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‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021
in Covid-19 vaccins’

xandernieuws.net/algemeen/implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins

—————————————————————————————————————————————–

Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal

controlesysteem

—————————————————————————————————————————————–

De technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA, en de Bill & Melinda

Gates Foundation werken samen met het tech-bedrijf Profusa bij de ontwikkeling van een

implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte

contactlens). Deze biosensor, die kleiner is dan een rijstkorrel, kan samen met een vaccin

worden geïnjecteerd en wordt vlak onder de huid aangebracht, waar deze feitelijk met je

lichaam samensmelt. De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over

jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd. De biosensor,

die ook informatie en opdrachten kan ontvangen, zal naar verwachting begin 2021 door

de FDA worden goedgekeurd – precies op tijd voor de geplande wereldwijde Covid-19

vaccinatiecampagne.

DefenseOne schreef al in maart over deze hydrogel biosensor, die ‘met een injectienaald

onder de huid wordt ingebracht’. Het bevat onder meer een speciaal ontworpen molecule

die een fluorescent signaal naar buiten stuurt zodra het lichaam tegen een infectie begint

te vechten. Het elektronische, aan (/ in) de huid bevestigde gedeelte detecteert dit signaal,

en stuurt vervolgens een waarschuwing naar een arts, een website, of een

overheidsinstantie. ‘Het is als een bloedlaboratorium op de huid die, nog voordat er

andere symptomen zijn zoals hoesten, de reactie van het lichaam op ziekte kan oppikken.’
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Het laat zich daarom niet moeilijk raden waarom deze sensor door de elite van groot

belang kan worden geacht voor de (zogenaamde) bestrijding van Covid-19. Iedereen die

deze – niet meer te verwijderen – biosensor in zijn lichaam laat spuiten, zal bij de minste

of geringste infectie door de overheid in quarantaine worden geplaatst, en aan andere

dwingende maatregelen kunnen worden onderworpen, zelfs als de persoon in kwestie

totaal niet ziek is, noch daar enige verschijnselen van vertoont.

Biosensor monitort alle lichaamsfuncties en stuurt deze door via 5G

Door gebruik te maken van hydrogel zal de biosensor niet door het lichaam als indringer

worden gezien en worden aangevallen, maar er juist mee integreren. Tevens kan de sensor

volgens het bedrijf niet alleen infecties opsporen, maar ook het zuurstof- en glucose

niveau in je bloed monitoren, net als je hormonenspiegel, je hartslag, je ademhaling, je

lichaamstemperatuur, je seksleven, je emoties – kortom ALLES. Via 5G kan straks al deze

informatie naar iedere medische en politieke autoriteit worden doorgestuurd.

Profusa verricht op dit moment een studie met het Imperial College, dat eveneens door

Bill Gates worden gefinancierd, en dat berucht werd vanwege zijn belachelijke

doemprognoses aangaande Covid-19, die al snel volkomen flauwekul bleken te zijn. Daar

werden echter wel de lockdowns, social distancing, en de daaraan verbonden gedeeltelijke

vernietiging van de economie en het opheffen van veel burgerlijke vrijheden op gebaseerd.

(1)

Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal

controlesysteem

De biosensor, die dus mogelijk al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins kan worden verwerkt,

komt de verwezenlijking van het streven naar een transhumane mensheid, waarin

iedereen totaal controleerbaar en zelfs stuurbaar is, heel dichtbij. De ‘nieuwe mens’, of de

mens 2.0 zoals de tech-elite rond Bill Gates en Elon Musk die voor ogen heeft, zal tussen

nu en 2025-2030 stapsgewijs in een soort cyborg worden veranderd, en een integraal – en

daarom niet meer om keren – onderdeel van een wereldwijd digitaal controlesysteem

worden, waarin persoonlijke vrijheden volledig zullen zijn verdwenen, en zelfs de vrije wil

van de mens zal zijn afgepakt.

Niet voor niets noemen wij dit het systeem van ‘het Beest’. Voor het eerst in de

geschiedenis is de technologie zo vergevorderd, dat de Bijbelse profetieën over het ‘teken

van het Beest’ volledig kunnen worden uitgevoerd en vervuld. (Zie hyperlinks onderaan).

Xander

 

(1) The Freedom Articles

Zie ook o.a.:

https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/
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26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid

24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de

menselijkheid

19-08: Australië bijt spits af en stelt alle burgers verplichte vaccinaties in het

vooruitzicht (/ Premier herhaalt: ‘Geen prik? Dan geen werk en geen school, niemand

uitgezonderd’)

13-08: Fox News corona arts wil ongevaccineerde kinderen merken met gele button

10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’

10-08: ‘Alle landen voor eind september half jaar lang in totale lockdown waarbij leger

wordt ingezet’

08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’

29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin

weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-

systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan

hetzelfde lot ondergaan.)

28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem

19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track

& trace wet HR6666 op’

13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk

lichaam

09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor

communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald

02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele

wereldbevolking 

18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan

betalingssysteem

13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates

09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal

leven’

05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort

30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting

wereldregering 
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