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Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee
‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd

xandernieuws.net/algemeen/wetenschappers-presenteren-nanosysteem-waarmee-internet-of-bodys-wordt-
gerealiseerd

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

Technologie om alle mensen digitaal aan A.I. te koppelen en te beroven van

al hun privacy en vrije wil ligt reeds klaar, en zal volgens het WEF in 2030

verplicht zijn ingevoerd

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

In zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ schrijft WEF topman Klaus Schwab hoe in 2030

een ‘Internet of Bodys’ zal zijn gerealiseerd, en de lichamen van ALLE mensen verplicht

aan centrale A.I. systemen zullen zijn gekoppeld. Zelfs uw gedachten, wensen en emoties

zullen worden gecontroleerd en aangestuurd, en nooit meer van ‘uzelf’ zijn, omdat er geen

‘uzelf’ meer bestaat. Science fiction fantasieën van een globalist wiens machtswellust hem

in zijn bol is geslagen? Misschien, maar wetenschappers hebben onlangs een paper

gepubliceerd waarin het magnetische nanosysteem dat nodig is om in ieder mens een

cybernetische bio-interface (inclusief ‘DNA hydrogel’) te integreren, tot in detail wordt

beschreven. De technologie om de vrije mensheid definitief te beëindigen en Schwabs

gruwelijke ‘cyborg’ visioen te realiseren ligt dus klaar.

Het blad Aggregate Open Access publiceerde in januari de paper ‘Self-assembled

magnetic nanomaterials: Versatile theranostics nanoplatforms for cancer‘. In de

samenvatting staat dat ‘een groot aantal magnetische nanosystemen kunnen worden

gecreëerd door gebruik te maken van zelf-assemblage als een synthetisch instrument’.

SPIONs
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In de biotech industrie worden magnetische velden al geruime tijd gebruikt voor deze

‘zelf-vervaardigde magnetische nanomaterialen (MNM’s)’. Voorbeeld: nanodeeltjes van

ijzeroxide, die in bepaalde vormen magnetische eigenschappen kunnen hebben. Al in

2004 werd in het blad Advanced Materials een studie gepubliceerd over de constructie

van ijzeroxide nanodraadjes met behulp van magnetische velden.

Deze nanodeeltjes staan bekend als SPIONs (Super Paramagnetic Iron Oxide

Nanoparticles), die volgens de paper ‘een belangrijke rol kunnen spelen in de opbouw van

DDS’ (Drug Delivery Systems, zoals bijvoorbeeld de Covid-19 gentherapie-injecties die nu

aan miljarden mensen worden toegediend). Ook in de studie ‘Superparamagnetic Iron

Oxide Nanoparticle-Based Delivery Systems for Biotherapeutics‘ (2012) werd deze tech

uitgebreid uiteen gezet.

Lichaam in cybernetische bio-interface veranderd

In de in januari 2021 gepubliceerde paper werd tevens gewezen op zelf-vervaardigde

kubieke 3D nanodeeltjes (NP’s) en – structuren, die met behulp van externe magnetische

velden kunnen worden geactiveerd en aangestuurd. Hiermee kunnen de lichamen van

mensen in cybernetische bio-interface systemen worden veranderd.

Volgens de researchers is er maar zeer weinig energie voor nodig om de zelf-assemblage

van zo’n bio-interface in het menselijke lichaam in gang te zetten. Externe

stralingsfrequenties kunnen worden ingezet om deze nanodraadjes in het lichaam te

activeren en te laten groeien.

DNA hydrogels

In dezelfde studie worden ook ‘DNA hydrogels’ genoemd, waar we in september 2020 al

eens aandacht aan besteedden. Met deze ‘magnetisch controleerbare DNA hydrogels’ kan

DNA ‘worden geprogrammeerd’. In een paper uit 2019 ‘(‘DNA hydrogel-empowered

biosensing‘) wordt beschreven hoe deze hydrogels kunnen worden gebruikt om

medicijnen (/ vaccins) in het lichaam te brengen, weefsels te repareren, creëren of

veranderen, als biomonitor / lichaamssensors, en als kankertherapie.

De eigenschappen van zogenaamde ‘slimme’ DNA hydrogels kunnen met chemische of

fysieke prikkels worden veranderd. Met andere woorden: er kunnen niet alleen bepaalde

functies (zoals het afgeven van bepaalde stoffen in het lichaam) worden aan- en uitgezet,

maar er kunnen ook permanente veranderingen in de lichamelijke processen mee worden

bewerkstelligd.

Grafeen-brein interface in ontwikkeling

Zodra mensen deze nanostructuren – hetzij vrijwillig, hetzij onwetend via bijvoorbeeld

vaccinaties – in hun lichaam hebben laten injecteren, kunnen deze met behulp van

elektromagnetische straling (zoals 5G) worden geactiveerd en gecontroleerd. Deze

technologie is al minstens 20 jaar in ontwikkeling. Het is daarom beslist niet

onwaarschijnlijk dat de huidige Covid injecties deze zelf-assemblerende nanotechnologie
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bevatten. Onlangs onderzochten Spaanse universitaire wetenschappers het Pfizer vaccin,

en ontdekten dat dit voornamelijk uit grafeenoxide nanodeeltjes bestaat die NIET in de

bijsluiter staan vermeld.

Het techbedrijf INBRAIN Neuroelectronics kreeg eerder dit jaar een subsidie van $ 17

miljoen voor de ontwikkeling van de eerste A.I. aangestuurde grafeen-brein interface,

bedoeld om ‘neurologische condities (zoals Parkinson en epilepsie) met gebruik van

kunstmatige intelligentie en grafeen elektroden’ te kunnen behandelen. Het is natuurlijk

fantastisch als deze aandoeningen eindelijk zouden kunnen worden genezen, maar daar

gaat het in dit kader niet om. Het toont aan dat brein-beïnvloedende en controlerende

biocircuits op basis van grafeen inmiddels zeer reëel zijn. (2)

Vormen de Covid injecties de opbouw van het ‘besturingssysteem’ van ‘het

Beest’?

Kortom: de ‘fact checkers’ van de mainstream media kunnen ‘complottheorie’ en

‘desinformatie’ roepen wat ze willen, maar negeren daarbij tal van wetenschappelijke

publicaties die bewijzen dat deze nanotechnologie al heel lang wordt ontwikkeld, en

misschien nu al ‘stiekem’ massaal in als ‘vaccins’ verpakte gentherapie injecties is

verwerkt. Maar zelfs al zou dat toch nog niet het geval zijn, dan tonen de jongste

wetenschappelijke studies aan dat Klaus Schwabs afschuwelijke visioen voor de toekomst

van de mensheid technologisch inmiddels gerealiseerd kan worden.

(Bedenk hierbij dat de autocratische premier van ons land in een brief aan Klaus

Schwab dit visioen letterlijk een ‘hoopvolle toekomst’ heeft genoemd, en dat de partner

waar hij nu een regeerakkoord mee schrijft een ‘Agenda Contributor‘ van diens World

Economic Forum is, en tevens bestuurslid is van de Global Preparedness Monitoring van

de WHO, een van de belangrijkste aandrijvers van de corona plandemie. Beide

partijleiders zijn dan ook grote voorstanders van de communistische ‘Great Reset’ en

‘Agenda 2030’).

De Covid-19 gentherapie injecties lijken dan ook het begin te zijn van de opbouw van een

‘besturingssysteem’, min of meer zoals MS-DOS waar oude versies van Windows op waren

gebaseerd (en wat in Windows-10 overigens nog steeds op te roepen is met de DOS-

prompt). Dit besturingssysteem is nodig om binnen enkele jaren tijd van alle mensen

totaal controleerbare ‘cyborgs’ te maken, die geen enkele onafhankelijke vrije wil meer

zullen hebben. Het is het begin van de integratie met het ‘Systeem van het Beest’, waaruit

ontsnappen op zeker moment niet meer mogelijk zal zijn. (zie hyperlinks onderaan)

Xander

(1) Natural News

(2) Natural News

Afbeelding (achtergrond / onbewerkt): Stefan Keller via Pixabay 

Zie ook o.a.:

https://www.businesswire.com/news/home/20210330005388/en/INBRAIN-Neuroelectronics-Secures-17-Million-in-Series-A-Funding-for-First-AI-Powered-Graphene-Brain-Interface
https://www.weforum.org/agenda/authors/sigrid-kaag
https://www.naturalnews.com/2021-07-20-science-paper-documents-self-assembled-magnetic-nanosystems-for-cybernetic-biocircuitry-interface.html#
https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-neuroelectronics.html
https://pixabay.com/nl/users/kellepics-4893063/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5174066
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5174066
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17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over

vaccinaties ( / Wel of geen grafeenoxide in Pfizer vaccin?)

05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in

Pfizer vaccin

03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te

laten vaccineren 

29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken

met een vaccin

17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins

met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle

mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)

16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te

werken

12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart

Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)

30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur

22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de

Antichrist’

07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername

nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden

– Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en

moorddadige agenda’

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke

toekomst

24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers

verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis

vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)

19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare

microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare

microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)

12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te

voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen

gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden

gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor

01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen

mensheid en God’ is

16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe

Wereld Orde onder VN bestuur

03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/

Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)

26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke
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toekomst

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

menselijkheid

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

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

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

lichaam

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

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

betalingssysteem
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