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Inget vaccin fungerar mot virus och “vaccinet” skapar nuvarande pandemi
Gosia: Jag har fått följande fråga:
●

”Så snart New World Order går igång är ett av stegen på agendan avfolkning över världen genom
vaccinering och allt detta. Jag funderar om majoriteten dör var bara ett fåtal personer blir kvar som de
kan kontrollera. Resten lever som zombies enligt transhumanism agendan och görs till Cyborgs
(robotar). Efter det, vad kommer kontrollanterna då använda i sina ritualer (de behöver verkliga
människor)? Vad kommer dessa reptiler, parasiter, archons. etc. utnyttja. Jag föreställer mig att allt är
välplanerat av dem. Det är min fråga i ett 3D perspektiv.”

Anéeka: Allt är redan uträknat i detalj och av den anledningen använder de grafen och nanoteknologi i
”vaccinerna” och inte helt enkelt ett direkt dödligt gift som lämnar spår eller inte är möjliga att detektera i senare
obduktioner. De har helt enkelt redan klart vad och vem de behöver och vem de inte vill ha kvar. Planen enligt
dem är att ta död på överskotts-populationen och orsaken är inte om det finns överbefolkning eller inte. Orsaken
är att det är svårt för dem att kunna kontrollera Jordens nuvarande befolkning.
I de stora städerna som kan sägas vara överbefolkade har de sina mänskliga farmer. Om det är för många som
”vaknar upp” kan de inte kontrollera dem och de utgör ett hot mot kontrollanterna av det mänskliga samhället.
Detta är den huvudsaklig anledningen och då menar jag på den rena mänskliga nivån bland kontrollanterna som
Bilderberg gruppen och något djupare.
Gosia: Men de som inte vill vaccinera sig kommer att vara stjärnfrön och människor som vaknat upp, hur har de i
så fall tänkt använda dem, som mat?
Anéeka: Det faktum att de inte är vaccinerade avslöjar dem för vad de är… och de kan därför elimineras på ett
mer direkt sätt eller helt enkelt genom avskiljning. En hel del intelligens kommer att krävas för att överleva den
social isolering de planerar.
Gosia: Men så vem kommer de att matas av?
Anéeka: Det kommer att matas från sin farm som de redan har perfekt planerad och det sker även om personer
dör i massor från effekten av vaccin och kampen mot sjukdomar förstör dem. Under tiden konsumerar dessa mer
läkemedel från Pharma industrin som ger en feststämning bland de lägre varelserna som avgudas.
Planen är inte att ta ut alla utan lämna omkring 500 miljoner personer kvar, så som de deklarerar på Georgia
Stenarna. Dessa är de antal de anser sig behöva, inga fler. De anser de kan kontrollera dem och det räcker för
att underhålla dem. Allt är redan planerat i detalj och inget är lämnat något åt slumpen.
Vaccinerna är inte alla sammansatta på samma sätt utan designade per region och grupp var ingående
ingredienser varierar eller är helt enkelt placebos.
Jag talar inte om för er nu vad som kommer att hända, utan vad de vill och upp till er att tillåta det eller inte.
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Robert: Kan du ge oss en uppfattning om vilket av vaccinerna som är det mest dödliga och till vilka länder de
distribuerats? Varför är den andra injiceringen så negativ och vad är anledning till det?
Anéeka: I sig självt är alla dessa vacciner dödliga men det handlar inte så mycket om länder. Den äldsta och
yngsta populationen kommer att få de värsta doserna i ett globalt perspektiv. Barn avses steriliseras och foster
avlivas överallt och handlar inte om länder, utan var de anser de finns för många. De äldre för att de ses som
onyttiga för dem.
Unga vuxna men vaccinerade vill de hålla vid liv längre men göra dem gradvis sjuka och utnyttja dem för
konsumtion av mediciner samt för att hålla symptomerna kring ”pandemin” under kontroll. Dessa kommer på så
vis inte associera sina problemen med vaccinet.
De värsta platserna är länder som Australien, Nya Zeeland, Europa och Nordamerika men jag är inte klar med
det, eftersom de planerar även att ta ut LatinAmerika, Afrikanska och den Asiatiska populationen.
Av den anledningen fördelar de olika typer av vaccin till olika specifika populationer och inte nödvändigtvis till
hela länder utan snarare regioner inom dessa länder, beroende på demografin inom varje region. Ja, det finns
även etniska komponenter i vaccinerna.
Vad gäller smärta har jag ingen information om men den andra dosen är i princip att likna med ett skott i huvudet.
PCR testerna är avsedda för att:
1.
2.
3.
4.

skapa en ursäkt för att kunna säga att personer har Covid,
injicera grafen och nanoteknologi direkt i personen hjärna (tuss införd via näsan),
extrahera DNA för att katalogisera personer,
injicera samma typ av kemikalier som ingår i vaccinen men som inte kräver volym.

I det sistnämnda refererar jag till de PCR tester som går in djupt via näsan. De som är så att säga de ”milda” med
prov på tungan eller via blodet är mest en ursäkt för att bara kunna säga att du har COVID.
Robert: Vad skulle du ge för råd till de personer som hävdar att det genom att höja sina vibrationer (meditation,
healing etc.)* inte kommer att påverkas av injicerat vaccin?
Anéeka: Låt mig börja med att du skall försöka dricka ett glas Caustic Soda men då bara att få dig att använda
din hjärna och för att vi skall kunna talas vid efteråt.
Var inte naiv, populationen kommer inte kunna klara av det och att säga det är kriminellt. Ja, du kan kontrollera
det med ditt sinne, teoretiskt, men även Yázhi blir sjuk från tid till annan. Jesus förutsågs ha en hög frekvens som
ingen annan men vad hände på korset?
Människor förstår inte det grundläggande och allvarliga här men eftersom de inte ser dödliga effekter direkt
betyder det inte att de inte kommer senare.
För de som injicerats finns inget sätta att backa och inte ens med Med Pods.
Gosia: Och en sak Anéeka. Jag vet att vi talat om det men det är fortfarande inte klart för mig och många
personer undrar. Varför har de gått in för sjukdomen - förkylning - en sjukdom som kan ge allvarliga
luftvägsproblem?
Anéeka: Det har alltid funnits luftvägssjukdomar men just nu har de lyckats associeras allt med Covid. Det har
alltid funnits ”smittsamma” luftvägssjukdomar som nu bara bytt namn. Många människor associerar andra vanliga
sjukdomar igen med Covid. Och de säger stora utbrott av ”Covid” i LatinAmerika som vi kan följa härifrån. Detta
påverkar hela populationen som återigen klassificerar det som Covid,,, härifrån ser vi det som enkel Salmonellos.
Gosia: Ja, jag känner till att de katalogiserar andra sjukdomar som Covid men alla dessa rapporterar om
luftvägsproblem. Är det även denna förkylning som orsakar dem?

2

Anéeka: Många välmenande läkare som jobbar mot Covid säger att vad de gör är att benämna alla
luftvägssjukdomar som Covid. Jag går vidare med att säga att de karaktäriserar alla smittsamma sjukdomar som
Covid och dessutom använder de grupper av allmänna symtom med att associera dem med Covid
Exempel på en sådan felaktig sammankoppling:
●

Låt säga att en person känner sig magsjuk, vilket orsakar uttorkning med eller utan diare. När person
går till läkaren och denne lyssnar på lungorna kommer de att låta som en plastpåse som rör sig med
resultat att det säger att det är Covid.

●

Läkaren är därmed i princip en brottsling som inte ser att uttorkningen inflammerat lung-membranet som
resulterar i det gnuggande som sväller upp och drar ihop är vad som orsakar inflammation i
lungområdet. I vissa fall ger det även en ansamlingen av interna flöden i lungorna. Och orsaken är inte
ens kopplad till luftvägarna, utan till magen.

Gosia: Tack Anéeka. I min Telegram grupp har många personer gett stöd och råd till varandra för att de skall
kunna ”rensa” sig själva från vaccinerna.
Andra säger att det inte är möjligt att rensa bort dem som jag sagt många gånger.
Vad är din åsikt om det? Är det värt att undersöka hur det är möjligt ”rensa sig själv från vaccinets gift”? Vi
känner redan till att det inte är möjligt att rensa bort det. Jag skulle vilja höra det igen med dina ord.
Anéeka: Min åsikt är följande:
Om du ger människor idéen att vaccinen kan ”rensas” ger det dem även idéen att godkänna vaccinering i tron att
de sedan kan rensa bort det.
Ett sådant koncept är lika med att stödja kontrollanterna, eftersom den trista sanningen är att det inte finns något
sätt att rensa sig från vaccinet.
Vi har sett att det enda sättet är att rensa kroppen är via ett genetiskt laboratorium. I det fallet måste de kunna
isolera en cell eller grupp av celler från personen som ännu har blivit påverkad av innehållet i vaccinet. Därifrån
skapas stamceller som i grunden kan användas för att bygga om kroppen i en medicinska pod som liknar
kloning.
En sådan procedur är inte enkel och kan inte ens genomföras i en normal Med Pod eftersom denna läser och
använder cellerna som den ser att den skall ersätta dem med. Det leder till att den kopierar och reproducera de
redan förändrade cellerna.
Effekten blir att vi antingen programmerar om eller använder Kloning Pods och sedan tillämpar total
nedsänknings teknologi (se tidigare dokument om nedsänkning av stjärnfrön)* i syfte att föra medvetandet från
en kropp till en annan skapad kropp. En enorm uppgift även med den teknologi vi har.
Ett annat problem är att den skadliga genetiska ändringen startar i stort sett direkt efter injektion när vaccinets
innehåll av det genetiska om-programmerings innehållet förts in i blodet. Inom minuter har det invaderat alla
celler i kroppen och det bara tar ett fåtal cirkulära cykler att ladda alla celler i kroppen på en vaccinerad person.
Min punkt här är att jag känner starkt för att ingen bör föra fram ett falskt koncept som att säga att det är möjligt
att själva rensa kroppen från vaccinet. Du kan inte det.
En typ av nära på esoteriska reningar har används tidigare på vaccinerade barn med MMR för att ta bort
tungmetaller. Jag anser att det inte är vetenskapligt bevisat och jag talar nu om vetenskap på Taygeta, inte den
mänskliga vetenskapen. Under alla omständigheter är det av ytterst liten hjälp, om någon.
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Naturligtvis är allt som görs för att hjälpa en vaccinerad person legitimt men den trista objektiva verkligheten är
att de vaccinerade personerna redan är förstörda för livet och du kan inte vrida det tillbaka, inte ens med normala
Med Pods, utan enbart med enormt omfattande procedurer som beskrevs ovan.

Beträffande en, två eller tre doser av vaccinerna
De är skadliga och dödliga från den första.
Andra efterföljande kommer helt enkelt att öka mängden aktiv substans som accelererar nedbrytningen av
kroppen och skadliga effekter kommer att visa sig snabbare.
Skadan på den genetiska koden har redan skett efter en enda dos. Av den anledningen insisterar jag att ni inte
skall ta vaccinet alls eftersom dess effekt inte kan tas bort.
Jag fruktar att människor kommer att ges falska hopp eller orealistiska idéer, som att ta vaccinet för att senare
renas från det med den negativa effekten av att även öka totala antalet vaccinerade.
Tidigare sa jag att det är så drastiskt att det är jämförbart med att få en kula i huvudet. Genom att människor är
oförmögna att se effekterna direkt förstår det inte att det är så påtagligt fysiskt destruktivt. Dock handlar det om
en degenererande process som även kan ta flera år var effekten i slutänden kommer att variera för varje person.
Människor ser det inte eftersom det syns inte direkt och när symptom visar sig kommer de anta att det är något
annat än den sars-cov-19 ”variant” (motiv för ytterligare vaccinering) eller ett hälsoproblem som de inte kan
relatera till sin vaccinering månader eller år efteråt.
Detta gäller även problemen som autoimmunitets processer, dementia, förtvining, nervproblem, kollaps av
immunsystemet, spontant hjärtsvikt, cancer och så vidare, listan är oändlig.
Om någon påstår att vi är katastrofiska kan jag illustrera hur jag och vi ser på det:
Två personer står och talar direkt med varandra var den ene säger till den andre:
●
●
●
●
●
●
●
●

Person A) Flytta på dig, det kommer en buss utan bromsar som kommer rakt på dig.
Person B) Jag ser ingen buss.
Person A) Eftersom du ser i den riktningen ser du inte varifrån jag ser den.
Person B) Jag respekterar din åsikt men enligt min åsikt ser jag ingen buss.
Person A) Här kommer bussen och den kommer rakt på dig.
Person V) Ok, jag respekterar din åsikt och du respekterar min, vi båda är ok med det. Det är väl rätt att
se det på så vis?
Person A) Den kommer att krossa dig nu.
Person B) Det är bara din åsikt, var inte så katastrofisk.

Det är att jämföra med de vakna som ser vad som pågår och som skriker åt andra mot vaccinering. Och efteråt
vill de vaccinerade veta hur rengöringen skall ske efter att bussen träffat dem.
Gosia: Tack så mycket! Det var vad jag behövde. Varför kan inte Med Pod kopiera de förändrade celler som
vaccinet åstadkommit om det är idéen att en Med Pod exakt kan göra det - ÅTERSKAPA den ursprungliga
strukturen, den på den eteriska sidan?
Menar du att den cellulära ändringen som genereras av vaccinet även påverkar den eteriska DNA strukturen?
Anéeka: En Med Pod är bara en maskin. Den återskapar inte cellerna till vad som var deras ursprungliga
eteriska form, utan byter bara ut individuella celler. Med det menas att maskinen inte reparerar individuella celler,
den ersätter dem med helt nya.
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En Med Pod måste först ha en frisk cell formad av personens DNA mönster. Den kan sedan användas för att
ersätta de förstörda cellerna i kroppen med nya stamceller programmerade i varje punkt av kroppen genom
användning av hög-energi hologram med extrem noggrannhet.
Problemet är att den genetiska ändringen av den vaccinerade personen har förändrat alla sin celler direkt efter
att insprutningen skett. Av den anledningen finns inte någon bas för Med Pod att återskapa dessa celler eftersom
den inte kan särskilja en cell som är ändrad genom vaccinering med en med den ursprungliga koden hos den
personen.
Vi kommer här in på området genetisk teknik i syfte att återskapa kroppen till dess ursprungliga status efter
vaccinering. Till skillnad från en olycka exempelvis, handlar det i detta fall om att 100% av cellerna är skadade
och skall ersättas, vilket är lika med en ny kropp (eller kloning). För det krävs idealt tillfredsställande prov från
ursprungligt DNA från personen.
Problemet med vaccineringen är att det ändrar allt DNA i varje cell. Det kan därför inte återskapas till dess
ursprungliga form eftersom de inte längre finns några ursprungliga celler kvar.
Vaccinet orsakar även en splittring mellan kropp och själ eller personens koppling till Ursprungliga källans
(Skaparens, Guds) signal vilket gör att den vaccinerade personen forceras att separera från denna källa.
Ju fler doser de tar, ju större blir separationen mellan kroppen och dess DNA samt personens frekvens. Vilket
förklarar:
●

ett förändrat sätt att vara

●

skapandet av demenssjukdomar...

Återskapandet till det ursprungliga mönstret bör kunna ske generationer efter förändringen, åtminstone en
generation kommer krävas. Dock som jag tidigare sagt, om människor blir steriliserade av vaccineringen kommer
det leda till att inga efterföljande generationer kommer för att åter generera dess DNA.
Personer som redan är i 5D och ändrats genom vaccinering kan ha fördelar genom att aktivera hans/hennes
DNA från 22 kromosomer 2 strängar (mänskliga) till 24 kromosomer 12 strängar. Dock kommer det att ta lång tid.
Jag talar om cirka 7 år som är den tid det tar för en person att ersätta alla celler i en mänsklig kropp (och detta är
spekulation eftersom vi inte har några data som stöd för närvarande). Eftersom den skadliga effekten av vaccinet
går mycket snabbare än 7 år leder det till att det är omöjligt att återskapa dess DNA även om personen var i 5D.
Ett annat problem kan även uppstå om återaktivering skett eftersom det kan vara svårt att veta vad som blir
återaktiverat på grund av att förstörelsen skett av kroppens DNA och innefattar hela kroppen samt all DNA. Det
gör att det finns risk för allvarliga födslo-defekter i personer som kommer in i 5D genom oförutsedda ändringar av
personens DNA orsakad av vaccineringarna.
Jag försäkra er om att en person som kommer till mig levande med en kula i huvudet kommer att vara enklare att
reparera i en Med Pod än att reparera en vaccinerad person. Nämner bara den tråkiga sanningen och jag kan
inte ge något ”falskt hopp”. Inga problem att reparera en kula i huvudet eftersom Med Pods är perfekt designade
för sådant.
Gosia: Vilka råd kan vi så ge till personer som redan är vaccinerade?
Anéeka: Undersök bästa sätt att dramatisk förbättra din hälsa. Inte mycket mer kan göras. Fortfarande kommer
vissa att ha möjlighet att leva många år efter vaccineringen om det bara handlar om en injektion. Allt är designat
för att de verkliga svårigheterna inte skall ske för snabbt. En avgörande faktor är även om kontrollanterna
aktiverar innehållet av grafen (nanobots) i vaccinerna eller inte.
Gosia: Ja. Jag skulle även säga försök att förbättra din allmänna hälsa så mycket som möjligt och lev på det
bästa sätt du kan, vare sig vaccinerad eller inte, bör vi alla leva på ett sätt som att det är vår sista dag i alla
moment, eftersom vi alla kommer att dö.
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Vad kan då göras? Samma för vaccinerade som icke vaccinerade, lev hälsosamt, ta hand om din själ och lev
livet, vad som är kvar av det för var och en av oss.

Anéeka’s svar på Robert frågor från en live show:
Fråga: Jag har tänkt dra min visdomstand men är rädd för bedövningen om det skulle vara något ämne i
sprutan?
Anéeka: Värker den eller vad är anledningen till att du tänker dra den? På Jorden drar de dem utan orsak.
Immunsystemet försämras om du tar ut visdomständerna och de bör bara dras om du verkligen har olösliga
problem med dem. Inte troligt att bedövningen är skadlig men jag rekommenderar dig att tänka dig noga för.
Fråga: Så det är två slags gifter i vaccinerna, DNA modifiering och grafen?
Anéeka: Nej, det är oräkneligt antal gifter och skadligt innehåll i dem, inte bara dessa två.
Fråga: Har grafen något att göra med Black Goo?
Anéeka: Ja de är relaterade men grafen är kopplad med nano teknologi.
Fråga: Kan de som gjort PCR tester möjligen överföra smitta via sexuell kontakt?
Anéeka: Ja, mycket troligt eftersom överföring kan ske via nanoteknologi och annat innehåll som vi just nu
försöker isolera och studera. Och det finns indikationer att de kan smitta andra eftersom det redan finns många
seriösa rapporter om det.
Fråga: Vad gäller för personer som sägs avlida av denna sjukdom och som inte är vaccinerade?
Anéeka: Ingenting, de har inte avlidit av någon ”pandemi” eftersom det inte finns någon Covid, de dog bara av
en sjukdom som redan fanns där.
Fråga: Så jag antar att bedövning även kan innehålla det.
Anéeka: Allt innehåller delar av grafen. Jag kan med säkerhet säga att alla läkemedel har detta ämne i sig så jag
rekommenderar att avstå från att ta mediciner så långt det är möjligt.
Fråga: Kan blodöverföring från en vaccinerad person smitta?
Anéeka: Naturligtvis, det är 100% garanterat att smittan i så fall överförs till dig. Det är detsamma som som att bli
vaccinerad. Det handlar absolut om ett nej nej! Lika skadligt som att bli vaccinerad.
Fråga: Så en naturlig rensnings mekanism genom healing för avgiftning är inte tillräcklig för att bli av med
kemikalierna i injektionen. Varför inte?
Anéeka: Det stämmer och anledningen är att skadan sker på den genetiska nivån. En vaccinerad person blir till
en modifierad organism; GMO (gen-manipulerende) människor.
Fråga: Och nyfödda barn, blir de vaccinerade med samma vaccin som de vuxna?
Anéeka: Vaccinerna är specifika för olika åldrar och sociala och regionala grupper och raser. De är specifika för
barn även om de ser ut att vara samma.
Fråga: Kan du även få i dig grafen via PCR?
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Anéeka: Definitivt JA. Det handlar om mikro injektioner direkt in till hjärnan och inplantering av nano-chip genom
att införa något som är ett dödligt smittsamt virus. En sond med tuss förs in via näsan in till hjärnans bas bakom
näsan, helt meningslöst under alla förhållanden.
Fråga: Varför bryter de mot den Spanska konstitutionen och domarna gör inget?
Anéeka: Eftersom de styrs från av maktstrukturer över dem och en bristande moral bland domare som ofta är
inplanterade samt att de även kan vara hotade. Ja, lagar bryts men med lagarna kan även du försvara dig själv
mot obligatorisk vaccinering. Använd lagen så mycket du kan.
Fråga: Är misskrediteringen av det Ryska vaccinet en slags avledning?
Anéeka: Många har blivit misskrediterande, så även Kinesernas. Jag ser att denna smutskastning kommer från
personer som redan förstår den skada innehållet i injektionerna har och att de inte fungerar som ett vaccin mot
allt. Jag ser det som positivt men de kan vara en avledning men för närvarande ser jag det som något positivt.
Fråga: Hur kan vi veta om en vaccinerad person har smittat oss?
Anéeka: Det är mycket svårt att veta eftersom symptomerna kan vara orsakade av sjukdomar som redan
existerade, exempelvis influensa. Av den anledningen ser vi vaccinerade personer farliga. Vi vet inte mer exakt
för närvarande och det är svårt att få detta klarlagt, olyckligtvis. Och vi vet inte till vilken grad de är smittsamma
eller inte.
Fråga: Anéeka, jag planerar att bli opererad och jag har redan gjort PCR test. Vad kan jag göra?
Anéeka: Stärk din allmänna hälsa så mycket du kan. Fortsätt ditt liv, men acceptera inte mer av detsamma och
absolut ingen vaccinering.
Samma gäller för en vaccinerad person. Inga fler doser. Stärk din hälsa genom ditt val av mat och motion och allt
detta.
Fråga: Varför kan inte giftet från vaccinet tas bort från kroppen?
Anéeka: Därför att de fortplantas och kroppen behöver enzymer som degraderar och bryter ner det kemiska
innehållet för att processa och eliminera dem samt att det inte finns enzymer för det innehållet. Även på grund av
att skadan sitter i de inre delarna av den genetiska cellstrukturen. De kan inte rensas eftersom en vaccinerad
fysiskt sett redan blivit en annan person.
Fråga: När en vaccinerad person dör, kan denne då gå till Ursprungskällan (Källan, Skaparen, Gud)
Anéeka: Ja, vad de gör med kroppen har inget att göra med Ursprungskällans ”Soul” signal. Själen tar bara med
sig denna trista upplevelse men var inte orolig, inget förstör ”själen”.
Fråga: Beträffande 5G, hur påverkar dessa de vaccinerade och icke vaccinerade människor?
Anéeka: 5G och andra system har förmåga att kontrollera grafen och de nano chipset som finns inom kroppen
på varje vaccinerad.

En annan day
Gosia: Anéeka… före jag glömmer, någon frågade:
●

”Gosia, det skulle vara intressant att veta vilket innehåll som finns i vaccinerna eftersom de inte kan
rensas från kroppen?”
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Anéeka: Utan att lista dem med mänskliga namn, de är i grunden genetiskt utvecklade molekyler designade för
att att reagera på vissa delar av DNA strängarna inom varje cell av den mänskliga kroppen. De ändrar dessa
delar för att kunna ersätta dem med andra för att kunna skapa en genetisk förändring som gör att de som blivit
vaccinerade omvandlas till en Genetisk Modifierad Organism (GMO).
Så snart förändring skett av det cellulära - genetiska mönstret går det inte att backa tillbaka, utan att skapa ett
komplext bio-genetiskt system igen.
Eftersom ändringen inte är perfekt förväntas det resultera i mutationer av den slumpvisa åter kopieringen av
cellerna. Dessa mutationer liknar de effekter som kan orsakas av att bli utsatt av joniserande strålning. Med
andra ord skapar mutationerna inte nya friska delar och kan i stället generellt beskrivas som kopiering av cancer
celler.
Den genetiska ändringen som vaccinerna är ämnade för är:
●

i första hand sterilisering av populationen,

●

i andra hand ändring av den cellulära - neurala biokemiska funktionen, var planen är att reducera och ta
bort empati och mänskligt behov av spiritualitet.

Injiceringen gör det möjligt eftersom den ändrar de faktiska frekvenser som neuronerna arbetar i ett
kemiskt-elektriskt nätverk. Urprungskällans (Source) signal i form av dess mycket höga frekvens kommer inte
längre kunna kopplas via hjärnan hos de vaccinerade personerna. Genetiker på Jorden har identifierat exakt vilka
gener som kan attackeras eller ändras för att påverka de så kallade Guds Generna som är de namn som de
givits.
De ämnen som används och syftet med att förändra människor till genetiskt ändrade organismer sker enligt
följande:
●

Införsel av en omfattande mängd grafen som utgör packåsnan som gör det möjligt att sprida inkräktande
nanoteknologi för att ändra kroppen på cellulär nivå

●

När de kommer in och blivit adderade till cellerna gör det att cellerna kan bli aktiverade via
elektromagnetiska vågor som sänds ut via mobila cellulära nät vare sig det handlar om 5G eller inte.

●

Vidare innehåller vaccinerna en mängd variationer av cellulärt skräp från aborterade foster och en hel
armada av organiska produkter men mest från människor.

●

Det cellulära skräpet finns där i syfte att skapa totalt kaos och kollapsa det mänskliga immunsystemet
som kan öppna upp för en massa olika infektioner och automatiska immunitets processer. Dessa ligger
på ett plan som kan känneteckna att personen drabbats av nya varianter av sars-cov-19 virus. Mest
troligt är målet med det, en plan som sträcker sig i ett kort till medellångt tidsperspektiv efter vaccinering,
till längst omkring två år efter.

●

Syftet är även att generera en massa olika hälsoproblem i den mänskliga populationen som totalt
underminerar den drabbade och dennes familjs resurser, eftersom de utan resultat förväntas försöka
hjälpa sina nära och kära vilket kommer att driva dem in mot fattigdom, samtidigt som de göder Big
Pharma.

●

Innehållet i varje omgång/serie av vaccinet är designad för någon specifik populationsgrupp omfattande
ras, kön, ålder eller socioekonomisk status. Kontrollanterna kan således bestämma hur varje specifik
serie som allokeras kommer att designas med olika mängd destruktivt innehåll för att variera skadorna
eller forma olika typer av skador beroende på respektive grupp.

●

Ett exempel på det är att orsaka kroniska hälsoproblem för den ekonomiskt aktiva populationen i syfte
att exploatera dem under en längre tid på deras arbete och pengar för att göda Big Pharma. Inte för att
kontrollanterna behöver det, utan mer av metod för kontroll över populationen som kommer att spendera
sina små resurser på mediciner i stället för att leva bättre.
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●

Å andra sidan, kommer de äldre få starkare doser i syfte att helt enkelt eliminera dem snabbare. Det
gäller även s.k. överskotts barn som kontrollanterna anser finnas i underutvecklade länder.

Gosia: Tack så mycket. Jag har några fler frågor kring vad som nämnts tidigare men inte tydligt adresserats (som
jag har förstått finns det in än någon exakt data):
●

Hur kan vi skydda oss från vaccinerade personer?

●

Utgör vaccinerade en verklig fara för icke vaccinerade?

●

Vad händer i ett äktenskap när en är vaccinerad och den andra inte?

Anéeka: Det enda sättet att skydda sig mot vaccinerade är att använda samma metoder som har används för att
isolera personer med hög smittorisk. Sammanfattningsvis betyder det isolation, distansering och användning av
personliga redskap som inte delas.
Vi vet fortfarande inte säkert än hur smittsam de vaccinerade kommer att bli för de icke vaccinerade, men risken
kommer att vara mindre för de icke vaccinerade än de som är direkt vaccinerade eftersom injektionen av dessa
substanser går in direkt i blodflödet och passerar genom hela kroppen utanför det egna skyddssystemet som
slemhinne membranen eller huden ger.
Vad som gäller för partners som har sexuella relationer är det som alltid när allt delas, även frekvenser, så utbytet
liknar en blodtransfusion. Med andra ord är det som att säga att smitta överförs mellan dem med hög
sannolikhet.
Inom vaccinerna finns organiska rester av mänskligt ursprung som orsakar kollapsreaktioner i immunsystemet
som jag beskrev ovan. Följden blir att kroppen hos de vaccinerade går in i ett alarmtillstånd mot en mängd olika
infektioner i form av själv attacker.
Effekten resulterar i en miljö inom vilken cellerna försöker rensa sig och kommunicera med andra celler vilka
startar en process för att frigöra exosomers som i grunden är virus. Resultatet är att vaccinerade blir starkt
smittsamma med alla slags exosomer - som är virus signaler som kroppen hos en annan person med god hälsa
kan bli mottaglig för och kan därmed börja mobilisera hanteringen av attacker av potentiella hälsoproblem.

En annan dag:
Robert: Hur uppför sig ett normalt virus jämfört med vad vi känner till om detta? Vilka skillnader finns det?
Anéeka: Ett verkligt virus blir kvar på en plats, liksom på en yta, under en begränsad tid innan det helt enkelt
förstör sig själv.
Ett virus har ett begränsat ytskikt eller ingen förmåga att nå huden och det krävs något slags slem liknande
membran eller direkta skador för att det skall kunna komma in i en kropp.
Ett virus är:
●
●
●
●
●

inte något som lever,
det har ingen plan,
det reagerar inte mot attacker därför muterar det inte för att anpassa sig mot läkemedel eller för att
anpassa sig till en ny miljö,
endast en behållare som innehåller delar av DNA-RNA,
långsamt och triggar bara på interna cellulära mekanismer som redan finns latenta eller programmerade
i varje levande cell av en person eller dess värden.
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Det betyder att:
●

ett virus orsakar inte sjukdomar, inga,

●

det kommer bara att trigga en reaktion som redan finns i cellerna från de virus som når fram till cellerna.

Om ett sådant tillstånd inte finns latent - potentiellt redan lagrad i cellerna på mottagaren, kommer inkommande
virus inte att bli aktiverad och tas bort utan att göra någon skada.
Om viruset är kompatibelt eller inte hos en person som de når till, kommer att bero på cellernas receptorer på
dess yttre membran som fungerar som cellens hjärna.
Cellens hjärna är det yttre membranet som reagerar och ”tänker” som i en beslutsprocess och cellens kärna
utgör cellens system för kopiering av nya celler.
När ett virus kommer in och i kontakt med cellens membran kommer mottagaren, vilket utgörs av de yttre
spikarna som kommer överens med viruset eller inte. Cellens mottagare har således en “lås kod” gentemot
inkommande virus som måste passa med cellen för att viruset skall kunna nå in till cellen. Om kombinationen inte
är korrekt kommer viruset inte att ha någon effekt på cellen.
Till skillnad från en cell har virus en trög och orörlig fast ”nyckel kod”. En cell kan ändra kombinationen av dess
”lås” i enlighet med förhållandena som de lever i och vad de finner lämpligt.
Robert: Du säger:
●

”Den har liten eller ingen förmåga att ta sig in via huden och behöver något slem liknande membran
eller direkta sår för att ta sig in i kroppen”. Skulle de kunna komma in via ögonen?

Anéeka: Ja. Eller via dina händer och när du gnuggar ögonen eller petar dig i näsan.
Robert: Och således, om viruset är verkligt skulle människor behöva täcka sin ögon?
Anéeka: Och de (Kabal) säger till och med att människor bör täcka sina ögon som en del i Covid
rekommendationerna. Så dessa delar är både sanna och falska av och till.
Men för att något skall fungera mot Covid virus, om det är verkligt, bör ALLA människor som är ute på gatan i
shopping etc. klä sig på följande sätt:
BILD (inte med)
Det sägs att maskerna innehåller förmåga att stoppa små droppar (saliv - Flügger droppar) och det är sant att
något stoppas men ett virus har så liten storlek att de passerar genom masken i alla fall och skapar ett moln av
virus - exosomer kring människor I SAMMA MÄNGD som hos en person som andas och talar utan en mask.
Således finns ingen skillnad mellan att bära mask eller inte för stoppa dessa små droppar.
Robert: Varför kan läkare inte se vad som pågår?
Anéeka: Detta är den stora frågan och svaret komplext. (Förresten jag avslutade inte min förra punkt hur viruset
fungerar)
Läkarna
Vad som i första hand sker är att läkare bara lyder de direktiv som ges till dem via den medicinska maffian. De
ifrågasätter ingenting, eftersom de är indoktrinerade att tro på den medicinska vetenskapen som den
presenterats för dem under deras tid vid universiteten.
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Jag har sett dem använda ord eller uttryck som ”det finns rekommendationer som….”, och liknande, det visar att
de inte tänker utan repeterar som papegojor vad de blivit upplärda i vid de medicinska skolorna och via
medicinska artiklar. Men andra ord, de repeterar bara och vågar inte ifrågasätta de medicinska auktoriteterna.
Varje normal läkare kommer i konflikt med de som tänker för sig själv eftersom de inte ser någon auktoritet i dem.
Vad de ser som auktoritet är de som publicerat officiella medicinska artiklar i accepterade och etablerade
tidskrifter som American Journal of Medical Science och liknande.
Det betyder att normala läkare bara tänker att de är läkare och tror att de har sanningen baserat på sina
memorerade lektioner vid universitetet. De antar att inkonsekvenserna av vad de ser har en logisk förklaring som
de bara inte kan se, eftersom de känner att det inte är på deras nivå av medicinsk förståelse. De tar för givet att
de medicinska auktoriteterna som publicerade dessa dokument har svaret.
Igen, problemet är att de inte vet hur de skall tänka själv och delegerar sin egen auktoritet till de som sitter ”över
dem”.
Det ligger även i saken att hela den medicinska strukturen, speciellt den som berör studiet av virus har artificiellt
justerats under årtionden för att passa in i det som planerats.

Fortsatt förklaring av virus
Om vi går tillbaka till virus - exosomer. Ett annat stort problem är att du aldrig kan skapa ett virus mot ett virus. Ett
virus som kommer in är något som kan trigga aktivering av ett redan latent tillstånd inom varje cell och det är
programmerat på DNA nivå.
Det är som att säga att det inte orsakar en immunitets reaktion annat än den cellerna gör mot en främmande
kropp (om de inte redan finns i cellerna eller öppnar med överensstämmande kod).
För att blockera ett virus behöver du tillverka ett motverkande biologiskt ämne mot cellens mottagare eller spikar
(mottagare på cellens yta) för att neutralisera dem. Dock det kan inte göras utan att skada resten av organismen
eftersom befintligt viruset som öppnar för attack redan finns tillverkad av bäraren själv.
I enkla förklarande termer så att de kan förstås:
●

Du kan inte blockera mottagarnas nycklar för viruset utan att skada cellen som redan har nyckelkoden.

●

Alla virus, har en metod för kommunikation mellan celler i systemet och ett system för avgiftning. När en
grupp av celler kommer in genereras ett alarmtillstånd på grund av en fientlig miljö inom kroppen och de
börjar eliminera gift och brustna DNA strängar som de har inom sig i cellens försök att överleva. De
sekret som skapas kallas exosomer.

●

Och det finns ingen medicinsk data som kan skilja mellan ett virus från exosomer, eftersom de är ett och
samma.

●

Så dessa inkapslingar (exosomers virus) innehåller meddelanden som endast kommer ut från cellen om
cellen ser det som lämpligt och nödvändigt för dess produktion, eftersom detta sekret ofta kan döda
cellen.

●

Exosomers kommer därmed in i blodflödet och orsakar en skyddande alarm reaktion i andra celler så
länge som de har samma eller är i liknande tillstånd som den cell som stötte ut exosomer. Detta tillstånd
kan tolkas som ett lås från exempel ovan. Nyckel till låset har den rätta kombinationen för att acceptera
och reagera på förekomsten av ett specifikt virus.

●

Om utstött sekret virus-exosomer når en tillräcklig mängd utanför individen genom andning eller
kroppsvätskor leder det till att de flyter omkring i luften som kan sluta med att nå slemmembranen i en
annan individ.
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●

I de fall den andra individen har samma komplikation latent som sändaren av exosomer virus startas en
alarm reaktion i den andres kropp, vilket tolkas som en spridning av smittan. Om mottagaren inte är
kompatibel kommer virus - exosomers inte att ha någon effekt på denne.

●

Individer i samma grupp som ofta har kontakt med varandra kommer i de flesta fall att dela problemen
som existerar i deras gemensamma livsmiljö. Effekten blir att de drivs mot att få liknande hälsoproblem,
latenta miljögifter (i sina kroppar) som orsakar kroppsligt gift vilket gör dem nyckellås kompatibla med
exosomers som de andra individerna har i samma grupp.

●

Om en person är från en annan grupp kan det möjligen leda till att de inte genererar en exosomer
reaktion vilket även är mer vanligt på grund av att de inte delar liknande latenta egenskaper och
reagerar inte på liknande sätt mot virus.

●

Ibland händer det att en individ utifrån kommer in med främmande exosomers till en isolerad grupp. Om
denna grupp inte tidigare haft det latenta sjukdomsmönstet under lång tid men bär ändå på smittan i den
genetiska koden från människor eller någon annan varelse, triggas en kraftfull reaktion till detta virus exosomers. Ett exempel är vad som hände när Spanjorer anlände till den Nya Världen.

●

Med det menas att sjukdomsmönstret eller det medicinska tillståndet redan innefattas i den genetiska
koden av en specifik art. Det beror på att det är vad virus - exosomers innehåller - delar av en genetisk
kod som har förmåga att lagra eller förstöra cellen som har emitterat det. Det beror på att virus exosomers redan finns inom cellen, bär den inte på något nytt, utan orsakar bara en cellulär reaktion i
enlighet med den genetiska DNA koden som exosomer innehåller.

Detta leder oss till det faktum att virus inte muterar och INTE skapar nya varianter för att anpassa sig till miljön.
Vad som sker är att varje individ inom arten kommer att sända ut sina egna exosomers som ett svar på
stimulansen från viruset - exosomers som den nås av från andra individer omkring sig. Resultatet leder att
individen kommer att skapa sin egen variant.
Detta är strängt taget som att säga det finns en virus variant utsänd för varje person som sänder sänder ut
sådant material. Och jag talar om exosomer - virus som bär samma genetiska kod som de aktiverats av på grund
av ett eller annat medicinskt tillstånd som redan fanns inom individen. Exempel på det kan vara smittkoppor.
Beskrivningen ovan visar även att det är omöjligt att skapa ett vaccin eftersom det isolerade viruset orsakar
sjukdoms tillstånd som varierar och förändras inom varje person som påverkas.
Skapandet av det aktuella vaccinet mot sars-cov-19 indikerar att det inte alls är något vaccin utan en
förevändning att kunna forcera en injektion på den mänskliga populationen med ett tvivelaktigt innehåll för att
genomföra en extremt elak agenda.
Vem som helst med en gnutta intelligens och liten eller ingen medicinsk kunskap kan förstå att de komponenter
som används i injektionerna ”mot” sars-cov-19 inte har något att göra med skapandet av antikroppar mot virus exosomers.
Det gäller speciellt gruppen av virus som benämns SARS som innehåller sars-cov-19. I grunden handlar de om
andnings och lungproblem som utgörs av förkylnings exosomers som betyder att de finns i en hög grad av
varianter och skilda effekter och symptom. Och de lyder under samma mönster eller beteende efter vad de är
virus - exosomers med kronisk stress aktivering.
Robert: Här en fråga från en som följer oss:
●

”Kan du fråga Anéeka om skillnaden mellan PCR test och den som bara tar prov på saliv från munnen?”

Anéeka: Själva testen för de båda fungerar på samma sätt på laboratoriet. 40 cykler används (40 var troligen
antalet från början - vilket uppges ge garanterat + utslag men antalet har troligen sänkts efter kritik)* för att söka
en specifikt DNA sträng som är vanlig i alla levande varelser och inte bara hos människor.
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Skillnaden är hur provet tas. Provet via en tuss som förs in via näsan mot skallens bas var brosket är tunnare har
rapporterats orsaka fall av våldsamma reaktioner med spill av ryggmärgsvätska och blödningar som kan orsaka
hjärnhinneinflammation. Införande av en tuss så djupt är helt meningslöst och är inget skäl att använda för att
söka spår av ett starkt smittsamt virus.
Motivet ser vi som en ursäkt för att kunna föra in nanoteknologi inlindad i grafen direkt i personens hjärna med
andra substanser som finns på tussen som kommer direkt från fabriken. Resultatet leder till en sorts micro
insprutning ”vaccinering” utan personens godkännande.
Robert: Här ytterligare en fråga från en som följer oss:
●

”Robert, tror du inte nu att viruset existerar eftersom vårt kollektiva omedvetna har skapat denna
egregor/tulpa?

Anéeka: Oh ja… det är vad som händer och utgör en verklighet från en eller annan synpunkt som beror på att
människor vill att detta skall vara verkligt. Bestäm själv om du vill det eller inte. Om du inte vill det finns inget virus
men om du vill ha det passa på och njut av det. Trots att det finns är de fortfarande inte där, inte vetenskapligt
och inte i människor eller icke människor.
Dock kommer det hela bli mycket verkligt och ett problem för flertalet människor om de fortsätter att föreställa sig
det. Och det är redan på väg som ett resultat av effekten från de falska vaccinerna som redan leder till att den
faktiska injicering som sker sänker immunsystemet och gör kroppen mottaglig för alla slags infektioner och
medicinska tillstånd.
När immunsystemet kollapsar som det gör med HIV patienter (förresten även det innoverat), kommer det att
generera ett zoo av exosomers - virus som faktiskt kommer att påverka andra personer som inte är sjuka eller
har samma latenta tillstånd. Således skapas en sann pandemi från den falska.
Detta gäller inte bara virus och exosomers utan gäller för en massa andra olika slags smittsamma (eller inte)
sjukdomar som kommer från en vacklande organism som kan leda till att en verklig pandemi skapas, orsakad
inte bara av en utan av oräkneligt antal sjukdomar som regeringar snabbt kommer att katalogisera som en annan
variant av Covid. Således får de en perfekt ursäkt att trycka på med mer vaccinering och således accelera
problemen än mer, till det slutligen kommer att resultera i den största utrotningen som människan någonsin
kommer att se. Gå vidare och manifestera ert virus som en tulpa!
Robert: Tack så mycket. Jag har en ny fråga kring vad du sa:
●

”Ett virus är inte något som lever, det har ingen plan, det reagerar inte på motstånd och därför muterar
de inte för att undgå läkemedel eller för att anpassa sig till en ny situation.”
Och sedan sa du…

●

”Detta leder till det faktum att ett virus inte muterar och INTE skapar nya varianter för att anpassa sig till
en omgivning.”
Och sedan sa du...

●

”Det som beskrivs ovan gör det även mer omöjligt att skapa ett vaccin eftersom det isolerade viruset
som orsakar vissa sjukdomstillstånd varierar och muterar även av de personer som de påverkar.”

Så, muterar det eller muterar det inte? Jag förstår att det inte gör det men varför sägs det att detta virus
muterar?”
Anéeka: Ok jag skall klarlägga:
●

Viruset muterar inte av sig själv, det är inget som har en agenda eller som ändras, som stafylokocker
kan.
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●

Virus är bara någonting som utsöndras från människors celler när vissa tillstånd uppstår. Virus förändras
inte, det bara är.

Varje specifik persons celler stimuleras av vad denne mottar från en annan person och sänder sedan ut sina
egna exosomers (t.ex. virus i slem - andning droppar) som då är något förändrade i jämförelse med de
exosomers eller virus som mottogs från en annan person. Således har viruset inte muterat. Det muteras av varje
mottaglig person som muterar via reaktion från sina celler.
Det är som att göra pappersflygplan. Du gör en, jag gör en annan, Paul en tredje. Det är inte att flygplanen
muterar men du ser skillnaden. De är ganska lika men något annorlunda eftersom de gjordes av olika människor.
Alla började göra pappersflygplan eftersom de fick samma ide. Samma händer med virus.
Gosia: Men kan man inte se det som att det bygger upp ett ändrat/muterat virus? HUR det har ändrats… skulle
kunna vara en separat historia, men resultatet blir ett MUTERAT VIRUS.
Anéeka: En process av mutationer är inte detsamma, detta är inte en mutation i perspektiv av vad som definierar
en biologisk mutation.
Stafylokocker muterar genom att de ändras inombords som en reaktion på miljön som de lever i, vilket resulterar i
dess olikheter eller förändringar (mutationer) i efterkommande som en metod att anpassa sig till miljön.
Ett virus saknar den förmågan och utgör endast ett stimuli som om tillståndet är rätt kommer att påverka en
annan person till att generera sin egen specifika och speciella version av det första virus-stimulit som denne
mottog till att börja med.
Det är som att skriva ett manuellt meddelande i kedja. Du skickar det till en person, denne läser och skriver
samma meddelande för hand och skickar vidare till nästa, etc. Slutligen kommer det att finnas många lästa,
kopierade och skissade meddelande. Med varje persons synpunkter kommer meddelandet att bli ändrat utan att
det var syftet, även om var och en ändrar meddelandet ytterst lite. Nu har det ursprungliga meddelandet i det
första brevet inte ändrats, utan har ändrats (muterat) av personerna successivt after meddelandet passerades
från en till nästa mellan dem. Liknande händer med virus som inte ändras av sig själv utan av personerna.
Robert: Tack så mycket. Jag har följande fråga:
●

”Men du kommer inte att kunna skydda dig själv från vaccinering eftersom grafen även finns i vattnet”.

Anéeka: Ja, det finns överallt, även i chemtrails. Det stimulerar möjliga reaktionen inom biologiska organismer
från elektromagnetisk strålning bland annat. Men det handlar om små kvantiteter i jämförelse med det i
vaccinerna.
Vaccinering inte bara innehåller grafen utan många andra skadliga ämnen och måste undvikas till varje pris.
Robert: Vad kan du säga till någon som säger:
●

”jag skapar min egen verklighet och jag kommer att känna mig bra i den”.

Anéeka: Ja, det är sant, du skapar din egen verklighet och alla andra skapar sin egen verklighet. Tro inte bara
det utan lev enligt den verklighet du vill. Och det menas att leva enligt din egna personliga verklighet var du
kommer att motsätta dig något som går emot din önskade verklighet som inkluderar injicering.
Notera att jag inte längre säger vaccin eftersom det inte är några vaccin utan något annat. De är forcerade
injisergar. Var sak med sitt rätta namn.
Gosia: Jag har följande frågor:
●

”Vad är det som en vaccinerad person smittar en icke-vaccinerad person med?
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●

Nanobots? Grafen Oxide? Parasiter som finns i vaccinerna? Eller DNA modifiering?”

Anéeka: Det är även inte helt klart för oss. Vad som är känt är att de är 100% infekterade med nanobots, och
även sådana ämnen som stressar fram tillstånd som genererar exosomers som kan påverka de icke vaccinerade
människorna genom att trigga ändring av deras hälsotillstånd om de nås av dem.
Och det beror på hälsan hos de icke vaccinerade hur de reagerar på det. De som injicerats har ett zoo av latenta
sjukdomar som kan triggas av det biologiska innehållet i sars-cov-19 injiceringen förutom påverkan av grafen och
de nanoteknologiska delarna.
Men vi känner att det är något annat här och vi är på väg att förstå det.
Med detta sagt så måste ni själva ta ansvar för era liv inte förvänta er att vi skall ge er allt. Vi kan inte det om så
skulle ske kommer ni att ha kvar samma attityd som orsakade detta problem till att börja med.
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