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Actuele Zaken - Anéeka van Temmer (Buitenaards Contact - Taygeta - Pleiaden) 

 

Robert: HOE DOEN DE TADETA'S HET OM 3D VIRUSSEN TE ANALYSEEREN IN 5G LABORATORIA? IS 

HET NIET ZO DAT BIJ HET PASSEREN VAN VAN ALLEN GORDELS HET DNA TERUGKEERT NAAR ZIJN 

OORSPRONKELIJKE PATROON? 

 

Anéeka: Dat is moeilijk. Het staal moet bewaard worden in een speciaal ontworpen recipiënt die de 

inhoud op een exacte frequentie vasthoudt. Soms behoudt het nog zijn 3D patroon omdat het reeds 

het originele patroon is, wanneer men ziet dat dit het geval is, kan een biologisch monster op een 

meer traditionele manier onderzocht worden zonder dat een speciaal recipiënt nodig is. 

 

Het is een laboratoriumapparaat. Dit probleem is reeds onderkend en de laboratoria van de schepen 

zijn ermee uitgerust. Het is een cilindervormige doorzichtige fles van ongeveer 40 cm hoog met een 

titaniumkleurige afwerking met zijn aansluitingen en bedieningsorganen op een klein holografisch 

aanraakscherm, en speciale toegangsopeningen voor onderzoeksinstrumenten. 

 

Robert: Twijfel: ALS VIRUSEN EEN EXO-GEN ZIJN WAAROM VONDEN JULLIE "VIRUSEN" VAN SARS 

IN DE LUCHT UIT CHINA? 

 

Anéeka: Wat er gebeurde was dat met zoveel mensen die dat afscheidden, het leek alsof het de 

omgeving verzadigde. De hoeveelheid mensen die dat afscheidden was enorm en de atmosfeer 

raakte verzadigd omdat de eerdere verontreinigende stoffen een barrière boven creëerden, 

verontreinigende stoffen die later op de grond vielen, zelfs in Japan waar zwarte regen werd 

waargenomen. 

 

Vandaag, hoewel de drones wel virale inhoud vonden, of exo-gen, geloven we dat de hoeveelheden 

te laag waren om het resultaat te zijn geweest van een Chemtrail zoals we aanvankelijk hadden 

gevonden. 

 

Robert: Ik zou graag willen weten hoe we voor deze patiënten kunnen zorgen, hoe we hun 

ademhaling kunnen verbeteren, hoe lossen we het slijm op waarvan ze zeggen dat het vastzit en de 

ademhaling belemmert, wat kan er gedaan worden? 

 

Anéeka: Je moet ze om te beginnen onmiddellijk verwijderen van elke elektromagnetische bron. 

Stop ze in een goed gemaakte kooi van Faraday. Zelfs kleine magnetische ladingen hebben al 

invloed op hen omdat ze zo zwak zijn. Dus geen mobiele telefoons en liefst weg van zelfs 

hoogspannings elektrische dingen zoals ziekenhuisapparaten, televisies en vooral defibrillators. 

Zuurstof, ja dat hebben ze nodig. Beademingsapparatuur veroorzaakt longschade. Ze hebben een 

ander soort beademingsapparaat nodig. Het is wat de longen kapot maakt omdat het weefsel 

binnenin vernield is door celnecrose veroorzaakt door gebrek aan zuurstof. Vervolgens dwingen ze 

de longen om kunstmatig uit te zetten en samen te trekken, wat weefselscheuren, zweren en 

bloedingen veroorzaakt die nog meer schade aanrichten doordat ze de longblaasjes bedekken. 

 

Robert: En wat gebeurt er dan met de rest van de vaccins? Bijvoorbeeld, naar verluidt is er in 

Mexico een uitbraak van mazelen, onder kinderen die niet worden ingeënt door hun ouders, omdat 

zij denken dat zij de massa in toom moeten houden. Is het nieuws over de uitbraak vals? 

 

Anéeka: Op dit moment zijn ALLE vaccins besmet en maken ze deel uit van dezelfde agenda. Het 

gaat er niet meer om of een vaccin werkt of niet, wat op zich al twijfelachtig is. Je weet gewoon niet 

wat er in zit. En wat ALLE VACCINS wel bevatten zijn zware metalen die de reactiviteit van het 

lichaam op elektromagnetisme verhogen. En dat is wat doodt. Het is een inenting. Het is bewezen 

dat een bevolking die NIET gevaccineerd is 400 keer gezonder is dan de gevaccineerde. Laat je NIET 

vaccineren tegen wat dan ook. Antivirale vaccins zijn oplichterij, allemaal maar vooral die zoals het 

Papilloma virus dat jonge meisjes, 9 jaar en jonger, krijgen. Ze krijgen papilloma vanwege het 

vaccin en het veroorzaakt ook steriliteit en in een zeer hoog percentage veroorzaakt het vreselijke 

bijwerkingen die ze hun hele leven meedragen, en dat bij ongeveer 90% van de meisjes die 
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gevaccineerd zijn. En een sterftecijfer ook dicht bij 40% <<<<<<<< afhankelijk van de steekproef 

populatie. 

 

Robert: Ik weet dat AIDS niet bestaat. Maar dit is de vraag. Is AIDS een leugen? Is het gewoon een 

lage afweer? 

 

Aneeka: AIDS is een andere zwendel en opgezet door dezelfde die achter deze zwendel zitten. Er is 

geen AIDS-virus of iets dergelijks. Het is symptomatisch mediatisch en mensen sterven aan 

medicijnen. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus de directeur van de WHO is een genocide van de Bill 

Gates club en een goede vriend. Maakt ook deel uit van het AIDS-theater. 

 

Robert: Iemand vroeg me dit: IN DE VIDEO'S ZEGT ANEEKA DAT VIRUSSEN DNA HEBBEN TERWIJL 

OP AARDE WORDT GEZEGD DAT ZE RNA HEBBEN. 

 

Aneeka: RNA is een variant van DNA. Onderdeel van DNA: Nucleic Deoxyribic Acid/ Ribo Nucleic 

Acid. De kleinste en eenvoudigste virussen bestaan alleen uit nucleïnezuur en eiwitten. Het 

nucleïnezuur is het virale genoom, dat zich in het deeltje bevindt, en kan DNA of RNA zijn. ... Dit 

geheel van genomen en nauw verbonden proteïnen wordt "kern", nucleus, nucleoproteïne of 

nucleoïde genoemd. 

 

Robert: HOE KON EEN STEALTH MODE SCHIP AANGEKLOPT EN GESCHADIGD WORDEN MET 

CONVENTIONELE MISSILES ALS HET OP EEN ANDERE DENSITEIT IS EN DE ENERGIE TOROID HEEFT 

DIE HET BESCHERMT? 

 

Aneeka: Ze pulseren breed-spectrum energiewapens in scalaire vorm op het moment dat de raket 

het schip raakt. Het schip is niet in een andere dichtheid op dat ogenblik omdat het fysisch 

interageert met de 3D, wat het doet is voor een fractie van een seconde de harmonische van de 

schilden vinden, zelfs zo is het zeer zwak wanneer zij dit bereiken, zodat de schade zeer gering is, 

het vervelende is dat "iets" iets ja de schilden kruiste. Maar er is geen probleem omdat we de 

dynamica van de schilden nu scalair hebben gemaakt. Vergeet niet dat scalair een reeks frequenties 

is die ofwel worden uitgezonden ofwel vele malen, soms duizenden, per seconde veranderen en 

meer dan één dichtheid beïnvloeden. 

 

Robert: Wat is de Flu? 

 

Anéeka: Een energetische decompensatie. Uitputting. Gekoppeld aan stress gevolgd door infecties 

door andere dingen, op de opportunistische manier. Dat is wat het is. 

 

Robert: Wat weet je over dit: Spanje zet in op genetische PCR testen om het coronavirus onder 

controle te krijgen. 

 

Aneeka: Het is hetzelfde, dezelfde test. Alleen die genen zijn er om een aantal redenen. Het 

detecteert niets. Ze hebben gewoon iets gevonden om hun leugen mee te bestendigen. Het 

detecteert bepaalde ketens van genetisch materiaal die aanwezig zijn wanneer het lichaam onder 

veel stress staat. Zoals wanneer je de griep krijgt. Of stralingsvergiftiging. Als je het een of het 

ander hebt, zal die test het verschil niet detecteren. Wat ze weglaten is de kans op 

stralingsvergiftiging. 

 

Ik begrijp het. Waarom denk je dat ze zo geïnteresseerd zijn om uit te zoeken welk deel van de 

bevolking het coronavirus heeft gehad? 

 

Anéeka: Om uit te vinden hoe ze hun agenda's sneller kunnen aanpassen. 

 

Robert: Heb je gezegd dat ze geen beademingsapparatuur mogen gebruiken? 

 

Anéeka: Ademhalingsmaskers beschadigen de longen. En ze zeggen dat het het corona-virus was. 

Ze dwingen de longen om uit te zetten en in te krimpen. Veroorzaken inwendige scheuren omdat ze 

beschadigd zijn en een cel autopsie hebben. Veroorzaken interne bloedingen en daarmee meer 

verlies van vermogen om zuurstof uit te wisselen met hemoglobine. Veroorzaakt de dood van de 
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patiënt. Het probleem is dat de frequenties van 5G interfereren met de opname van zuurstof. In 

principe verdrinken ze, ze kunnen niet ademen. Het is wat je ziet in Wuhan in januari. Ze vallen. Ze 

kunnen niet ademen van 5G. De zuurstofmolecule begint te veranderen als het wordt blootgesteld 

aan die frequentie van elektromagnetische straling. 

 

Met andere woorden, het is alsof er geen zuurstof in de atmosfeer is. Dit gebeurt zelfs op plaatsen 

waar officieel geen 5G is, zoals in Zwitserland of op plaatsen in Latijns-Amerika, want wat ze je niet 

vertellen is dat het leger in vrijwel alle landen 5G gebruikt om te communiceren met elkaar en 

tussen hun apparaten en geautomatiseerde apparatuur. Dit verklaart waarom sommige afgelegen 

regio's gevallen hebben of melden. Het is NIET voldoende om 5G voor civiel gebruik tegen te 

houden. 

 

Robert: Heb je meer informatie over sociale afstand? Dat hebben ze altijd benadrukt. Het is voor 

satellieten ... Geolocatie? 

 

Anéeka: Dat, als er virussen waren, is nutteloos, maskers ook, want onder andere ze verhogen CO 

2 en dat maakt het lichaam gaan in stress, en verlaagt de immuniteit en maakt ze vatbaar voor 

infecties in de luchtwegen. En het bevordert zelfs kanker omdat het geassocieerd wordt met een 

laag zuurstofgehalte in het lichaam. 

 

Ja, daar is het voor, voor de satellieten om te lezen. Als ze te dichtbij zijn wordt het signaal 

verstoord en kunnen ze niet goed lezen of hoeveel mensen er verzameld zijn. Dus willen ze niet dat 

er veel mensen bij elkaar komen. 

 

Nu zien we dat 5G in feite NIET al deze covid-19 situatie veroorzaakt, het wordt gebruikt om nano-

technologie te activeren. Maar op zichzelf vernietigt het ook cellen en veroorzaakt het oneindig veel 

problemen in alle levende wezens, zelfs brandwonden. En het moet volledig worden afgewezen. 

Maar het is niet de oorzaak van covid-19. De oorzaak is de media. Het is 95% media en leugens ... 

en 5% 5G of iets in die trant. Leugens en nog meer leugens in de media. Je kunt niets meer 

vertrouwen, NIETS meer in de officiële media. <<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Robert: Wat vind je van degenen die zich vrijwillig laten vaccineren? 

 

Anéeka: Dat ze zo goed als dood zijn. Of dat het niet uitmaakt, want ook dat wordt gemanipuleerd. 

Ze geven hen niets of spuiten alleen vitamines in en dan zullen ze zeggen dat het vaccin een succes 

is, en wat ze de massabevolking zullen geven is het satanische vaccin met dodelijke 

nanotechnologie. 

 

Robert: Interessant dit punt. Vrijwilligers zullen worden ingeënt met één ding. En de bevolking zal 

iets anders krijgen. 

 

Anéeka: Zeker! Ook zullen mensen enige tijd geen nadelige symptomen hebben. Dit is zodat ze 

anderen kunnen vertellen dat er niets aan de hand is. En dan zullen ze massaal vallen. 

 

Robert: Dus het uiteindelijke doel is massale vaccinatie. Niet 5G op 60Ghz of "virus". 

 

Anéeka: Dat klopt. 5G op zich is NIET de oorzaak van al deze covid-19 waanzin, ik heb het al heel 

goed nagekeken. Maar het is om de bevolking te controleren met de chip als gevolg van het volume 

van de informatie die wordt verwerkt door 5G en de totale planetaire dekking 

<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Op zich, JA het geeft symptomen als de griep of covid-19, wat niet uitsluit dat het op sommige 

plaatsen als energiewapen wordt gebruikt om mensen ziek te maken om dan te zeggen dat er daar 

een grote uitbraak van covid-19 is. 

 

Robert: Ja. En nog iets. Weet je waarom die naam? Covid-19. Swaruu zei iets over de militaire 

operatie. 
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Anéeka: C overt O peration V irus I mminent D estruction - 2019 COVID-19. Ja. Het is een militaire 

operatie. Het is interessant om te zien dat het wettelijk verboden was om het woord virus te zeggen, 

of coronavirus, merk op dat niemand het meer gebruikt, het is nu covid-19. Dat komt omdat het 

geen virus is. 

 

Robert: En hoe komt het dat regeringen zich dat niet realiseren? 

 

Anéeka: Het is dat voor de invoering van covid-19 (wat een wereldwijde militaire operatie is en 

geen pandemie. Dat is wat ze de mensen vertellen) zetten ze eerst hun marionetten aan de macht 

in elk land van de wereld. Via hun geheime genootschappen en hun vrijmetselaars groepen. 

 

Ik heb artsen verschillende versies horen geven van waarom het covid-19 wordt genoemd, maar dat 

is niet de echte reden van hierboven. Als de artsen een andere betekenis aan die letters willen 

geven, is dat hun zaak, maar het is weer een nieuwe laag van de leugen. 

 

Robert: Weet je meer over NanoTechnologie toegepast op vaccins? 

 

Anéeka: Dat ze niet de enige oorzaak zijn van de problemen die vaccins veroorzaken. Ze bevatten 

talloze chemische en organische stoffen, waaronder delen van foetussen, die op zichzelf al een 

instorting van het immuunsysteem veroorzaken. Het is niet bekend wat er in de vaccins zit, elk 

vaccin verandert, maar ze bevatten smerige dingen, zoals dierlijke delen van hersenen of extracten 

van dierlijk en menselijk merg, naast andere dingen. Ze zijn alles behalve wat ze zeggen dat ze zijn. 

Vaccins. De psychopaten die erachter zitten geven ritualistische Satanistische betekenissen aan de 

vaccins zelf. 

 

U moet begrijpen dat het geen vaccin op zich is, zoals een stof die een kiem bevat in een slapende 

toestand die een immuunrespons opwekt. Integendeel, ze zijn vanaf het begin ontworpen met het 

doel om ziekte te veroorzaken bij degenen die ze ontvangen. Beginnend met de bedoeling hen 

verslaafd en afhankelijk te maken van het medische systeem en de grote Farma en zijn 

geneesmiddelen. Tot aan het aanvallen van sectoren van de bevolking die ziek moeten worden, en 

ook het steriliseren van sectoren. Of hen voor te bereiden op een geprogrammeerde en 

gecontroleerde dood. Zo is vandaag bekend dat de overgrote meerderheid van de mensen, met of 

zonder symptomen van covid-19 die positief testen, al op enig moment in hun verleden, ver weg of 

recent, het griep/griepvaccin hebben gehad. 

 

Robert: Zijn er vaccins die verslaving veroorzaken? En steriliserende sectoren, dat moeten vaccins 

voor meisjes zijn, neem ik aan. 

 

Anéeka: Verslaving creëren met vaccins, ja als onderdeel van wat ze bevatten waardoor een sector 

die geïnjecteerd wordt met een bepaalde stof een behoefte krijgt of creëert om een soort Big Farma 

drug te consumeren of zelfs afhankelijkheid van drugs zoals cocaïne en heroïne en andere 

modernere, synthetische harddrugs, zoals crystal, onder andere met verschillende namen. Allemaal 

om de bevolking onder controle te houden. 

 

Gosia: Een vraag. Alex, onze bevriende arts, vraagt: Ik wil het vaccin van het Coronavirus 

onderzoeken en deze nanotechnologie zien. Is het mogelijk om het op een of andere manier te zien? 

Het te demonstreren? Met een microscoop ... of welk instrument? 

 

Anéeka: Antwoord: Geen vaccin is hetzelfde als het volgende, zelfs niet binnen dezelfde groep. Dat 

is een ernstig probleem. Ze zullen de ene stof geven en een andere in de bevolking injecteren. Dus 

als een laboratorium vraagt om een monster om te bestuderen, zullen ze je het beste monster 

geven dat ze al voor dat geval hebben klaargemaakt, dat wil zeggen, je zult niets of niet veel in dat 

monster vinden, maar het is NIET representatief voor de hoeveelheid vaccins die zogenaamd gelijk 

zijn en die ze aan mensen zullen geven. 

 

Nanotechnologie is zeer klein, in een laboratorium zouden ze het moeten zien met een elektronische 

microscoop en het zou nog steeds verschijnen als een punt of fragment van metaal. 

Nanotechnologie zelf is niet alleen klein zoals robots met bewegende armpjes (die bestaan ook), het 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 6                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

is ook een ogenschijnlijk inert metaal dat stoffen afgeeft of magnetisch reageert op een 

ladingsprikkel. 

 

Gosia: Op het moment dat je mensen moet injecteren... voordat je ze injecteert, zou iemand 

kunnen denken: Hé, ik ga het onderzoeken. En ik kan kijken wat erin zit. Met andere woorden, 

onder miljoenen ziekenhuizen zou het bij IEMAND op kunnen komen om dit te doen, met de vaccins 

die voor de bevolking bestemd zijn. 

 

Anéeka: Dat is juist. Als een straatmonster. In dat geval zou het meer geldig zijn. En je vindt er 

allerlei afval en chemicaliën, metalen en organisch afval in. Zo weet men vandaag dat ze alles 

hebben wat ik je hierboven vertelde. 

 

Robert: Ze zouden het moeten stimuleren... en nog meer op 60 Ghz. 

 

Anéeka: Stimuleren met meer dan 60ghz is misschien niet genoeg, ze reageren niet alleen op één 

frequentie en ze hebben misschien een specifiek signaal met specifieke commando's nodig om 

geactiveerd te worden, d.w.z. als een volledig op afstand bestuurd object. 

 

Elke groep cellen zal niet alleen een immuunreactie in het lichaam veroorzaken, maar ook een 

ontstekings-, auto-immuun- en allergische reactie. 

 

Robert: Vooral bij veel autistische kinderen. 

 

Anéeka: Dat is aangetoond. 

 

Robert: Ja ..... En het Papilloma vaccin. 

 

Anéeka: Dat veroorzaakt steriliteit en sterfte bij meisjes. 

 

Robert: Heb je informatie over het Universele vaccin? 

 

Anéeka: Dat het niet kan bestaan. Dat dat alleen maar meer problemen geeft. Geen enkele 

oprechte arts zal het voor mogelijk houden. Je kunt niet meerdere ziekteverwekkers inbrengen 

zonder het systeem te laten instorten, zoals dat gebeurt met de virale tripel dat ze kinderen geven 

en dat autisme veroorzaakt. Hoewel het ook veroorzaakt kan worden door elk vaccin. 

 

Robert: En nog meer als je een oudere persoon bent, toch? 

 

Anéeka: Nee. Het is slecht op elke leeftijd. Het is gewoon zo dat de ene leeftijdssector wel of niet 

gevoeliger is voor het een of ander. En het verschilt van individu tot individu. 

 

Robert: Ook rassen van mensen? 

 

Anéeka: Dat zijn kleine factoren, maar er zijn wel verschillen tussen rassen. 

 

Robert: Allemaal theater. 

 

Anéeka: Ja, en niets van dat alles is tegen de covid-19. Het is wat ze je zullen vertellen, dat het 

tegen de covid-19 is. En het is wat ze willen injecteren met het excuus van de pandemie. Eerst 

hadden ze de verschrikkelijke stof om in te spuiten, toen maakten ze de valse pandemie om het 

excuus te hebben om het aan de bevolking op te leggen. 

 

Robert: En dan de maskers en CO2 zwendel. 

 

Anéeka: Artsen dragen een masker als ze een patiënt met een open wond opereren, zodat er geen 

besmetting met bijvoorbeeld zijn speeksel in de buurt is. Het masker wordt niet gebruikt om de 

doorgang van een virus te voorkomen, aangezien de stof te doorlaatbaar is om virussen tegen te 

houden. Het is alsof je een hekwerk van cycloongaas aanbrengt om muggen tegen te houden. En 

zuurstofbeperking maakt mensen vatbaarder voor aandoeningen van de luchtwegen. Zo vergroot je 
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de kans om iets op te lopen waarvan ze later zullen zeggen dat het covid-19 is. Draag GEEN 

maskers. U zult ziek worden. 

 

Er is ook een esoterische betekenis aan het dragen van een masker. Het is het zwijgen opleggen, 

het is je isoleren van je gelijken zodat ze je gezicht niet kunnen zien. Dus je kunt niet lachen. Het 

beperkt menselijke interactie en maakt het mechanisch, steriel. Geen gezichtsuitdrukkingen die erg 

belangrijk zijn. Wat op zich ook weer misverstanden in de hand werkt. 

 

Op veel plaatsen kun je niet naar buiten zonder masker. Maar ze kunnen jullie niet allemaal 

tegenhouden. Dus moet je naar buiten gaan zonder maskers. Je moet vechten voor je rechten. 

 

Robert: Ook bij mensen die een bril dragen beslaan de glazen. 

 

Anéeka: Ja, en dat veroorzaakt ongelukken. Ik heb het ook gezien. En er zijn een aanzienlijk aantal 

ongelukken, waarvan sommige met dodelijke afloop, veroorzaakt door mensen die flauwvallen of 

van wie het reactievermogen achter het stuur vermindert door de vermindering van zuurstof als 

gevolg van het dragen van dat masker. 

 

Er zijn trucs om dat te omzeilen. Draag een aangepast masker met ademhalingsbuisjes onderaan 

om door te ademen. Of het dragen van een masker met externe filters en je draagt ze leeg. Je moet 

herbronnen. Dat is voor de plaatsen waar het volledig verplicht is. 
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