ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - Η ANEEKA ΑΠΟ ΤΟ
ΤΕΜΜΕΡ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Δημοσιεύτηκε 15 Οκτωβρίου 2021 από Cosmic Agency, Gosia
(Αρχικώς στην ισπανική γλώσσα)
Anéeka: Οι εμβολιασμοί* των Pfizer, AstraZeneca, Moderna αποκωδικοποιήθηκαν και μελετήθηκαν
στα εργαστήρια της Τολέκα. Είναι εμβόλια κατά των ιών τύπου SARS (άτυπης πνευμονίας), είναι
ακίνδυνα, δεν ξέρω γιατί γίνεται όλη η φασαρία, και μάλιστα είναι υψηλής ποιότητας. Τους τα
προτείνω (ΑΣΤΕΙΟ!).
Έχω μαζέψει δυνάμεις από το Σάββατο για να το πω αυτό. Αυτό που υπάρχει εκεί είναι τόσο φρικτό
που τα δείγματα κατέληξαν μέσα σε ένα κοντέινερ υψηλής ασφάλειας Βιολογικού Κινδύνου (BioHazard). Έπειτα διαλύθηκαν με υψηλή ενέργεια. Αυτό που υπάρχει εκεί μέσα δεν μπορούμε καν να
το μοιραστούμε μαζί σας, γιατί δεν έχω τρόπο να το εξηγήσω όπως θα έπρεπε να το εξηγήσω. Για
παράδειγμα, αν ο Δρ Άλεξ θέλει δεδομένα για το τι συμβαίνει και τις βιοχημικές διεργασίες που
προκαλούνται από τα εμβόλια, απλά δεν μπορώ να του τα δώσω.
Το βλέπω ως εξαιρετικά σοβαρό γιατί οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν τι υπάρχει, θα το δουν ως
φαντασία ή μυθοπλασία. Οι ίδιοι γιατροί ενάντια στη πλανδημία δεν θα βγάλουν νόημα για τα νανορομπότ, επειδή τα εργαστήριά τους δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ή να κατανοήσουν τη
λειτουργία του νανογραφίτη, σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο.
Gosia: Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το εξηγήσεις;
Anéeka: Επειδή η τεχνολογία που υπάρχει εκεί στα δείγματα από τα 3 εργοστάσια ξεπερνά την
ανθρώπινη κατανόηση, οπότε αυτό που λέω ακούγεται σαν τρελή επιστημονική φαντασία και
αρκετά υπερβολικό. Ίσως μάλιστα να πληγώνει την αξιοπιστία. Δεν έχω καν το ιατρικό λεξιλόγιο για
να το περιγράψω, γιατί δεν υπάρχει. Μπορεί να περιγραφεί σε επίπεδο... λαϊκού αλλά ΔΕΝ θα
βοηθήσει, για παράδειγμα τους αφυπνισμένους γιατρούς.
Η τεχνολογία εκεί δεν είναι ανθρώπινη. Είναι επίπεδο Ομοσπονδίας και είναι γνωστό εδώ και
απαγορεύεται η χρήση του από μια σειρά συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών του
Ωρίωνα με την Ομοσπονδία. Δεν κατασκευάστηκε από ανθρώπους.
Gosia: Ταιριάζει με αυτό που μόλις είπε η Yazhi στο βίντεο του Αστρικού Πολέμου (Astral War).
Ότι όλα σχεδιάστηκαν από ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ.
Anéeka: Η νανοτεχνολογία που υπάρχει εκεί μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με τεχνολογίες
εκτύπωσης όπως αυτές της εισαγωγής πραγμάτων στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η
νανοτεχνολογία που υπάρχει εκεί επιτυγχάνεται με το χειρισμό συγκεκριμένων ατόμων και την
τοποθέτηση τους εκεί που πρέπει.
Χωρίς αμφιβολία ότι ήρθε από έξω. Λέω ότι η Cabal έχει κρυφές τεχνολογίες, αλλά αυτό ήδη
ξεπερνά τα πάντα. Είναι η ίδια τεχνολογία που εφαρμόζεται σε ιατρικούς λοβούς (med pods) εδώ
όταν χρειάζεται γενετική μηχανική. Εννοώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό, αλλά προφανώς
δεν θα είναι σε αυτή την περίπτωση.
Gosia: Εντάξει Anéeka, εξήγησε πρώτα όλα όσα ξέρεις. Ερωτήσεις αργότερα.

Anéeka: Εντάξει συνεχίζω. Στα συστατικά των 3 ειδών εμβολίων βρήκαμε βασικά το ίδιο πράγμα,
αλλά σε διαφορετικές ποσότητες. Είναι άμεσα δείγματα που κατασχέθηκαν από τις Ειδικές
Επιχειρήσεις Alenym την περασμένη εβδομάδα. Οι Χασμαλλίμ (Hashmallim)* έφεραν τα δείγματα
εδώ. Η έρευνα για τα εμβόλια διεξήχθη από τους Σενέτρε (Senetre), Κάρα (Kara), Ρις (Rhys) (νέος
αξιωματικός επιστήμονας) και εμένα, την Anéeka.
Μέσα βρήκαμε μια σειρά από οργανικά ίχνη που ανταποκρίνονται στα όσα ειπώθηκαν στο
διαδίκτυο, από έμβρυα ανθρώπων, βοοειδών και πιθήκων. Βρήκαμε επίσης υψηλή
περιεκτικότητα σε DNA μαλακίων.
Μεταξύ άλλων, βρέθηκε μια τεράστια ποσότητα πρωτεϊνών RNA που περιέχονται σε
νανοτεχνολογικό γραφένιο πάχους ενός μόνο μορίου. Οι πρωτεΐνες RNA που βρήκαμε έχουν
ανθρώπινες κωδικοποιημένες πληροφορίες από τμήματα DNA του ίδιου ανθρώπινου γονιδιώματος
που σχετίζονται με ασθένειες που ταξινομούνται ως ασθένειες ιογενούς προέλευσης.
Βρήκαμε επίσης RNA που σχηματίζει, θα λέγαμε, ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. Το γραφένιο είναι
νανοτεχνολογικό, «έξυπνη σκόνη» ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Έχει δημιουργηθεί με πολύ
υψηλή μη ανθρώπινη τεχνολογία, σύμφωνη με αυτή του επιπέδου της Ενωμένης Ομοσπονδίας
Πλανητών, δηλαδή ισοδύναμο με το δικό μας σε επίπεδο ανάπτυξης. Μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με τη χρήση μηχανών αναπαραγωγής συχνότητας. Όπως αυτά που κατασκευάζουν το
πολυμορφικό μέταλλο εδώ.
Αυτό που κάνει αυτή η τεχνολογία γραφενίου είναι να εισέρχεται μέσα από τα κύτταρα του
σώματος, να εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου και στα μιτοχόνδρια...
IM1 **Δεν παρέχονται εικόνες**
Το γραφένιο θα αποκωδικοποιήσει το DNA των ανθρώπινων κυττάρων και θα προσελκύσει
στην αντίστοιχη θέση του τον κώδικα για να το αντικαταστήσει με το RNA που περιέχεται στα άλλα
νανογραφένια. Στη Γη ονομάζονται πρωτεΐνες ακίδας, που ανιχνεύονται στα εμβόλια.
Τα νανορομπότ μπορούν να ελεγχθούν από απόσταση, είναι τηλεχειριζόμενα και περιμένουν
ενεργοποίηση. Με αυτό αντικαθιστούν μέρη του DNA με άλλα που περιέχονται στο ίδιο εμβόλιο για
να αλλοιώσουν τα κύτταρα όπως θέλουν.
Στη συνέχεια, καθώς οι ιογενείς ασθένειες περιέχονται ήδη στον κώδικα του κυτταρικού DNA,
χρειάζεται μόνο να ενεργοποιηθούν, επειδή ένας ιός δεν λειτουργεί όπως ένα βακτήριο ή ένας
σταφυλόκοκκος. Ένα βακτήριο εισβάλλει στον οργανισμό, ο ιός ενεργοποιεί μόνο αυτό που ήταν
ήδη παρόν ή λανθάνον μέσα στον ανθρώπινο γενετικό κώδικα. Επομένως, κατά την κρίση τους,
μπορούν να οργανώσουν ή να προκαλέσουν επιδημίες στον πληθυσμό, είτε πρόκειται για λύσσα,
ευλογιά, είτε οτιδήποτε.
Έχει επίσης την ικανότητα να αναπαράγει ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, έτσι ώστε να μπορούν να
προκαλέσουν εσφαλμένη ανάπτυξη ιστού οποιουδήποτε είδους. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για
την πρόκληση καρκίνου για παράδειγμα, εάν είναι για κακόβουλους σκοπούς.
Έτσι, το νανογραφένιο αποκωδικοποιεί το ανθρώπινο DNA και με αυτές τις πληροφορίες το άλλο
νανογραφένιο θα αντικαταστήσει στις αντίστοιχες θέσεις με το επίθεμα (patch) RNA που έχουν
μέσα στα ίδια εμβόλια.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποστειρωθούν και να αλλάξουν τη δομή του εγκεφάλου με τη
δημιουργία τεχνητών νευρωνικών δικτύων που δημιουργούνται με τη χρήση αντιγραφόμενων
βλαστοκυττάρων μέσα στο σώμα του εμβολιαζόμενου. Αυτό μας οδηγεί να δούμε ότι θα είναι σε

θέση να ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό ως cyborg. Οι άνθρωποι θα σκέφτονται ό,τι θέλουν
αυτοί να σκέφτονται και θα συμπεριφέρονται όπως αυτοί θέλουν, και ο πληθυσμός θα νομίζει ότι
είναι οι ιδέες τους. Αυτό είναι πέρα από τον έλεγχο του μυαλού και πέρα από τη συνθετική
τηλεπάθεια. Θα μπορούν να σκοτώσουν κατά βούληση ένα συγκεκριμένο άτομο με τηλεχειρισμό,
ή έναν πληθυσμό, και αυτό θα θεωρείται φυσικό, λόγω άλλων αιτιών.
Αυτό που μολύνει τους ανεμβολίαστους ανθρώπους είναι ότι τα κύτταρα των εμβολιασμένων
αρχίζουν να παράγουν περισσότερες πρωτεΐνες RNA επειδή αυτά με τα οποία εγχύονται μπορούν
βασικά να κατηγοριοποιηθούν ως συνθετικοί ιοί που έχουν σκοπό να εισβάλουν σε ολόκληρο τον
οργανισμό του παρασκευασμένου αντιγραφόμενου RNA. Δηλαδή, όχι μόνο χρησιμοποιεί το RNA
που περιέχεται στο ίδιο το εμβόλιο, αλλά αναγκάζει επίσης τα κύτταρα του εμβολιασμένου ατόμου
να αναπαράγουν περισσότερους από αυτούς τους ιούς με τη μορφή εξωσωμάτων τα οποία το
εμβολιασμένο άτομο θα απελευθερώσει με την αναπνοή του και μέσω του δέρματός, και υγρών
εκκρίσεων και ούτω καθεξής.
Το RNA στα εξωσώματα που παράγονται από τους εμβολιασμένους είναι ένα μήνυμα όπως κάθε
εξώσωμα και μπορεί να είναι αποτελεσματικό ή επικυρωμένο, (να έχει αποτέλεσμα), μόνο σε άλλο
άτομο (όπως ένα μη εμβολιασμένο άτομο), εάν οι υποδοχείς στα κύτταρα αυτού ατόμου
συμπίπτουν με τους υποδοχείς στους ιούς των εξωσωμάτων.
Το εμβόλιο αναγκάζει το ανθρώπινο σώμα να μπει σε κατάσταση πλήρους συναγερμού λόγω της
υψηλής τοξικότητας, η οποία πυροδοτεί την παραγωγή εξωσωμάτων που θα περιέχουν την τοξίνη
(επεμβατικό RNA από τα εμβόλια) τόσο ως προσπάθεια αποβολής του από το εσωτερικό του
σώματος όσο και ως μήνυμα προς άλλα κύτταρα και εκείνα τα οποία περιβάλλουν άλλα σώματα
ειδοποιώντας τους για μια εισβολή. Το εμβολιασμένο άτομο θα είναι ένα μεταβαλλόμενο
εργοστάσιο παραγωγής ιού εξωσώματος RNA που βάσει σχεδίου και πρόθεση θα διαδώσει αυτό
το RNA όπου κι αν πάει.
Το ανεμβολίαστο άτομο θα έχει ισχυρές ανοσολογικές αποκρίσεις σε αυτό που προκαλεί
συμπτώματα απόρριψης.
Αναφορές αποβολών σε έγκυες γυναίκες: αυτό συμβαίνει επειδή το επεμβατικό συνθετικό RNA έχει
σχεδιαστεί ως μία από τις προτεραιότητές του είναι να επιτίθεται στο αναπαραγωγικό σύστημα των
ανδρών και γυναικών και ως εκ τούτου θα προκαλέσει διακοπή του κυτταρικού διπλασιασμού ή
αναπαραγωγής του αναπτυσσόμενου αγέννητου βρέφους καθώς θα σταματήσει επίσης την
παραγωγή βλαστοκυττάρων (τα δομικά στοιχεία για ένα μωρό) και θα τα αντικαταστήσει με
βλαστοκύτταρα που «καταλαμβάνονται» από το επεμβατικό συνθετικό RNA.
Η μορφή της κυτταρικής γενετικής αλλοίωσης εξαρτάται όχι μόνο από το επεμβατικό συνθετικό RNA
αλλά και από το γραφένιο που το εισάγει εκεί που πρέπει να πάει, γεγονός που προκαλεί ισχυρές
παρενέργειες απόρριψης στους ανεμβολίαστους, αλλά δύσκολα μπορεί να τις αλλάξει γενετικά
όπως συμβαίνει με τους εμβολιασμένους.
Με άλλα λόγια, το συνθετικό RNA εξαρτάται από το νανοτεχνολογικό γραφένιο.
Το γραφένιο έχει βρεθεί βασικά παντού, από τους αεροψεκασμούς (chemtrails) έως τα
βιομηχανοποιημένα τρόφιμα, επομένως είναι αρκετά ασφαλές να πούμε ότι σε μικρές ποσότητες
ολόκληρος ο πληθυσμός στην επιφάνεια της Γης έχει μολυνθεί στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Αυτό
είναι δύσκολο να υπολογιστεί αφού το γραφένιο χρησιμοποιείται για αμέτρητα πράγματα και στην
καθαρή του κατάσταση είναι ακίνδυνο και μη τοξικό.

Το νανοτεχνολογικό γραφένιο είναι βασικά εμπλουτισμένος και καθαρισμένος γραφίτης σε ατομικό
επίπεδο, με συγκεκριμένη διατεταγμένη κρυσταλλική δομή που είναι μαγνητικά
προγραμματιζόμενη. Το γραφένιο ως υλικό είναι ισχυρότερο από τον χάλυβα και πιο σταθερό
ατομικά και εξαιρετικά μαγνητικά αγώγιμο. Αυτό το καθιστά τέλειο για αυτό το καταστροφικό έργο.
Τα σκέλη του μαγνητικού υλικού γραφενίου που αναφέρονται σε αμέτρητα σημεία ήδη στο
διαδίκτυο, είναι από μόνα τους η κύρια αιτία, αν όχι η ίδια η αιτία της νόσου Morgellon. Όπου τα
πλεονάζοντα μόρια μαγνητικού γραφενίου, δηλαδή εκείνα που δεν ήταν απαραίτητο να
χρησιμοποιηθούν για να μολύνουν όλα τα κύτταρα του σώματος, θα τείνουν να συσσωρεύονται ή να
κολλάνε μεταξύ τους λόγω των μαγνητικών τους ιδιοτήτων. Και το σώμα θα προσπαθήσει φυσικάνα
τα αποβάλλει με κάθε απαραίτητο μέσο, μεταξύ άλλων μέσω του δέρματος, δημιουργώντας εκείνες
τις γνωστές μαύρες κλωστές.
Δηλαδή, αυτό που βλέπετε πάνω στο δέρμα δεν είναι ο λόγος, αλλά η υπέρβαση της διαδικασίας
μόλυνσης των κυττάρων από το νανοτεχνολογικό γραφένιο.
Τα πιο εύκολα αναγνωρίσιμα μέρη ή συστατικά των «εμβολίων» είναι οι εμβρυϊκοί ιστοί και άλλες
οργανικές πρωτεΐνες. Αυτό αποσκοπεί στην κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος του
υποκειμένου ατόμου, ως «απόσπαση της προσοχής» έτσι ώστε οι μακροφάγοι, τα Τ-κύτταρα και
άλλα συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος να μην παρεμβαίνουν τόσο πολύ στη διαδικασία
της γενετικής μηχανικής.
Ως υποπροϊόν-παρενεργειών αυτών των ιστών, θα προκαλέσουν επίσης μυριάδες λοιμώξεις και
αυτοάνοσες ασθένειες και καρκίνους που θα αποστραγγίσουν τους πόρους των μολυσμένων,
όπως έχει ήδη συζητηθεί.
Τα «εμβόλια» ελέγχονται εξ αποστάσεως. Τα δίκτυα μικροκυμάτων θα χρησιμοποιηθούν για την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιθυμητών παρενεργειών σε κάθε κοινωνική ομάδα κατά
βούληση. Αυτό ισχύει για το 5G, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι τεχνολογία 5G για την
ενεργοποίηση και τον έλεγχο κάθε μεμονωμένου ατόμου ξεχωριστά.
Το γραφένιο θα βρίσκεται μέσα στα κύτταρα του υποκείμενου ατόμου με μοναδικούς και
συγκεκριμένους τρόπους και ποσότητες που θα του δώσουν μια μοναδική συχνότητα που θα
αναγνωρίζεται επίσης από δίκτυα μικροκυμάτων τύπου Bluetooth. Το οποίο το βλέπουμε να
ισοδυναμεί με την ονομασία «Τσιπάρισμα» του παγκόσμιου πληθυσμού.
Δεν το έχω μοιραστεί αυτό ξανά σε αυτό το επίπεδο. Και το μέρος που δεν είναι κατανοητό είναι η
ακριβής διαδικασία αντιγραφής ή βιο-γενετικής αλλοίωσης σε κάθε κύτταρο του ατόμου με τη χρήση
ρομποτικού νανογραφενίου. Άλλο να λες το τελευταίο και άλλο να εξηγείς βήμα βήμα σε ιατρικό
επίπεδο πώς γίνεται.
Robert: Ευχαριστώ. Το DNA μαλακίων;
Anéeka: Αυτό το DNA μαλακίων χρησιμοποιείται για να επιταχύνει τη δημιουργία τεχνητών
βλαστοκυττάρων μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
Gosia: Ευχαριστώ Anéeka. Εσύ επίσης ανέφερες την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την
εισαγωγή πραγματικοτήτων. Τι εννοείς με αυτό; Πώς έχει εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία στα εμβόλια;
Anéeka: Ναι, τα νανογραφένια κατασκευάζονται με αυτήν την τεχνολογία. Άρα, είναι υπερανθρώπινο.
Αυτό παραβιάζει μια ποικιλία διαστημικών συμφωνιών.

Και οι γιατροί της Γης δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν το σύνολο όλων αυτών, αυτοί απλώς
τρέχουν προσπαθώντας να καταλάβουν σε τι χρησιμεύει το γραφένιο και σε τι χρησιμεύουν οι
πρωτεΐνες RNA και σε τι χρησιμεύουν τα εμβρυϊκά κύτταρα. Δεν θα μπορούν να δουν περισσότερα
από το γραφένιο, γιατί δεν θα μπορούν να το δουν σε ατομικό επίπεδο. Αυτά τα μικρορομπότ
ελέγχονται εξ αποστάσεως τα οποία ελέγχονται από το 5G και άλλες συχνότητες κατασκευασμένα
με γραφένιο ως υλικό. Δεν είναι απλά γραφένιο.
Gosia: Το γεγονός ότι αυτό είναι πέρα από το ανθρώπινο επίπεδο είναι σημαντικό! Είναι μια νομική
ρήτρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον όσων το έχουν κατασκευάσει!
Anéeka: Από το βράδυ του Σαββάτου η Αλενύμ (Alenym) το ανέφερε τόσο στο Συμβούλιο της
Αλκυόνης όσο και στην Ομοσπονδία, στα τοπικά κεντρικά γραφεία. Τους έστειλε τα πλήρη
αποτελέσματα από τα εργαστήριά μας και υπογράφηκαν από τη Σενέτρε (Senetre) και από εμένα ως
Γιατροί.
Τόσο το Συμβούλιο της Αλκυόνης όσο και το τοπικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εξέφρασαν την
πλήρη αποκήρυξη αυτού του πορίσματος. Όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση του Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου της Βιέρα την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021. Αυτό παραβιάζει τα τμήματα κατά της
εισβολής και γενετικής αλλοίωσης των συνεδριάσεων και των νομικών συμφωνιών του Συμβουλίου
Ωρίωνα και της Ομοσπονδίας.
Robert: Η Ομοσπονδία δεν γνώριζε αυτά τα δεδομένα;
Anéeka: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας στους οποίους δόθηκαν τα
αποτελέσματα των εξετάσεων ΔΕΝ το γνώριζαν.
Gosia: Ποια φυλή βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό; Ποιος το κατασκεύασε, είναι γνωστό;
Anéeka: Κατάφεραν να κρυφτούν καλά, πιστεύουμε ότι αυτοί δεν είναι εδώ αλλά ότι
μπαινοβγαίνουν μέσω πυλών. Από το είδος της τεχνολογίας, μπορούμε να δούμε ότι είναι
Ερπετοειδή. Αφήνουν ίχνη γιατί το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Και όπως πάντα λένε
στους ανθρώπους τα πάντα, γιατί στην ταινία Προμηθέας, στην αρχή μπορείτε να το δείτε αυτό.
Gosia: Η Yazhi λέει ότι είναι Ερπετοειδή και άλλα όντα που είναι δύσκολο να καταλογιστούν καθώς
είναι ημιαστρικά. Χρησιμοποιούν μόνο βιολογικά σώματα.
Anéeka: Σε συμφωνία με τα δεδομένα μου, ναι.
Gosia: Πότε το χρησιμοποιούσαν παλιότερα;
Anéeka: Στο μακρινό παρελθόν, στη Γη είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιούν. Δεν είναι
άγνωστη αυτή η τεχνολογία σε εμάς ή την Ομοσπονδία. Περιλαμβάνεται ακόμη και στους
διαστημικούς νόμους των λεγόμενων συμφωνιών του Ωρίωνα. Είναι ένα άλλο σύνολο συμφωνιών
και νόμων παρόμοιων με την Πρωταρχική Οδηγία, είναι υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας.
Gosia: Οκ. Anéeka, πιστεύεις ότι με αυτή τη νόμιμη αίτηση προς την Αλκυόνη και το τοπικό επίπεδο
της Ομοσπονδίας, η Ομοσπονδία και άλλες φυλές θα κάνουν κάτι γι' αυτό;
Anéeka: Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα πριν. Απλώς αυτή τη φορά είναι τόσο
δραματικό και επεμβατικό που αν δεν κάνουν κάτι γι' αυτό, θα τους εκθέσει όχι μόνο ως
επιτρεπτικούς, αλλά και ως αυτούς που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, είτε
παρεμβαίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμα κι αν γίνει αντιληπτή η άμεση παρέμβασή τους,
είτε πολλές φυλές που ήδη το γνωρίζουν αυτό, όπως αυτές της M45 και αυτές της Avyon (Urmah)

θα ξέρουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, και ο χρόνος ή η χρονική ολίσθηση θα σημαίνουν ελάχιστα ως
δικαιολογία. Με άλλα λόγια, αν δεν κάνουν κάτι, θα θεωρηθούν ως υποχωρητικοί και θα υπάρξουν
συνέπειες.
Εξ όσων γνωρίζω, αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο των εμβολίων
που υπάρχει, τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο κατανοητή από το κοινό.
Με αυτές τις πληροφορίες, βλέπω επίσης ότι οι ανεμβολίαστοι, ακόμα κι αν έχουν έντονες
αντιδράσεις, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ολόκληρο το DNA τους, παρόλο που ο ίδιος ο σχεδιασμός
των «εμβολίων» δείχνει ότι είναι σχεδιασμένα να μεταδίδονται από άτομο σε άτομο. αναγκάζοντας
έτσι ολόκληρο τον πληθυσμό να εμβολιαστεί. Ωστόσο, το ποσοστό λοιμογόνου* δράσης δείχνει ότι
οι ανεμβολίαστοι είναι πιθανώς αρκετά ισχυροί για να αμυνθούν ενάντια σε ό,τι παράγουν οι
εμβολιασμένοι, αν και οι εμβολιασμένοι εκπέμπουν ή μολύνουν τα πάντα στο πέρασμά τους με
εξωσώματα RNA και το νανοτεχνολογικό γραφένιο.
Gosia: Μια ερώτηση, έχετε βρει στα εμβόλια κανένα παράσιτο; Το σχολιάζουν κάποιοι. Ζωντανούς
οργανισμούς;
Anéeka: Βλέπουμε συστατικά που θα μπορούσαν να ληφθούν για ζωντανά όντα. Άμεσα παράσιτα
όπως αυγά σκουληκιών ή σκουλήκια, δεν είδαμε, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον ζωολογικό κήπο
των πραγμάτων που υπάρχουν εκεί, βλέπω ότι είναι πολύ πιθανό ορισμένες παρτίδες «εμβολίων»
να τα έχουν.
Robert: Anéeka, και τα νανορομπότ μπορούν να αναπαραχθούν;
Anéeka: Με την παρουσία περισσότερου γραφενίου, φαίνεται να είναι έτσι, αλλά είναι περιορισμένο,
σε βαθμό που είναι αμφίβολο να αναπαράγονται. Παραμένει μια υποψία, μια υποψία μόνο επειδή
αυτό που κάποτε ήταν απλώς γραφένιο, ξαφνικά ξυπνά ως νανορομπότ, αλλά θα μπορούσε να είναι
έτσι ότι είναι απενεργοποιημένο και η παρουσία άλλων να το έχει ενεργοποιήσει. Αυτό συμβαίνει
γιατί έχουν σχεδιαστεί για να αντιδρούν στην παρουσία άλλων και να λαμβάνουν απλές οδηγίες το
ένα από το άλλο. Αυτό που αντιγράφεται είναι το RNA ή η πρωτεΐνη «ακίδας».
Robert: Δηλαδή οι ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί δεν ωφελούν;
Anéeka: Σε περιορισμένο βαθμό, εξακολουθώ να τους προτείνω, αλλά δεν θα απενεργοποιήσουν το
νανογραφένιο, θα το σταματήσουν μόνο προς το παρόν.
Ένα άλλο συστατικό, αυτό που έχουν τα εμβόλια είναι μια παραλλαγή του Μαύρου Γκου* (Black
Goo). Θα απομονώσει τους ανθρώπους, θα τους μεταμορφώσει σε όντα ελεγχόμενα από την Cabal
που είναι υπό τον έλεγχο των Ερπετοειδών και του Maitre, επειδή η συχνότητα κάθε ατόμου δεν θα
συμπίπτει πλέον με αυτή της Αρχικής Πηγής, με το σήμα της Ψυχής τους. Η Ψυχή δεν θα εισέλθει
πλέον σε αυτά.
Και εδώ διευκρινίζουμε ένα άλλο σημείο: ότι η Ομοσπονδία ΕΧΕΙ τον έλεγχο της Γης και ό,τι
συμβαίνει σε αυτήν, είτε αρέσει σε αυτούς που αγαπούν τη Γαλαξιακή Ομοσπονδία Αγάπης και
Φωτός είτε όχι. Το UFoP άμεσα ή με παράλειψη ή από οτιδήποτε άλλο είναι ένοχο για αυτό που
συμβαίνει στη Γη.
Gosia: Αλλά ένα πράγμα Anéeka... το γεγονός ότι βρήκατε αυτήν την ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ τεχνολογία
και ότι ζητάτε νομική βοήθεια από την Αλκυόνη... δεν μπορεί να σημαίνει ότι οι εξωγήινες φυλές θα
μπορούσαν να παρέμβουν περισσότερο για να το σταματήσουν αυτό; Αν αυτό που βρήκατε είναι
ΠΑΡΑΝΟΜΟ, θα μπορούσαν να παρέμβουν.

Anéeka: Ναι, ωστόσο, υπάρχει ήδη μακρύς κατάλογος πραγμάτων και λόγων για τους οποίους η
Ομοσπονδία ή οι καλοπροαίρετες φυλές θα έπρεπε να παρέμβουν, επειδή ο κατάλογος των
καταχρήσεων και των παρατυπιών κατά του ανθρώπινου πληθυσμού είναι πολύ μεγάλος. Ο
κατάλογος των παραβιάσεων της διαστημικής νομοθεσίας είναι πολύ μακρύς. Έτσι, αυτό απλώς
προσθέτει σε όλα τα παραπάνω και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα γι’ αυτό.
Η άποψή μου είναι ότι αυτή δεν είναι η μόνη σοβαρή παραβίαση των διαστημικών νόμων και δεν
έχουν κάνει τίποτα για τις προηγούμενες παραβιάσεις. Γιατί να το προσέξουν αυτό;
Gosia: Αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι πιο σοβαρή από άλλες;
Anéeka: Για μένα είναι το πιο σοβαρό γιατί εγγυάται τη γενετική καταστροφή της ανθρωπότητας, για
επεμβατικούς σκοπούς και προς όφελος όσων το εφαρμόζουν, χωρίς η ανθρωπότητα να μπορεί να
δει ή να εντοπίσει το τι της κάνουν.
Και η Ομοσπονδία, γνωρίζω ότι δεν έχει καμία δικαιολογία, αλλά το θέμα μου εδώ είναι ότι ΔΕΝ
θα δώσουν βοήθεια στην ανθρωπότητα με τους τρόπους που περιμένουν. Πρέπει να πάρουν
τον έλεγχο οι ίδιοι οι άνθρωποι. Είναι ο μόνος τρόπος. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Εμβολιασμός, ενοφθαλμισμός - Inoculation (Βικιλεξικό) - βιολογική εισαγωγή ζωντανών μικροοργανισμών,
μολυσμένου υλικού, ορού κ.λπ. σε φυτικούς, ζωικούς ιστούς, θρεπτικά μέσα κ.λπ.
Ενοφθαλμισμός - Inoculation (ιατρική εγκυκλοπαίδεια) 1) εισαγωγή παθογόνων μολυσματικών ασθενειών ή εμβολίων σε
ανθρώπινους ή ζωικούς ιστούς. 2) στην παρασιτολογία - η εισαγωγή από έντομα και τσιμπούρια παθογόνων στο αίμα
ανθρώπων ή ζώων κατά τη διάρκεια του πιπιλίσματος αίματος.

2) Hashmallin – Χασμαλίμ: Απόσπασμα ειδικών δυνάμεων Ταϋγετάνων, αποτελούμενο από άνδρες. Προορίζεται
κυρίως για τη διεξαγωγή επικίνδυνων ειδικών επιχειρήσεων πίσω από τις γραμμές του εχθρού

Shinonym – Σίνονυμ: Μονάδα ειδικών δυνάμεων Ταϋγετάνων, αποτελούμενη από γυναίκες. Οι λειτουργίες του
αποσπάσματος είναι κυρίως η προστασία της βασίλισσας Alenym - Αλενύμ, αλλά μπορεί επίσης να λάβει μέρος σε
στρατιωτικές ειδικές επιχειρήσεις.

3) VIRULENCE – ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΣ ή ΛΟΙΜΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ (από το λατ. virulentus - δηλητηριώδες) (ιατρική
εγκυκλοπαίδεια) - ο βαθμός παθογένειας (παθογονικότητας) ενός δεδομένου μικροοργανισμού. Εξαρτάται από τις
μολυσματικές ιδιότητες του παράγοντα και από την ευαισθησία του μολυσμένου οργανισμού. Για την παραγωγή εμβολίων
χρησιμοποιείται τεχνητή αλλαγή στη λοιμογόνο δράση των μικροβίων.
4) Black Goo - Μαύρο Γκου: μια υγρή μαύρη ουσία από τα έγκατα του πλανήτη, παρόμοια με το πετρέλαιο, έχει βαθμωτο
χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχει σε πολλές πυκνότητες ταυτόχρονα, και όχι μόνο σε 3D, περιέχει πληροφορίες για όλες τις
ζωντανές μορφές του πλανήτη, διαθέσιμο σε όλους τους πλανήτες, μπορεί να θεωρηθεί το αίμα του πλανήτη. Στη Γη, οι
γραμμές όπου περνάει στα βάθη είναι οι γραμμές Λέϊ – Ley lines. Στη Γη υπάρχει ένα Μαύρο Γκου δύο τύπων: το θετικό,
δηλαδή, εγγενές, γήινο γκου και το αρνητικό, που εισάγεται με πολύ χαμηλές δονήσεις και εξωγήινες πληροφορίες, τα
αρνητικά χρησιμοποιούν τον δεύτερο τύπο για τους δικούς τους σκοπούς.
Πηγές:
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