnetiskt ledande,

●

perfekt för denna destruktiva uppgift.

Effekter av strängarna i de magnetiska grafen-material som injicerats i kroppen har rapporterats från oräkneliga
platser på nätet (”magneter” i kroppen)*. I sig är det den huvudsakliga orsaken om inte den verkliga effekten av
vad som genererar den s.k. Morgellon sjukdomen.
Ovan sagda beror på överskott av de magnetiska grafen molekyler som inte används för att infektera alla celler i
kroppen utan tenderar att klumpas samman på grund av magnetiska egenskaperna i grafen. Och kroppen
kommer av naturliga skäl försöka få bort dem på alla möjliga sätt, inklusive att få ut dem via huden som redan är
ett välkänt fenomen, som de svarta trådarna.
I detta sammanhang kan sägas att det du ser på huden inte är en avsiktlig effekt, utan ett fenomen som orsakas
av överskottet av infektionsprocessen av cellerna via nanoteknologiskt grafen.
De delar eller komponenter som är lättast att identifiera i ”vaccinerna” är delarna av foster och andra organiska
proteiner. Målet med dessa är att kollapsa immunsystemet hos personen i form av ”avledning” så att makrofager,
T-celler och andra komponenter av immunsystemet inte interfererar tillräckligt mycket mot i den genetiska
manipulationsprocessen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakteriofag).*
Biprodukterna från dessa vävnader kommer även att orsaka en myriad av infektioner och generera tillstånd av
autoimmuna situationer samt cancer som dränerar den infekterades resurser som tidigare diskuterats (när
kroppen angriper sig själv - https://ki.se/forskning/tema-autoimmunitet).*
”Vaccinerna” kan fjärrstyras via mikrovågsnät för att slå på och av önskade effekter, exempelvis påverka social
grupp efter behov. Det kan ske via 5G men behöver inte vara det för att kunna aktivera och kontrollera varje
individ separat.
De grafen material som placeras inom respektive injicerad persons skräddarsys på ett unikt sätt och mängd.
Detta genererar en unik frekvens inom varje person som gör denne identifierbar via Bluetooth mikrovågsnät. Vi
ser det som liktydigt med vad som kallas ”Chipping” av världens befolkning.
Jag har inte presenterat information tidigare på den här nivån. Dock har vi ännu inte har kunnat klarlägga den
exakta replikerings processen eller hur den bio-genetiska ändringen av varje cell sker på individer vid användning
av robotiserad nano-grafen. Det är en sak att säga det sistnämnda men en annan att förklara hur det sker på
medicinsk nivå, steg för steg.
Robert: Tack så mycket. Snigel DNA?
Anéeka: Snigel DNA ingår för att snabba upp skapandet av konstgjorda stamceller i den mänskliga kroppen.
Gosia: Tack Anéeka. Du nämnde även att teknologin som används infogar verkligheter. Vad menar du med det?
Hur är den typen av teknologi applicerad vad det gäller vaccinerna?
Anéeka: Ja, användningen av nano grafen är gjord med en teknologi som är över den mänskliga kunskapsnivån,
vilket betyder att det bryter mot en flora av överenskommelser mellan civilisationer i rymden.
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Följden blir att läkare/forskare på Jorden inte kommer att kunna förstå helheten utan går bara runt i fruktlösa
försök att förstå:
●

vad grafen används för,

●

vad RNA proteinerna är för,

●

och vad foster celler är till för.

Forskarna och läkarna på Jorden kommer inte se mer än grafen på grund av att de inte har möjlighet att se det
på atomär nivå.
De beror på det faktum att vaccinet innehåller fjärr-styrbara mikro robotar gjorda av grafen material med möjlighet
att kontrolleras via 5G och andra frekvenser. Fast det handlar inte bara om grafen.
Gosia: Eftersom det är på en nivå över den mänskliga ser jag som viktigt och bör kunna öppna för legala
aktiviteter mot tillverkarna.
Anéeka: På Lördag natt (9 Oct 2021)* har Alenym (ledaren för Taygeta solsystem inom Pleiades)* rapporterat
både till Alcyone Rådet och Federationens lokala högkvarter. Hon skickade dem vår kompletta undersökning
undertecknad av Senetre och mig själv som Doktorer.
Både Alcyone Rådet och det Lokala Federationsrådet har totalt fördömt vad som skett, vilket även uttalats av
Federationsrådet vid Viera Söndagen 10 October, 2021. Det bryter mot rymd lagar om anti-invasion och
sektioner vad gäller genetiska förändringar relaterat till överenskommelser mellan Orion och Federationens
Rådsmöten samt legala överenskommelser.
Robert: Var Federationen ovetande om detta ?
Anéeka: Den testdata som gavs till personerna vid Federationen indikerar att de INTE kände till det.
Gosia: Vilken ras exakt ligger bakom? Är det känt vilken ras som tillverkat det?
Anéeka: De har haft möjligheter att dölja det väl och vi tror att de inte existerar här men att de kommer in och ut
(till från Jorden)* via portaler. Via den typen av teknologi kan vi se att de är från Reptil släktet. De lämnar spår
eftersom de har gjort detta tidigare. Och som alltid har de talat om allt till människorna i förväg vilket du kan se i
början av filmen Prometheus.
Gosia: Yazhi säger att det är Reptiler och andra varelser svåra att katalogisera eftersom de är HALVT astrala. De
utnyttjar bara biologiska kroppar.
Anéeka: Ja, det stämmer med mina uppgifter.
Gosia: När har de använt dessa metoder tidigare?
Anéeka: För mycket länge sedan men det är första gången de använder det på Jorden. Teknologin är inte okänd
för oss eller för Federationen och finns även innefattad i rymdlagen inom vad som benämns Orion
överenskommelsen.
Den utgör en särskild grupp av överenskommelser och lagar i likhet med vad som benämns som det
grundläggande Främsta Direktivet (Prime Directive) som handlar om fred och samarbete i rymden.
Gosia: Anéeka, tror du att den legala petitionen till Alcyone och Federationens lokala nivå gör att Federationen
och andra raser kommer att göra något åt detta?
Anéeka: Jag kan omöjligt veta det eftersom de inte vidtagit några åtgärder tidigare. Dock är det denna gång så
dramatiskt och inkräktande om Federationen inte gör någonting kommer de att avslöjas, inte bara att de har varit
tillåtande utan även för att de har skapat problemet.
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Med det menar jag, oberoende om de ingriper på ett eller annat sätt och även om deras direkta inblandning inte
kan ses känner många raser redan till detta, exempelvis de inom M45 och från Avyon (Urmah). De vet att de inte
har gjort något åt det och tids eller temporära glidningar kommer att vara klena ursäkter. Med andra ord, om de
inte gör någonting kommer de att avslöjas som negativa vilket kommer att leda till konsekvenser.
Enligt min kännedom är detta det mest omfattande klarläggandet hitintills vad det gäller vaccinets innehåll vilket
gör att det nu åtminstone finns en presentation på en grundläggande nivå som är allmänt förståelig.
Med denna information ser jag även beträffande de icke-vaccinerade, att de även om de kan få kraftiga
reaktioner inte verkar få hela sitt DNA ändrat trots att den faktiska designen av ”vaccinerna” indikerar att de är
konstruerade för att kunna överföras från person till person och därmed forcera hela Jordens population att bli
vaccinerad.
Men undersökningen visar att graden av giftighet visar att de icke-vaccinerade troligen har ett tillräckligt eget
starkt immunförsvar mot vad som de vaccinerade genererar. Dock sänder de vaccinerade ut eller smittar ner allt i
deras väg med RNA exosomers - virus och nanoteknologiskt grafen.
Gosia: En fråga, har du hittat några parasiter i vaccinerna eftersom vissa personer har hittat vad som verkar vara
levande organismer?
Anéeka: Vi ser komponenter som skulle kunna tas för levande arter. Direkta parasiter som maskägg men maskar
såg vi inte men utgår från att hela djurparken finns där. Enligt min åsikt är det hög sannolikhet att vissa serier av
”vacciner” verkligen har dem.
Robert: Anéeka, och nano robotar som kan ersätta sig själv?
Anéeka: I närheten av koncentrationer av grafen verkar det så men det är så begränsat att det är tveksamt hur
de kan återskapas. Vi misstänker det, men än så länge är det bara en misstanke att vad som bara är grafen
skulle plötsligt skulle kunna vakna upp och bli en nano robot. Fast det kan ha varit att den bara var avslagen och i
närheten av de andra aktiverades den. Anledningen är att de är designade att reagera i närheten av andra och
för att kunna motta enkla instruktioner från varandra. Vad som kopieras är RNS eller ”spike” protein.
Robert: På så vis skulle det inte finnas någon användning av de elektromagnetiska pulserna?
Anéeka: Till begränsad del. Jag rekommenderar dem fortfarande men de kommer inte att avaktivera nano grafen
utan bara att stoppa dem tillfälligt.
En annan punkt är att vaccinerna innehåller av variant av Black Goo. Effekten av det är att det kommer att isolera
människor, omvandla dem till varelser kontrollerade av Kabal som i sin tur kontrolleras av Reptiler och Maitre (två
utomjordiska raser)*. Orsaken att det kan ske är eftersom varje persons frekvens inte längre stämmer överens
med den från ”Ursprungliga Källan” (Källan, Skaparen, Gud), dvs. med personens ursprungliga Själs signal
eftersom den frekvensen inte längre når dem.
Och här kan vi även fastställa följande:
●

Federationen kontrollerar allt som händer på Jorden,

●

det gäller vare sig de som säger sig älska den Galaktiska Federationens spridande av Kärlek och Ljus
gillar det eller inte,

●

Universal Federation of Planets (UFoP) är direkt eller genom passivitet skyldiga till vad som händer på
Jorden.

Gosia: Men en sak Anéeka… det faktum att ni har kunnat detektera användning av ICKE-MÄNSKLIG teknologi
och att ni frågar om hjälp från Alcyone… betyder inte det att ET raser borde kunna involveras än mer för att få
stopp på detta? Om ni funnit att det är ILLEGALT bör de kunna ingripa.
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Anéeka: Ja, men det finns redan en lång lista och orsaker till varför Federationen eller de vänligt sinnade raserna
redan borde ingripit, beroende på att listan av förskräckliga kränkningar och oegentligheter mot den mänskliga
populationen är mycket lång. Således är listan på brott mot rymdlagen redan kilometerlång och till det adderas nu
detta. Vad vi tidigare sett och som alla känner till har de inte gjort något åt det tidigare.
Min synpunkt är den att detta är inte det enda allvarliga brottet mot rymdlagen och de har inte gjort något åt
tidigare brott. Varför skulle de då ta notis om detta?
Gosia: Men detta är mer allvarligt än andra antar jag?
Anéeka: För mig är detta det mest allvarliga eftersom det garanterar att den genetiska strukturen hos
mänskligheten förstörs:
●

av inkräktande orsaker
och

●

till fördel för de som genomför det,
utan

●

att människorna INTE haft möjlighet att se och avslöja vad de gör med dem.

Och för Federationen finns inget försvar eller ursäkt som jag kan tänka mig men min punkt här är att de INTE
kommer att ge någon hjälp på det sätt som människor förväntar.
Människorna måste själva ta kontroll. Det är det enda sättet; alla måste förstå det.
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