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Door GRAFEENOXIDE in de “vaccins” word je
vergiftigd maar het kan worden afgevoerd uit

ons lichaam

Gevaren van grafeen

Potentiële ademhalingsgevaren van grafeendeeltjes
Microdeeltjes grafeen kunnen leiden tot ernstige ademhalingsproblemen, waaron-
der longkanker. Ademhalingstoxicoloog Ken Donaldson en zijn collega’s van de
Universiteit van Edinburgh hebben aangetoond hoe de minuscule grafeenvlokjes
(met een doorsnede van amper enkele micrometers) in het ademhalingssysteem van
de mens kunnen binnendringen. Deze nanoplaatjes van grafeen kunnen zich diep in
de longen vastzetten. Het immuunsysteem heeft geen mechanisme om zich te ontdoen
van een inert materiaal als grafeen. De nanodeeltjes kunnen dus permanent in de
longen blijven en ernstige fysiologische schade toebrengen aan het weefsel op
cellulair niveau.

Ken Donaldson toonde de mogelijke ademhalingsproblemen aan die door nanodeel-
tjes van grafeen bij mensen kunnen worden veroorzaakt met behulp van een faryn-
geaal aspiratiemodel, zoals gerapporteerd in ‘ACSNano’, het tijdschrift van de
American Chemical Society.

Kortom, de microdeeltjes grafeen hebben het poten-
tieel om ernstige ontstekingen in de longen te
veroorzaken, wat leidt tot acute ademhalingspro-
blemen. Uiteindelijk kunnen de grafeenplaatjes die
zich in de long nestelen ook een tumor ontwikke-
len, waardoor longkanker ontstaat.

Potentiële milieueffecten van grafeendeeltjes
Grafeennanodeeltjes kunnen ook gevaarlijk blijken voor waterbronnen. Onderzoek
door het laboratorium van de University of California Riverside heeft de ver-
schillen aangetoond in de beweging en stabiliteit van grafeennanodeeltjes wan-
neer zij zich in grondwater en oppervlaktewater bevinden.

Doel van het onderzoek was te begrijpen hoe nano-deeltjes van grafeen reageren
wanneer zij in grondwater worden ondergedompeld versus wanneer zij in oppervlak-
tewater worden ondergedompeld.

De studie toont aan dat in:

Grondwater – Grafeen deeltjes minder stabiel worden in grondwater. Grondwater
heeft meestal meer hardheid en minder natuurlijk organisch materiaal in zich.
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Hierdoor kunnen de grafeen-nanoplaatjes bezinken of uiteindelijk helemaal worden
verwijderd.

Oppervlaktewater – Grafeen blijft stabiel in oppervlaktewater. Oppervlaktewater
bevat naar verhouding meer natuurlijk organisch materiaal. Dit helpt de grafeen-
nanoplaatjes stabiel te blijven en helpt ze zelfs mee te bewegen in de onder-
grondse waterlagen.

We hebben volgens onderzoekers veel te weinig informatie over de hoeveelheid
kunstmatig vervaardigde materialen, zoals grafeen, die zich tegenwoordig in het
milieu bevindt. De situatie is vergeleken met de situatie van de olie-industrie
van 3 decennia geleden. Er is een proactieve aanpak nodig om meer te weten te
komen over de potentieel schadelijke effecten van grafeen op het milieu. Dit zal
helpen om voorzorgsmaatregelen te nemen die de aantasting van het milieu spoedig
kunnen voorkomen.

Tot zover de loftuitingen en kleine probleempjes van het nieuwe en onverwoest-
bare supermateriaal. Het weegt niets, je kijkt er dwars doorheen, het is een su-
pergeleider en zal talloze toepassingen vinden in de industriële sector. Hoog-
waardige toepassingen in de tech-industrie: batterijen, mobiele apparatuur, com-
puters, chips, etc. Het “probleem mens” kan nu ook beter worden getackeld door
de wetenschap, men denke aan de ruimtevaart en andere bovenmenselijke presta-
ties.

U zult nu beter begrijpen waarom u geheel gratis wordt ingespoten met dit on-
verwoestbare supermateriaal: u bent beter op afstand te besturen omdat u super-
geleidend bent geworden. Op weg naar het eeuwige leven, duurzaam en verbonden.
Voor het eerst kan er nu een industriële toepassing op de menselijke soort wor-
den bewerkstelligd.

Als dat geen vooruitgang is….

Het merkwaardige is wel, waarom het via de achterdeur moet, een pandemie ensce-
neren en doen alsof er bescherming mogelijk is. Waarschijnlijk is dat omdat de
gemiddelde mens er weer niets van begrijpt en er dus niet over piekert zich met
een “duurzame oplossing” in te laten spuiten zodat hij wat beter resoneert met
de straling via de 5G-masten.

Nu weer over naar de orde van de dag. Wat kunnen we doen nu we weten dat het
VERGIF grafeenoxide in het zogenaamde ‘vaccin’ (zeg nu maar gerust DE VERGIF-
SPUIT) zit?

Wel we gaan wat dieper in op grafeenoxide.

De vaccinindustrie, medische wetenschap en politieke handlangers vallen nu toch
wel ernstig door de mand. Nu bekend is geworden dat onderzoekers het zogenaamde
“vaccin” microscopisch hebben bestudeerd, mag duidelijk zijn dat de wereldbevol-
king wordt blootgesteld aan een industrieel experiment door de injectie met GRA-
FEENOXIDE (GO), de goedkope versie van het “wondermiddel” GRAFEEN. Omdat de on-
derzoekers ook een directe link hebben gelegd met de anti-Influenza injectie en
het nieuwe 5G netwerk is het aannemelijk dat dit experiment te maken heeft met
“crowd control”.
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Als we ons de vraag stellen hoe het kan dat de “autoriteiten” via een noodvoor-
zieningswet tijdelijke toestemming hebben gegeven om GRAFEENOXIDE te gebruiken
tegen het vermeende SARS-CoV-2, dan willen we NU weten wat dan precies de heil-
zame werking van dit spul is, alvorens men enige kans maakt deze campagne door
te zetten.

Het heeft er alle schijn van dat critici op het verkeerde been zijn gezet door
ze te laten focussen op genetische modificatie door mRNA of DNA. Ook het feno-
meen “shedding” wat we kennen uit de GMO wereld zou een afleidingsmethode kunnen
zijn. Er is immers tot nu toe steeds vanuit gegaan dat de “spike eiwitten” ver-
pakt DNA en mRNA is, hetgeen naar nu blijkt twijfelachtig is. De “spike eiwit-
ten” is dus nanotechnologie, GRAFEENOXIDE verpakt in lipide vetomhulseltjes.

Bovendien is het inbrengen van synthetisch geproduceerd lichaamsvreemd materi-
aal geen “vaccinatie” en kan ook met moeite nog als “gentherapie” worden gekwa-
lificeerd. Het is dus gewoon het inbrengen van nanotechnologie, het “chippen”
van de nietsvermoedende massa. En ook nog onder valse voorwendselen als een
“pandemie” wegens een “killer virus” waarvan vanaf dag één duidelijk was dat er
geen pandemie bestond en dat we tot nu toe nog steeds geen enkel bewijs van een
“besmettelijk virus” hebben mogen ontvangen.

Dit waren dus nooit “vaccins” tegen een virus, maar al die tijd was het een su-
pergeheim nanotech project (BrainS  T  ORMS   = gefinancierd door het Pentagon) ont-
worpen om de hersenen van de menselijke bevolking gelijk te richten en op een of
andere manier te controleren. Op 42,6 GHz gaan de 1,2 nm lange nano-deeltjes mee
resoneren en wordt op op afstand de hersenactiviteit verhoogd. Tot dusver weten
we ook nog steeds niet of het mogelijk is om ons DNA te wijzigen via 5G-Elektro-
magnetische straling. Veel mensen zijn al gemagnetiseerd door GRAFEEN in mond-
kapjes, via de PCR tests (check: de nanodeeltjes vernietigen de reukzin), wel-
licht ook nog langdurig via “chemtrails” ons het drinkwater en de voedselketen,
maar zeker met de griepprikcampagnes van 2019 en 2020 én natuurlijk de “Covid-
vaccins”.

Door de bevolking te manipuleren met “mutanten” en
“golven” moet men geloven dat een herhalingsinjec-
tie noodzakelijk is. Doet men dat niet dan ver-
dampt de miljardenwinst van de industrie. 

GRAFEEN zou op natuurlijke wijze uit het lichaam kunnen worden afgevoerd omdat
er een enzym is, myeloperoxidase genaamd, dat grafeenmoleculen blijkt af te bre-
ken. 

Verrassend genoeg kan  alcoholconsumptie  en zelfs
tabak dit enzym doen toenemen. Daarom wil men dat
de bevolking om de 6-12 maanden wordt ingeënt en
vooral nuchter is.
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https://www.nbcnews.com/id/wbna48082311
https://www.nbcnews.com/id/wbna48082311
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Realiseert u zich nu waarom de terrassen en kroegen dicht moesten en waarom de
avondklok moest worden ingevoerd? Ook de Spaanse onderzoekers hebben gewezen op
het feit dat alcohol een probaat middel is om de ingespoten rotzooi weer kwijt
te raken. ALLES wat de overheid oplegt draagt bij tot het succes van het wereld-
wijde  NANOTECH Project. Verzwakken van de weerstand door lockdowns en sociale
terreur. Het afknijpen van zuurstof door mondkapjes. Het laden van de bevolking
met GRAFEEN op allerlei manieren. Geen enkele verwijzing naar gezonde leefstijl,
gezonde voeding, etc. Kortom: dat wat ik al maanden duidelijk probeer te maken: 

ALLE maatregelen werken
contraproductief
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