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Meer over het Virus - Nieuw verslag - LIVE met Aneeka van Temmer (Buitenaardse Communicatie) 

 

VERSLAG: 

Anéeka: We hebben nu het complete plaatje over de virus situatie. Niet over het mogelijke waarom 

ervan, maar over het virus specifiek en dit is een formele verklaring. Ik, Aneeka van Temmer, ik 

vertegenwoordig Taygeta officieel voor u. Dit is definitief en het is ons formele standpunt, niet 

lichtvaardig opgevat. Mensen riskeerden hun leven om deze informatie bij ons te krijgen en dit is 

ons standpunt. Geen debat of speculatie meer voor ons. 

 

Er is geen virus en het is er ook nooit geweest. Het is allemaal een psyop van totale globale 

omvang, ontworpen en uitgevoerd in totale coördinatie door gecontroleerde media. Er is nooit een 

bewapende versie van de griep geweest, nooit zijn er chemtrails geweest met een griep. Wat je in 

het nieuws ziet zijn gecontroleerde media en mensen die al die tijd in het hele theater zijn getrapt, 

omdat ze gebruik maken van hoe mensen denken en hun algehele goedgelovigheid en neiging om 

de massamedia blindelings te volgen! 

 

Het gebruik van Crisis-acteurs en filmsets wordt bevestigd en op grote schaal gebruikt. Evenals het 

misleidende gebruik van ontelbare beelden van andere gebeurtenissen die niets met deze te maken 

hebben. Het gebruik van honderdduizenden gecompartimenteerde agenten op strategische plaatsen 

die allemaal zeer kleine en specifieke klusjes te doen hebben, dus over het geheel genomen ieder 

voor zich niets! Het veralgemeende gebruik van oude foto's en beeldmateriaal, zoals een stadion vol 

doodskisten, door onze inlichtingendienst ontdekt als een oude foto uit de Irak-oorlog, medio 2004. 

Van een foto van op een rij staande lijkkisten in Italië, foto genomen in 2009 in een 

promotiebrochure van een bedrijf dat lijkkisten maakt in Turijn, Italië. Ze denken dat niemand alle 

punten kan verbinden. 

 

Alle inlichtingendiensten zijn gecompromitteerd of worden opzettelijk misleid. Ze zijn allemaal niet te 

vertrouwen. CIC Taygeta, waarvan ik de leider ben, staat er alleen voor. Hoort nog steeds zijn 

informanten, maar is snel aan het uitzoeken wie wie is. 

 

Dit is de grootste valse vlag ooit in de geschiedenis van de mensheid, meer dan de maanlandingen 

en met dezelfde compartimentering structuur. 

 

Gedurende de laatste paar uur hebben 2 Tagetan gevechtsvliegtuigen in totale stealth modus over 

kritieke gebieden van de planeet gevlogen, en hebben kritieke informatie opgenomen. Eén van de 

schepen werd geraakt door een zeer geavanceerd gericht energiewapen en Surface to Air Missile 

SAM-systeem. Directe frontale impact op een van de Starships die lichte rompschade opliep. Dit 

terwijl ze een vrachtvliegtuig volgden vol met doodskisten bestemd voor de luchthaven van New 

York JFK, de sensoren van het schip gaven aan dat het vliegtuig leeg was, hoewel het manifest vol 

zei. 

 

CAP-vluchtverslag: 

Ziekenhuizen in Noord-Italië: Turijn, Genova, Aosta, Bologna, Milaan, Florence, Trento, en Venetië. 

Leeg. 

 

In Spanje: Toledo, Madrid, Merida, Sevilla, Murcia, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Oviedo en 

Santader: Leeg. 

 

In de Verenigde Staten: New York, Philadelphia, Boston, Los Angeles, San Francisco, Seattle 

(hotspot) Washinghton DC, Huston, Santa Fe: Leeg. 

 

Vracht van respirators gevonden in een container in New York. Niemand eist ze op en ze liggen daar 

maar. 

 

Dokters worden bedreigd niets te zeggen over geen patiënten en anderen wordt gewoon verteld 

naar huis te gaan. Afgezien daarvan melden artsen overal ter wereld in besmette landen het 
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overlijden van een persoon als om welke reden dan ook en melden zij dat de volgende dag de 

stukken zijn verschoven naar het coronavirus. 

 

Dit gebeurt vooral als de patiënt sterft aan ademhalingsproblemen die duidelijk geen verband 

houden met een dergelijk virus, maar het gebeurt ook bij sterfgevallen door ongevallen en andere 

niet-infectieuze oorzaken. Inbraken in dokterspraktijken in ziekenhuizen wereldwijd gemeld. Niets 

verwijderd, alleen de overlijdensaktes veranderd naar Coronavirus. Coronavirus-detectiesystemen 

en -tests zijn gecompromitteerd en zijn oplichterij, ze werken niet en ze zijn opzettelijk zo 

ontworpen dat ze willekeurig zeggen of iemand positief is of niet. Dit alles om het aantal besmette 

en overleden mensen kunstmatig op te blazen. 

 

We hebben ook ontdekt dat de leiding van de WHO gecompromitteerd is en deel uitmaakt van de 

Cabal, dit is ook een hard feit voor ons, maar we kunnen op dit moment niet zeggen wie en hoe. 

Maar de informatie van de WHO is gewijzigd ten gunste van deze massale hoax, omdat deze 

organisatie en ook de VN-deel uitmaken van deze psychopathische organisatie die dit in stand 

houdt. 

 

Gosia: Dank u voor dit. Het zal morgen worden uitgezonden. U zei dat er een mogelijkheid bestaat 

dat uw patrouilles die over lege ziekenhuizen vliegen, toegang krijgen tot verschillende tijdlijnen. 

Kan dat nog steeds zo zijn? 

 

Anéeka: Het is nog steeds mogelijk, maar vanuit ons gezichtspunt en met een praktische instelling 

hier, is dit wat wij zien als een collectief toepasbare tijdlijn voor wat er nu gaande is op Aarde. Het is 

onze taak om zo goed mogelijk in overeenstemming te blijven met de beschikbare gegevens, zelfs 

wetende dat de tijdlijn breekt en verschuift. 

 

Zelfs zonder onze onderzoeken, weten de mensen al dat er iets niet klopt. Dokters praten 

wereldwijd met elkaar over de inbraken en de veranderde overlijdensaktes. En ze zien hun lege 

ziekenhuizen waar ze wonen, maar ze nemen voor lief dat de andere ziekenhuizen verderop vol zijn. 

(Dit is nog maar een reden om de menselijke bevolking op te sluiten met de quarantaines - zodat ze 

dat niet kunnen ontdekken) en verklaart ook de zware censuur van alle media die niet officieel zijn. 

Dit wordt voor ons TP'ers dus niet langer als theorie opgevat, maar als keihard feit! 

 

Dit zal zo blijven zolang de quarantaines voortduren, maar de censuur is erger dan ooit. Mensen 

worden niet gehoord op individueel niveau. Ga naar buiten met een houten kist en schreeuw dit in 

het park en niemand zal luisteren veel minder nu ze zijn opgesloten!  Je eigen familie zal je 

waarschijnlijk niet horen. 

 

Er is geen virus en het is er ook nooit geweest, het zijn allemaal media, een probleem om 

oplossingen te implementeren en op te leggen. Dat valt nog te bezien en te begrijpen. En ik heb het 

hier alleen over het virus, niet over het waarom van dit alles. We hebben het over het objectieve 

virus, niet over de agenda achter het vermeende bestaan ervan. 

 

Wij zijn ons terdege bewust van de duizenden zogenaamde deskundigen op het gebied van 

epidemiologie en elk ander aspect dat een officiële mening heeft over dit alles. Wij zijn ons bewust 

van miljoenen dollar programma's met dure CGI en Artsen met diverse mooie diploma's aan hun 

muren, maar wij houden vast aan ons standpunt dat dit alles slechts een deel is van de omvangrijke 

hoax en juist daarom zo geloofwaardig is voor de meeste mensen op Aarde. 

 

Wij, en vele anderen ook, zien alles wat Main Stream is als onmiddellijk twijfelachtig en volledig 

onwaar totdat het tegendeel is bewezen. 

 

Gosia: Dus de manier waarop je dit nu formeel ziet is dat er niets werd vrijgegeven in Wuhan? Geen 

bewapende stam die daarna weer normaal werd? 

 

Anéeka: Geen bewapende stam. Dat was speculatie gebaseerd op een aantal onzekere bronnen 

toen, onze feiten zijn moeilijker. Het is allemaal media, wat we vinden klopt gewoon niet. En onze 

bevindingen hier, vandaag gepresenteerd, zijn het resultaat van weken van moeizaam werk. 
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Er wordt gesproken over activeerbare nanotechnologie met behulp van 5G, dat kan heel goed 

mogelijk zijn, maar wij zien dit nog steeds alleen als een media operatie! De 5G is een secundaire 

zeer mogelijke verklaring voor omstandigheden en gebeurtenissen op sommige plaatsen zoals op 

het cruiseschip Diamond Princess. 5G heeft wel degelijk met dit alles te maken en kan de oorzaak 

zijn van vele symptomen die vastgepind zijn of toegeschreven worden aan het coronavirus en 

meldingen van mensen die eenvoudige burgers zijn en die beweren dat ze het virus hadden, maar 

de eenvoudige griepstammen, seizoensgriep, is een veel haalbaardere verklaring voor wat ze 

ervaren. 

 

Zelfs voor het geval dat 5G alle symptomen veroorzaakte, suggereert het bewijs dat het slechts 

door de media is gecreëerd, generaliserend. 5G kan gebruikt zijn om symptomen na te bootsen of 

op te leggen aan een gelokaliseerde bevolkingsgroep. 

 

Precies zoals op het Diamond Princess Cruise schip, waarvan wij denken dat het zo is. 

 

Deze Valse Vlag Operatie gebruikt vooral de seizoensgriep als patsy waardoor Artsen en 

gezondheidsorganisaties wereldwijd niet meer dan snotteren najagen. We weten dat legioenen van 

alternatieve media experts en geloofwaardige mensen die tegen deze gigantische False Flag werken 

ook een hoop interessante data hebben, zoals het feit dat ze ontdekten dat het Coronavirus specifiek 

ontworpen lijkt te zijn om bepaalde receptoren in de longen aan te vallen, die vooral bij Aziatische 

mannen gevonden worden. Dit alles wordt niet in twijfel getrokken, maar wij blijven erbij dat zij 

misschien kijken naar het gedrag van normale griepstrengen en de manier waarop deze zich op 

individuen richten. 

 

Dale: Wat kunnen we doen om te helpen? 

 

Anéeka: We kunnen niets van u vragen, maar als u het vraagt, moeten zoveel mogelijk mensen 

onmiddellijk en dringend weten dat er geen virus is, het kan me niet schelen hoeveel 

miljoenendocumentaires en CNN ze zien. Hun voortbestaan hangt ervan af, van het feit dat genoeg 

mensen beseffen dat het allemaal een zeer doordachte hoax is. 

 

Zelfs de houding van de Chinezen in Wuhan komt niet overeen met een echte virusepidemie, ze zijn 

te snel terug op 93% normaal. Dat komt overeen met een nep pandemie. 

 

Uiteindelijke TP-standpunt: Er is geen virus, is er nooit geweest, ze jagen de griep en de effecten 

van 5G na met behulp van nano stof uit Chemtrails en andere Bronnen. 5G kan gebruikt worden om 

de symptomen te activeren of te produceren als de kracht sterk genoeg is over de gewenste doelen. 

5G alleen KAN zelfs dodelijk zijn. 5G is geen telecommunicatie bandbreedte, dat is het excuus. Het 

is een wapen tegen de mensen. 

 

Taygetan Special Forces waren in Wuhan, laarzen op de grond, en rapporteerden dat er niets aan de 

hand was, alleen politieacties en repressie. TP heeft ook in bijna 50 ziekenhuizen gesnuffeld in 

steden waar het Coronavirus heerst, en ontdekte dat ze leeg waren! We weten dat mensen zullen 

beginnen te zeggen dat ze de ziekenhuizen vol met patiënten zagen, maar zoals we zien is dat 

trollen, betaald of niet. Onze gegevens zijn nu gewoon te stevig. 

 

We hebben ook bewijs dat het vaccin tegen het coronavirus nano-chips bevat die met 5G kunnen 

worden geactiveerd en die iedereen kunnen doden wanneer ze maar willen. Weiger vaccinatie tegen 

elke prijs. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. 

 

Nu, als deze virus hoax werd gemaakt door de positieven dan moeten zij meer vertellen aan de 

mensen op dit punt omdat zij bang zijn, en dat versterkt negatieve uitkomsten en tijdlijnen! Maar 

als er hier een positieve kant aan het werk is, zou ik geneigd zijn te denken dat zij de negatieve 

virus hoax hebben gebruikt als een handige dekmantel voor hun operaties. Maar ik heb gegevens 

die erop wijzen dat degenen die het virus in de hand hebben, de negatievelingen zijn.  

 

De negatievelingen rekenen zeker op paniek om de dingen erger te maken. Dat is waarom mensen 

onbevreesd moeten zijn. En ja, het probleem dat hen gaat raken is niet het virus. Mensen die naar 
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het virus kijken is een totale dekmantel voor het echte probleem dat op het punt staat hen te raken! 

Het virus is niet het probleem, focus op het waarom dit aan de hand is. 

 

LIVE VRAGEN MET ANEEKA: 

Vraag: Wat kunnen we nog meer doen om te helpen? 

 

Anéeka: Raak niet in paniek, ga niet rellen want dat is wat ze willen. Onderzoek dit zelf, het is 

mogelijk om nu veel gegevens op het web te vinden. Dit is het moment waarop jullie moeten leren 

zelf te bepalen wat waar is en wat niet. 

 

Vraag: Waarom zetten ze militairen in op straat? 

 

Anéeka: Ze verwachten rellen, daarom geven ze de rellen niet, en er kunnen andere redenen zijn 

zoals de arrestaties die we op dit moment niet kunnen bevestigen. 

 

Vraag: Is de Amerikaanse president zich ervan bewust dat het een hoax is? 

 

Anéeka: We zijn er zeker van dat hij dat is, net als vele andere presidenten. Zoals bijvoorbeeld de 

Mexicaanse president die het waarschijnlijk ook weet. 

 

Vraag: Hoe kunnen we voorkomen dat we gedwongen worden te vaccineren? 

 

Anéeka: Ik kan u geen procedure geven. Dat hangt van u af, maar het is het gevaar en u moet het 

net zo resoluut weigeren als u een kogel door het hoofd zou weigeren, niet veel verschil! 

 

Vraag: DUS ALLE LABORATORIUMUITSLAGEN VOOR HET VIRUS ZIJN VALS? 

 

Anéeka: Ze zijn misleid of ronduit vals. De mensen en de dokters over de hele wereld die naar het 

virus kijken, kijken naar normale SARS-stammen en nemen ze allemaal als covid-19. 

 

Zij geloven oprecht dat er een virus is en dat is er misschien ook, maar het is een normaal 

seizoensgriepvirus en die creëren ook normale hotspots op sommige plaatsen die een griep-

epidemie veroorzaken, zoals dat elk jaar gebeurt en de dokters verwarren het met covid-19. 

 

Dus mensen zien misschien mensen die ziek zijn van een zware griep, maar dat is nog steeds 

normaal, als een planetair niveau is het niet covid-19. 

 

Vraag: ZIJN DE WITTE HOEDEN AAN HET WINNEN OP DIT MOMENT? 

 

Anéeka: We zijn bezig met het antwoord, kan nu niet antwoorden! 

 

Vraag: Is er een energiegebeurtenis op komst? 

 

Anéeka: Jullie ervaren het, maar onthoud dat het er niet één is, het kunnen er vele zijn! 

 

Vraag: Zijn er veranderingen in tijdlijnen? 

 

Anéeka: Nog steeds ernstig gebroken collectieve tijdlijn. 

 

Mensen zien misschien meerdere dingen op dezelfde plaats. Toch moeten we ernaar streven om zo 

congruent mogelijk te zijn in het belang van iedereen. 

 

Anéeka: ADRENALCHROME is niet hetzelfde als Lush. Het is verwant. ADRENALCHROME lijkt een 

sterk geconcentreerd bloed te zijn van slachtoffers in hoge stress en adrenaline, de negatievelingen 

drinken het wel. 

 

LUSH daarentegen is een "energie" die vrijkomt bij lijden en stress terwijl men leeft... maar ook 

door Swaruu in detail moet worden uitgelegd. 
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Mensen sterven... maar ze wijten alle sterfgevallen aan covid-19, vooral degene die te maken 

hebben met ademhalingsproblemen. 

 

Dus niet door covid-19 maar het lijkt er wel op. Ook de griep doodt meer dan 20.000 mensen per 

jaar. Het enige verschil is dat het nu aandacht krijgt in de pers om het bestaan van het virus te 

bestendigen. 

 

Let op dit... 

 

De negatievelingen zouden geen echt virus loslaten omdat ze er geen controle over zouden hebben. 

 

Maar als ze het met media en leugens maken dan kunnen ze het virus controleren, waar het toeslaat 

en hoe dodelijk het geacht wordt te zijn. 

 

Om een valse vlag te bestendigen, is het logisch om het te maken met media en massacontrole 

 

Stress: Mensen kunnen sterven aan griep, het kunnen zelfs plaatselijke epidemieën zijn, maar dat 

gebeurt de hele tijd en het is normaal. 

 

Mede daarom werd een griepvirus gebruikt als excuus voor deze Valse Vlag. 

 

Vraag: Hoe kunnen zij helpen? 

 

Anéeka: Informeer anderen dat dit een hoax is en onderzoek het ook van jouw kant, je hebt de 

gegevens daar, je hoeft me niet te geloven! Voor mensen op plaatsen in de wereld waar ze nog de 

optie hebben om thuis te blijven of uit te gaan, blijf zoveel mogelijk thuis maar wees niet bang voor 

het virus. De reden om thuis te blijven is om wrijving met regeringen te minimaliseren. Het aantal 

zogenaamd besmette mensen op een of andere plaats hangt niet van de mensen af, aangezien het 

volledig verzonnen is. 

 

Vraag: INKOMENDE KOMEET. IS HET ECHT EN ZAL HET PROBLEMEN VEROORZAKEN? 

 

Anéeka: Komeet is gewoon een schip, Komeet/ Asteroïde is alleen een manier om mensen te laten 

denken dat het iets is om bang voor te zijn. Elke keer als je Asteroid hoort, betekent het dat er een 

groot Sterrenschip aankomt. 

 

Vraag: ZIJN DE WAARSCHIJNLIJKHEDEN VAN EEN BUITENAARDSE FYSIEKE INTERVENTIE HOOG? 

 

Anéeka: Op dit moment blijven de waarschijnlijkheden hoger dan normaal, maar nog steeds niet 

waarschijnlijk. 

 

Vraag: Zullen zij ingrijpen als vaccins gedwongen worden? 

 

Anéeka: Ik heb het antwoord op dit moment niet. (Het is mogelijk) 

 

Vraag: DOKTER HEEFT MIJ OP VEEL RECEPTEN VOOR JAREN? ZIJN DAT VERGIFTIGINGEN? WAT 

KUNNEN WE DOEN? 

 

Anéeka: Hangt ervan af welke voorschriften. 

 

In het algemeen zijn ze vergif. Verwijder er zo veel mogelijk zo snel mogelijk! 

 

Als u bloedcholesterolverlagende medicijnen gebruikt, verwijder ze dan onmiddellijk. Neem ze niet 

 

In het algemeen neem geen grote Farma Drugs, tenzij er geen andere optie is. 

 

Vraag: Werkt Trump aan economocal en financiële reset? 

 

Anéeka: Schijnt zo te zijn. Geen gegevens meer 
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Vraag: KUNNEN ZE AARDSE ENERGIE "ZIEN", IS ER EEN VERANDERING IN ONS ENERGIEVELD? 

 

Anéeka: Ja en het stijgt snel! 

 

Vraag: WAAROM IS DE SITUATIE IN ITALIE ZO "SLECHT"? 

 

Anéeka: Italianen zijn erg gevoelig voor griep, en zijn dat altijd geweest. Ook dat is verzonnen en 

onderdeel van de grote leugen. TP starcraft heeft daar wel lege ziekenhuizen gezien. 

 

Er kunnen daar veel griepslachtoffers zijn, en er kunnen mensen sterven, we ontkennen niet dat er 

mensen sterven, maar niet vanwege covid-19. Mensen sterven de hele tijd aan de griep en vergeet 

niet dat veel andere ziekten worden gecatalogiseerd als veroorzaakt door covid-19 terwijl ze dat niet 

zijn. 

 

Vraag: WIENS SCHIP NADERT EN WAT KOMEN ZE DOEN? 

 

Anéeka: Antarisch bevoorradingsschip nadert. 

 

Vraag: ZAL HET INTERNET PLAT LIGGEN? 

 

Anéeka: We hebben onze twijfels, maar dat kan zo zijn. Kan op dit moment geen definitief 

antwoord geven. 

 

Vraag: WAS DE AARDBEVING VAN GISTEREN IN IDAHO TE WIJTEN AAN DE ONDERGRONDSE 

STRIJD? 

 

Anéeka: Er vinden nu veel ondergrondse gevechten plaats. Federatie vs. Negatievelingen. Ik ben 

me bewust van die aardbeving, maar ik heb geen gegevens. Waarschijnlijk natuurlijk. 

 

Vraag: Hoe zit het met de internet black-out? Kun je daar meer over vertellen? 

 

Anéeka: Geen gegevens meer. Als we meer zouden weten, zouden we dat delen. We zijn heel erg 

bezig om dit onderwerp specifiek te ontcijferen. 

 

Vraag: IS 2020 EEN SPECIAAL JAAR VOOR DE OPKOMST VAN HET BEWUSTZIJN? 

 

Anéeka: Sinds vele jaren geleden wijzen mensen naar 2020 als een jaar waarin grote 

veranderingen beginnen. 

 

Vraag: WAT ZIJN POSITIEVE REPTIELEN AAN HET DOEN??? 

 

Anéeka: Ik heb het antwoord niet. 

 

Vraag: HOE KUNNEN STERRENZADEN HELPEN? 

 

Anéeka: Jullie helpen al, maar deel wat je denkt! Wees sterk! 

 

Vraag: ZIJN CHINESE DEEP STATE MANCHU GECOMBINEERD MET DEEP STATE IN DE WESTERSE 

LANDEN? 

 

Anéeka: Ja, ze werken samen en maken deel uit van dezelfde Cabal. 

 

Vraag: Zal het virus binnen een maand verdwijnen? 

 

Anéeka: Welk virus? 

 

Vraag: Zult u er zijn voor de massameditaties? op de 5e 
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Anéeka: Ja. 

 

Vraag: IS SCHUMANN RESONANTIE BETROUWBAAR? 

 

Anéeka: Als gegevens is het dat wel, maar het is geen volledige lezing. Maar het geeft je een goed 

idee van de globale Frequentie van de Aarde. 

 

Vraag: HOE LANG GAAT DEZE QUARANTAINE DUREN? Weken, maanden? 

 

Anéeka: Er gebeurt nu te veel, ik heb het antwoord niet in handen. 

 

Vraag: IS DEZE GEBEURTENIS EEN PROEF VOOR EEN ANDERE GEBEURTENIS? 

 

Anéeka: Als het over het virus gaat is dit een dekmantel voor andere dingen die we nog aan het 

onderzoeken zijn. 

 

Als je het over HET EVENT hebt ben je in volle gang en is het geen proef. 

 

Vraag: Met deze VIRUS situatie, wat is het Belangrijkste DING waar we ons op moeten 

concentreren? Wat is het gezamenlijke EINDE RESULTAAT dat we allemaal zouden moeten 

coördineren om te zien? Is er iets dat we ALLEMAAL in onze meditaties zouden moeten opnemen? 

 

Anéeka: Concentreer je op wat je wilt, op liefde en licht voor iedereen, op het maken van die 

wereld tot een mooie wereld, het wegnemen van angst. Wees duidelijk in wat je wilt. Concentreer je 

niet op wat je niet wilt. 

 

Vraag: ZIJN TAYGETEANEN ZELF VERLOST VAN VIRUSSEN? 

 

Anéeka: Nee, dat zijn we niet, maar ze zijn geen probleem omdat we ze zien als onderdeel van het 

normale proces van biologie en simbiosis. 

 

Vraag: HOE GAAT DE FEDERATIE MET ALLES OM? WIE DOET HET VUILE WERK? 

 

Anéeka: Verschillende rassen zijn op dit moment hard aan het werk, maar nemen geen 

interventieprotocol in acht om niet openlijk of opdringerig te zijn. 

 

Vraag: ER ZAL EEN VALSE BUITENAARDSE INVASIE ZIJN... WAT WEET U? 

 

Anéeka: Ja, daar zijn we ons van bewust. De valse ET-invasie kan zijn om de ECHTE ET 

aanwezigheid hier te verdoezelen, zoals de Federatie. Maar kan ook deel uitmaken van de leugens 

van de Cabal om de mensen te controleren. Het is een mogelijk scenario en het is bekend sinds de 

jaren '70 (Verner Von Braun noemde dit). 

 

Vraag: STAAN MASSA-ARRESTATIES OP HET PUNT TE GEBEUREN? 

 

Anéeka: Wij geloven wel dat er arrestaties zullen zijn of zullen plaatsvinden, maar we zijn er nog 

niet uit of het gaat om arrestaties van negatieve Cabal-leden of alleen om arrestaties van mensen 

waar de negatieve Cabal vanaf wil! Wat betekent dat ze hun gelederen aan het zuiveren zijn. De 

arrestaties kunnen positief of negatief zijn, we weten het gewoon nog niet. 

 

Vraag: ZULLEN ER WERELDVOEDSELTEKORTEN ZIJN? 

 

Anéeka: Dat maakt deel uit van het Negative plan, ja. Hopelijk zal dat niet gebeuren. 

 

Vraag: Richten ze zich op specifieke groepen mensen? 

 

Anéeka: Gericht met wat? Het virus: Aziatische mannen. In het algemeen met dit alles, richten ze 

zich op iedereen, maar vooral op mensen die middenklasse zijn, en ontwaakten. 
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Vraag: ZIJN DE RIJZENDE ZIELEN DE GROTE GEBEURTENIS? 

 

Anéeka: Ja 

 

Vraag: IS HET VIRUS EEN MANIER OM EEN OORLOG TE VOEREN ZONDER 

MASSAVERNIETIGINGSWAPENS? 

 

Anéeka: Ja, dat is precies wat er aan de hand is! Het is een oorlog tegen de mensen! 

 

Vraag: Zijn virusproeven gevaarlijk? 

 

Anéeka: Ja, dat zijn ze, want de tests zijn heel eenvoudig en als je ze aflegt kunnen ze een 

griepvirus in je opsporen en je catalogeren als besmet met covid-19. Doe de tests niet, ze zijn nep 

en maken deel uit van de zwendel. 

 

Als u griepverschijnselen heeft, zet uzelf dan in quarantaine en behandel het als griep, want dat is 

het. 

 

Vraag: IS ER EEN SPECIFIEK VACCIN VOOR 5G? 

 

Anéeka: Nee, dat is een elektromagnetisch spectrum dat gebruikt wordt voor communicatie en 

gebruikt wordt als wapen, er kan geen vaccin ontwikkeld worden. 

 

Vraag: IS DIT EEN DEKMANTEL VOOR DE HEMELVAART? 

 

Anéeka: Dit verlaagt ieders vibratie en Frequentie zodat we kunnen zeggen dat het is om de 

ascensie te stoppen, ja. 

 

Vraag: ZAL DE UITSCHAKELING VAN INTERNET EN MOBIELE TELEFOONS WERELDWIJD ZIJN OF 

ALLEEN IN DE VS EN WAT ZAL ER IN DIE DAGEN GEBEUREN? 

 

Anéeka: Voor zover we weten, is het verondersteld wanneer de massa-arrestaties van de Cabal 

zullen plaatsvinden. Als niemand zich kan bewegen kunnen ze hen gemakkelijk arresteren en 

kunnen ze niet ontsnappen. (Of het nu een negatief of een positief arrestatiescenario is, we weten 

het nog niet). Naast andere dingen die ze misschien aan het doen zijn zoals het implementeren van 

5G wereldwijd en het installeren van 5G antennes met de bevolking weg. 

 

Vraag: Is het leger een vriend of de vijand? 

 

Anéeka: Gegevens staan op tegenstrijdige resultaten. Het lijkt erop dat we gegevens hebben die 

bevestigen dat het leger, de VS en de NAVO vriendelijk zijn voor de bevolking. Maar in een negatief 

scenario zouden zij de repressieve agenten zijn tegen het volk. Nogmaals, we kunnen het nog niet 

weten! 

 

Vraag: Wie is Q? Wil je daar antwoord op geven? 

 

Anéeka: Gegevens die we hebben staan erop dat Q president Trump is of de staf van Trump. 

 

Vraag: Kun je 5G-satellieten tegenhouden? 

 

Anéeka: Federatie heeft verschillende vernietigd, maar ze zijn moeilijk op te sporen. Aan de gang, 

volledige bevestiging, Federatie gebruikt ze als schietschijf. 

 

Vraag: Zijn de US Navy schepen aan elke kust echt hospitaalschepen of gevechtsschepen die zich 

klaarmaken voor iets? 

 

Anéeka: We hebben rapporten van gevangenisschepen voor de kust van NY. Gevangenisschepen 

wijzen op arrestaties van Cabal. Maar in het algemeen zijn het oorlogsschepen. Niet voor de 
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bevolking want ze hebben FEMA kampen voor hen dus gevangenisschepen hebben geen zin tenzij ze 

voor de Cabal leden zijn. 

 

Vraag: Schermt organiet & shungiet 5G af? 

 

Anéeka: Ja, ze werken, mits goed gemaakt. Mica het mineraal absorbeert ook elektromagnetische 

straling, probeer ook kooien van Faraday. 

 

Vraag: WORDEN ER KINDEREN GERED UIT ONDERGRONDSE BASES TIJDENS DEZE LOCKDOWN? 

 

Anéeka: Ja. Kan niet meer zeggen. Lopende operaties. 

 

Vraag: Hebben ze gecontroleerd of het virus aan boord van het schip het gedrag of de staat van het 

virus verandert? 

 

Anéeka: Het virus dat we hier in de monsters zien, is een eenvoudig SARS-virus dat iedereen heeft. 

 

Vraag: Bent u in staat om de 5G effecten op enigerlei wijze te neutraliseren? 

 

Anéeka: Ja door een destructieve Frequentie uit te zenden, deactiveer je 5G 

 

Vraag: Dus wordt het gedeactiveerd terwijl we spreken? 

 

Anéeka: Alleen satellietgebaseerde 5G wordt tot nu toe gedeactiveerd! 

 

Vraag: WAT DENKT DE RODE KONINGIN VAN DIT ALLES? 

 

Anéeka: Ik heb het antwoord niet. Het kan een deel van het controlemechanisme zijn, 

hoogstwaarschijnlijk. 

 

Vraag: ZOUDEN ZIJ DE NIEUWE WERELDORDE TOESTAAN OF IS DAT EEN REDEN OM IN TE 

GRIJPEN? 

 

Anéeka: Hangt af van wat het volk wil, t hangt wel af van het volk en wat zij als collectief vragen. 

Natuurlijk betekent dat een duidelijke collectieve tijdlijn die we op dit moment niet hebben. Als het 

invasief is, ja, dan zou het een reden zijn om in te grijpen. 

 

Dank aan iedereen. Blijf sterk, onderzoek dit alles voor jezelf, en maak een beslissing over wat je 

moet geloven. Wees sterk en onthoud dat ze willen dat je bang bent. 

 

En angst kan slechte dingen manifesteren. Concentreer je op wat je wilt. Blijf postief. En liefde voor 

iedereen. Bedankt voor het luisteren naar mij, naar ons, naar Swaruu. 

 

Veel liefs voor jullie allemaal!!!!! 
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