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Anéeka: Cepiva podjetij Pfizer, AstraZeneca in Moderna so bila dekodirana in preučena v
laboratorijih na krovu Toleke. To so cepiva proti virusom tipa SARS, so neškodljiva, ne vem čemu
vse to razburjanje in so celo zelo kakovostna. Priporočam jih ( ŠALA!  JOKE!).
Že od sobote zbiram moč, da bi to povedala. To, kar je v njih, je tako grozno, da so vzorci končali
v zabojniku za biološko nevarnost z visoko stopnjo varnosti. Nato so bili razgrajeni z visoko
energijo. Tega, kar je tam, sploh ne moremo deliti z vami, ker nimam načina kako bi to lahko
razložila tako, kot bi bilo treba razložiti. Če na primer doktor Alex želi podatke o tem, kaj se dogaja,
in o biokemičnih procesih, ki jih povzročajo cepiva, mu jih preprosto ne morem dati.
To se mi zdi izjemno resno, saj ljudje ne bodo razumeli, kaj je tam, to bodo videli kot fantazijo ali
izmišljotine. Isti zdravniki proti plandemiji ne bodo razumeli nano botov, ker njihovi laboratoriji
ne morejo zaznati ali razumeti delovanja nano grafita, na atomski ali molekularni ravni.
Gosia: Zakaj tega ni mogoče razložiti?
Anéeka: Ker tehnologija prisotna v vzorcih iz treh tovarn, presega človeško razumevanje, zato to,
kar pravim, zveni kot nora znanstvena fantastika in pretiravanje. Morda celo škodi
verodostojnosti. Nimam niti medicinskega besednjaka, da bi to opisala, ker ga ni. Opisati ga je
mogoče na ... laični ravni, vendar to NE bo pomagalo, na primer prebujenim zdravnikom.
Uporabljena tehnologija ni človeška. Je na ravni Federacije, je poznana tukaj, njena uporaba pa
je prepovedana z vrsto sporazumov, vključno Oriona s Federacijo. Niso je izdelali ljudje.
Gosia: To se ujema s tem, kar je pravkar povedala Yazhi v videu o Astralni Vojni. Da so vse skupaj
načrtovala bitja, ki NISO LJUDJE.
Anéeka: Tam prisotno nanotehnologijo je mogoče izdelati le s tehnologijami tiskanja, kot so tiste
za vstavljanje stvari v realnosti. To pomeni, da je tam prisotna nanotehnologija dosežena z
manipulacijo določenih atomov in njihovim postavljanjem tja, kjer bi morali biti.

Nedvomno je to prišlo od zunaj. Pravim, da ima Kabala skrite tehnologije, vendar to že presega
vse. To je enaka tehnologija, ki se tukaj uporablja v Medicinskih Podih, ko je potreben genski
inženiring. Hočem reči, da jo je mogoče uporabiti za dobro, vendar očitno v tem primeru ne bo
tako.
Gosia: Dobro Anéeka, najprej razloži vse, kar veš. Vprašanja pozneje.
Anéeka: Ok, začnem. V sestavinah treh vrst cepiv smo našli v bistvu iste stvari, vendar v različnih
količinah. Gre za neposredne vzorce, ki so jih prejšnji teden zasegle Alenymine posebne enote.
Hashmallim so vzorce prinesli sem. Raziskave cepiv so opravili Senetre, Kara, Rhys (novi
znanstveni častnik) in jaz, Anéeka.
V njih smo našli številne organske sledi, ki so se ujemale s tistim, kar je bilo povedano na spletu,
iz človeških, govejih in opičjih splavljenih zarodkov. Našli smo tudi visoko vsebnost DNK-ja
mehkužcev.
Med drugim smo našli tudi ogromno količino RNK proteinov, ki jih je vseboval nano tehnološki
grafen, debeline ene same molekule. Najdene RNK beljakovine imajo človeško kodirane
informacije iz delov DNK istega človeškega genoma, ki se ujema s klasificiranimi boleznimi
virusnega izvora.
Našli smo tudi RNK, ki tako rekoč tvori človeške matične celice. Grafen je nano tehnološki,
pametni prah ali kakor koli ga že imenujemo. Ustvarjen je z zelo visoko ne-človeško tehnologijo,
ki ustreza ravni Združene Federacije Planetov, kar pomeni, da je po stopnji razvoja enaka naši.
Ustvariti ga je mogoče le z uporabo naprav za replikacijo frekvenc. Kot so tiste, ki tu proizvajajo
polimorfno kovino.
Tehnologija grafena omogoča, da vstopi skozi telesne celice, vstopi v celično jedro in
mitohondrije ...
IM1 **Slike niso podprte**
Grafen bo prepisal DNK kodo človeških celic in na ustrezno mesto pritegnil kodo, ki jo bo
nadomestila z RNK, vsebovana v drugih nano grafenih. Na Zemlji jih imenujejo spike proteini –
špičaste beljakovine, zaznane v cepivih.
Nano bote je mogoče upravljati na daljavo. Upravljajo se na daljavo in čakajo na aktivacijo. S tem
zamenjajo dele DNK z drugimi, ki jih vsebuje isto cepivo in tako spremenijo celice po svojih željah.

Ker so virusne bolezni že vsebovane v celični DNK kodi, jih je nato treba le aktivirati, saj virus ne
deluje kot bakterija ali stafilokok. Bakterija napade telo, virus pa le aktivira tisto, kar je že bilo
prisotno ali latentno v človeški genski kodi. Tako lahko po mili volji povzročijo ali izzovejo
epidemijo med prebivalstvom, kot se jim zdi primerno, pa naj gre za steklino, norice ali karkoli
drugega.
Prav tako ima sposobnost razmnoževanja človeških matičnih celic, zato lahko povzročijo napačno
rast kakršnegakoli tkiva. To bi se lahko uporabilo na primer pri povzročanju raka, če bi šlo za
maligne (tumorne) namene.
Nano grafen torej prepiše človeško DNK in s to informacijo drugi nano grafen na ustreznih mestih
nadomesti z RNA obližem, ki ga ima v istem cepivu.
S tem lahko sterilizirajo in spremenijo strukturo možganov z ustvarjanjem umetnih nevronskih
mrež, ustvarjenih z uporabo poustvarjenih matičnih celic v telesu cepljenca. Tako lahko
sklepamo, da bodo lahko nadzorovali svetovno prebivalstvo, kot kiborge. Mislili bodo, kar bodo
želeli, da mislijo in se obnašali, kot bodo želeli, prebivalstvo pa bo mislilo, da so to njihove ideje.
To presega nadzor misli in sintetično telepatijo. Z daljinskim nadzorom bodo lahko po mili volji
ubili določeno osebo ali prebivalstvo, kar se bo zdelo naravno. Zaradi drugih vzrokov.
Kar okuži necepljene ljudi, je to, da celice cepljenih začnejo proizvajati več RNK proteinov, ker to,
kar jim vbrizgajo, lahko v bistvu uvrstimo med sintetične viruse, katerih namen je napad na
celoten organizem pripravljene replicirane RNK. To pomeni, da ne uporablja le RNK, ki jo vsebuje
samo cepivo, temveč tudi povzroči, da celice cepljene osebe razmnožijo več teh virusov v obliki
eksosomov, ki jih bo cepljena oseba sprostila z dihanjem in prek kože ter tekočih izločkov in tako
naprej.
RNA v eksosomih, ki jih proizvedejo cepljene osebe, je sporočilo kot vsak eksosom in je lahko
učinkovito ali potrjeno (ima učinek) pri drugi osebi (na primer necepljeni osebi), če receptorji v
celicah te osebe sovpadajo z receptorji v eksosomskih virusih.
Cepivo povzroči, da človeško telo zaradi visoke toksičnosti preide v stanje popolne nevarnosti,
kar sproži proizvodnjo eksosomov, ki bodo vsebovali toksin (invazivno RNK iz cepiva), in sicer kot
poskus odstranitve iz notranjosti telesa in tudi kot sporočilo drugim celicam in celicam, ki
obdajajo druga telesa, da jih obveščajo o invaziji. Cepljeni subjekt bo obrat za proizvodnjo
eksosomskega virusa spreminjajoče RNK, ki bo po svoji zasnovi in namenu širil to RNK, kamorkoli
bo prišel.
Pri necepljenem subjektu bo prišlo do močnih imunskih odzivov na to, kar bo povzročilo
simptome zavrnitve.

Poročila o splavu nosečnic: to je zato, ker je invazivna sintetična RNK med svojimi prednostnimi
nalogami zasnovana tako, da napada reproduktivne sisteme moških in žensk, zato bo povzročila
motnje v podvajanju ali replikaciji celic razvijajočega se nerojenega otroka, saj bo ustavila tudi
proizvodnjo matičnih celic (gradnikov otroka) in jih nadomestila z matičnimi celicami, ki jih je
"ugrabila" invazivna sintetična RNK.
Oblika celične genetske spremembe ni odvisna le od invazivne sintetične RNK, temveč tudi od
grafena, ki jo uvaja tja, kamor bi morala iti, kar povzroča močne stranske učinke zavračanja pri
necepljenih, vendar jih skoraj ne more genetsko spremeniti, kot je to v primeru cepljenih.
Z drugimi besedami, sintetična RNK je odvisna od nano tehnološkega grafena.
Grafen so našli v bistvu povsod, od chemtrailov do industrijsko pridelane hrane, zato je dokaj
varno reči, da je v majhnih količinah tako ali drugače kontaminirano celotno prebivalstvo na
zemeljski obli. To je težko izračunati, saj se grafen uporablja za nešteto stvari, v čistem stanju pa
je neškodljiv in nestrupen.
Nano tehnološki grafen je v bistvu obogaten in prečiščen grafit na atomski ravni s posebno
urejeno kristalno strukturo, ki jo je mogoče magnetno programirati. Grafen kot material je
močnejši od jekla in atomsko stabilnejši ter visoko magnetno prevoden. Zato je idealen za to
uničujočo nalogo.
Niti magnetnega grafenskega materiala, o katerih so na spletu že poročali na neštetih mestih, so
sami po sebi glavni vzrok, če ne celo vzrok Morgellonove bolezni. Odvečne molekule magnetnega
grafena, npr. tiste, ki jih ni bilo treba uporabiti za okužbo vseh telesnih celic, se bodo zaradi svojih
magnetnih lastnosti rade združile ali zlepile skupaj. In telo jih bo seveda skušalo na vsak način,
tudi skozi kožo, izločiti, pri čemer bodo nastale tiste dobro znane črne niti.
To pomeni, da to, kar vidite na koži, ni namen, temveč presežek procesa okužbe celic z Nano
tehnološkim grafenom.
Najlažje prepoznavni deli ali sestavine "cepiv" so tkiva zarodkov in druge organske beljakovine.
Namen tega je zlomiti imunski sistem subjekta kot "odvračanje pozornosti", da se makrofagi, T
celice in druge komponente imunskega sistema ne bi toliko vmešavale v proces genskega
inženiringa. (op.p.: Makrofag: - katerakoli od velikih enojedrnih celic z izrazito sposobnostjo fagocitoze, ki
nastanejo v tkivih iz monocitov in delujejo tudi kot antigene predstavljajoče celice)

Kot stranski produkt bodo ta tkiva povzročila tudi nešteto okužb in avtoimunskih stanj ter rakavih
obolenj, ki bodo izčrpavala vire okuženega, kot je že bilo omenjeno.

"Cepiva" so daljinsko vodena. Mikrovalovne mreže se bodo uporabljale za poljubno vklapljanje
ali izklapljanje želenih učinkov na posamezno družbeno skupino. To sega v tehnologijo 5G, vendar
ni nujno, da je to 5G za aktiviranje in nadzor vsake posamezne osebe posebej.
Grafen bo v celicah subjekta na edinstven in za subjekt specifičen način, ter v količini, ki mu bo
dala edinstveno frekvenco, ki jo bo mogoče prepoznati tudi v mikrovalovnih omrežjih tipa
Bluetooth. Kar se nam zdi skladno s kot, če rečemo "čipiranje" svetovnega prebivalstva.
Tega na tej ravni še nisem delila. In del, ki ni razumljiv, je natančen postopek replikacije ali
biogenetskega spreminjanja vsake celice posameznika z uporabo robotskega nano grafena. Eno
je reči slednje, drugo pa korak za korakom na medicinski ravni razložiti, kako se to naredi.
Robert: Hvala. DNK mehkužcev?
Anéeka: Ta DNK mehkužcev se uporablja za pospešitev ustvarjanja umetnih matičnih celic v
človeškem telesu.
Gosia: Hvala, Anéeka. Omenila si tudi tehnologijo, ki se uporablja za vstavljanje resničnosti. Kaj si
mislila s tem? Kako je bila ta tehnologija uporabljena pri cepivih?
Anéeka: Da, s to tehnologijo se izdelujejo nano grafen. Torej je nad-človeška. Zato krši različne
vesoljske sporazume.
In zemeljski zdravniki ne bodo mogli razumeti celote, samo begajo naokoli in poskušajo razumeti,
čemu je namenjen grafen in čemu RNK beljakovine in čemu so namenjene celice zarodka. Ne
bodo mogli videti več kot grafen, ker ga ne bodo mogli videti na atomski ravni. Gre za to, da so
daljinsko vodeni mikro roboti, ki jih nadzirajo 5G in druge frekvence, narejene z grafenom kot
materialom. Ne gre samo za grafen.
Gosia: To dejstvo, da je to nad človeško ravnjo, je pomembno! Gre za pravno klavzulo, ki jo je
mogoče uporabiti proti tistim, ki so jo izdelali!
Anéeka: Od sobote zvečer je Alenym o tem poročala tako Svetu Alcyone kot tudi Federaciji,
lokalnemu sedežu. Poslala jim je popolne rezultate iz naših laboratorijev, ki sva jih kot zdravnika
podpisala Senetre in jaz.
Tako Svet Alcyone kot lokalni Svet Federacije sta izrazila popolno zavrnitev te ugotovitve. Kot je
bilo izraženo na sestanku Sveta federacije na Vieri, v nedeljo, 10. oktobra 2021. Krši poglavja o
preprečevanju invazije in genskega spreminjanja, zapisana na sestankih in pravnih sporazumih
Sveta Oriona in Sveta Federacije.

Robert: Federacija ni bila seznanjena s temi podatki?
Anéeka: Podatki kažejo, da ljudje v Federaciji, ki so prejeli rezultate testov, za to NISO vedeli.
Gosia: Katera rasa točno stoji za tem? Ali je znano, kdo je to izdelal?
Anéeka: Dobro so se skrili, menimo, da jih ni tukaj, ampak da vstopajo in izstopajo skozi portale.
Po vrsti tehnologije lahko sklepamo, da so Reptiloidi. Pustijo sledi, ker so to že prej uporabili. In
kot vedno, ljudem vse povedo, saj lahko v filmu Prometej na začetku lahko to vidite.
Gosia: Yazhi pravi, da so Reptili in druga bitja, ki jih je težko popisati, saj so POL astralni. Samo
uporabljajo biološka telesa.
Anéeka: Skladno z mojimi podatki, da.
Gosia: Kdaj so jo uporabili prej?
Anéeka: V daljni preteklosti, na Zemlji pa jo uporabljajo prvič. Ta tehnologija ni neznana, ne za
nas, ne za Federacijo. Vsebujejo jo celo vesoljski zakoni tako imenovanih Orionskih sporazumov.
To je še en sklop sporazumov in zakonov, podoben Osnovni Direktivi (Prime Directive), gre za mir
in sodelovanje.
Gosia: Ok. Anéeka, ali misliš, da bodo s to pravno peticijo, naslovljeno na Alcyone in lokalno raven
Federacije, Federacija in druge rase kaj ukrenili v zvezi s tem?
Anéeka: Ne morem vedeti, ker še ničesar niso naredili. Samo tokrat je to tako dramatično in
invazivno, da če ne bodo ničesar ukrenili, jih bo to izpostavilo ne le kot popustljive, ampak tudi
kot tiste, ki so ustvarili to težavo. To pomeni, ali posredujejo na tak ali drugačen način tudi, če
njihovo neposredno posredovanje ni vidno, ali pa številne rase, ki to že vedo, kot so tiste z M45
in tiste z Avyona (Urmah), vedele bodo, da niso storili ničesar in čas ali časovni zdrs bosta kot
izgovor imela le majhno veljavo. Z drugimi besedami, če ne ukrepajo, bodo razkriti kot regresivni
in bo imelo posledice.
Po mojem vedenju je to najbolj izčrpna izjava o vsebini cepiv, kar jih obstaja, vsaj na osnovni ravni,
ki je razumljiva javnosti.
S temi informacijami tudi vidim, da se necepljenim, čeprav imajo močne reakcije, očitno ne
spremeni celoten DNK, čeprav sama zasnova "cepiv" kaže, da so zasnovane tako, da se prenašajo
z osebe na osebo in tako prisilijo celotno populacijo, da je cepljena.

Vendar pa stopnja virulence tako kaže, da so necepljeni verjetno dovolj močni, da se branijo pred
tem, kar proizvedejo cepljeni, čeprav cepljeni oddajajo ali onesnažujejo vse na svoji poti, z RNK
eksosomi in nano tehnološkim grafenom.
Gosia: Vprašanje, ali ste v cepivih našli kakšne parazite, nekateri ljudje to komentirajo. Žive
organizme.
Anéeka: Vidimo sestavne dele, ki bi jih lahko imeli za živa bitja. Neposrednih parazitov, kot so
jajčeca črvov ali črve, nismo videli, vendar glede na to, koliko stvari je v živalskem svetu, se mi zdi
zelo verjetno, da jih nekatere serije serije "cepiv" imajo.
Robert: Anéeka, in nano roboti se lahko sami razmnožujejo?
Anéeka: Ob prisotnosti več grafena se zdi, da je tako, vendar je to omejeno do te mere, da je
vprašljivo, kako se replicirajo. To ostaja sum, sum samo zato, ker se je nekaj, kar je bilo nekoč
samo grafen, nenadoma prebudilo in postalo nano robot, lahko pa se zgodi, da je bil samo
izklopljen in ga je prisotnost drugih vklopila. To pa zato, ker so zasnovani tako, da se odzivajo ob
prisotnosti drugih in sprejemajo preprosta navodila drug od drugega. Kar se replicira je RNK ali
»špičasta« beljakovina.
Robert: Elektromagnetni impulzi so torej neuporabni?
Anéeka: V omejenem obsegu, še vedno jih priporočam, vendar ne bodo deaktivirali nano grafena,
temveč ga bodo le začasno ustavili.
Naslednja točka, tega kar vsebujejo cepiva, je različica Black Goo. Ta bo ljudi izolirala, spremenila
jih bo v bitja, ki jih lahko nadzoruje Kabala, ki je pod nadzorom Reptilov in Maitre, saj frekvenca
vsake osebe ne bo več sovpadala s frekvenco Prvotnega Vira, s signalom njene Duše. Vanje ne bo
več vstopila.
In tu pojasnjujemo še eno točko: da Federacija NADZORUJE Zemljo in vse, kar se na njej dogaja,
ne glede na to, ali je tistim, ki ljubijo Galaktično Federacijo Ljubezni in Svetlobe, to všeč ali ne.
Galaktična Federacija Planetov je neposredno ali z opustitvijo ali s čimer koli drugim kriva za to,
kar se dogaja na Zemlji.
Gosia: A ena stvar, Anéeka... Dejstvo, da ste odkrili to NEČLOVEŠKO tehnologijo in da Alcyone
prosite za pravno pomoč ..., ali to ne bi pomenilo, da bi lahko izven zemeljske rase bolj
posredovale, da bi to ustavile? Če je to, kar ste našli, NEZAKONNO, bi lahko posredovali.
Anéeka: Da, vendar obstaja že dolg seznam stvari in razlogov, zaradi katerih bi morala
posredovati Federacija ali dobrohotne rase. Ker je seznam nezaslišanosti in nepravilnosti proti

človeškemu prebivalstvu zelo dolg. Seznam kršitev vesoljske zakonodaje je dolg več kilometrov.
Torej to samo še dopolnjuje vse zgoraj našteto in vsi vemo, da v zvezi s tem niso storili ničesar.
Hočem povedati, da to ni edina resna kršitev vesoljskih zakonov in da niso storili ničesar v zvezi s
prejšnjimi kršitvami. Zakaj bi se torej posvetili tej?
Gosia: Toda ta situacija je morda resnejša od drugih?
Anéeka: Zame je najresnejša, ker zagotavlja gensko uničenje človeštva, v invazivne namene in v
korist tistih, ki to uporabljajo, ne da bi človeštvo lahko videlo ali zaznalo, kaj jim počnejo.
In Federacija, ni opravičila ali izgovora, jaz vem, toda moja poanta pri tem je, da človeštvu NE
bodo pomagali na način, ki ga pričakujejo. Nadzor morajo prevzeti sami, ljudje. To je edini način;
to morajo vsi razumeti.
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