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Verbinding met sociale netwerken verbroken - alleen tekst 

 

Mededeling van Aneeka over de afsluiting van FB en andere netwerken: 

 

Anéeka: De gebeurtenis van gisteren is door ons zo goed mogelijk onderzocht, voornamelijk door het 

analyseren van metadata en het verbinden van de puntjes. We zien dat het een valse digitale vlag was die 

een simulatie is van wat er zou gebeuren als sociale netwerken plat zouden liggen. Het is net als de 

gebeurtenis 201 eind 2019 waar ze een grootschalige simulatie van een pandemie deden. Dus dit is voor 

ons het digitale equivalent van gebeurtenis 201. 

 

Anonimus eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanval en dat ze geld doorgaven aan mensen in nood, 

wat wij zien als het zoveelste bewijs dat Anonimus deel uitmaakt van hun desinformatiemachine. 

 

Dus wat we voorspellen is dat ze in de nabije toekomst, dagen, weken of maanden, sociale netwerken 

zouden kunnen afsluiten. Voor het einde van het jaar OF aan het einde van het jaar zoals ze deden met de 

pandemie. Het meest waarschijnlijke scenario dat we zien: ze zullen de sociale netwerken (niet het hele 

internet) tegen half december platgooien. 

 

Wat ik aanraad is om voorzorgsmaatregelen te nemen en onmiddellijk alternatieve communicatiesystemen 

en platforms te adopteren. 

 

Onze beste gegevens en het verbinden van de punten geeft aan dat ze alle sociale en communicatiemedia 

tussen mensen of de algemene bevolking die onder de controle van de Cabal staan, zouden verwijderen, dat 

wil zeggen: Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Discord, en dergelijke. 

 

Deze informatie komt uiteraard uit het analyseren van vele aardse bronnen, we hebben geen andere 

manier, en daarmee verbinden we de puntjes, om tot de conclusie te komen van hoe wij de dingen zien in 

combinatie met onze kennis van hoe de Cabal werkt. Met andere woorden, niets is zeker. We kunnen alleen 

speculeren door inlichtingen te verzamelen. 

 

Verschillende mensen zeggen al, de conspiranoïden, dat dit onderdeel is van de reset en dat QAnon en 

Trump de sociale netwerken zullen overnemen en de waarheid zullen vertellen en de leugens zullen 

ontmaskeren. Wat we zien is meer controle. Het afsnijden van de mogelijkheid van mensen om met elkaar 

te communiceren en te coördineren. 
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Dit is slechts een waarschijnlijkheid van wat zou kunnen gebeuren, het kan niet met zekerheid worden 

geweten, maar het kan ook niet worden genegeerd. Er zijn duidelijke signalen dat ze dit willen doen, sociale 

netwerken afsnijden, omdat het logisch is - zodat mensen zich niet onderling kunnen organiseren. 

 

Gevolgd door een oefening komt de eigenlijke "cyberaanval". Omdat ze zullen zeggen dat het een 

"cyberaanval" was. Dus om Internet te kunnen gebruiken, moeten de mensen zich volledig identificeren, 

zodat het veilig is, het Internet, vanwege die "verschrikkelijke" cyberaanval van december 2021, 

bijvoorbeeld, waarbij de netwerken plat gingen. Probleem creëren om oplossing te verkopen. Om mensen 

alle anonimiteit in de netwerken te laten verliezen, zodat ze niet kunnen communiceren. Want we zien ze 

niet het hele internet afsnijden. Ze zullen alleen voor de sociale netwerken gaan. 

 

Dus de domeinen zullen ongemoeid blijven (waarschijnlijk). Wat ze wel zouden weghalen zijn hun grote 

sociale media (WhatsApp, Discord, Telegram, Facebook, Instagram en dergelijke). En waarom? Omdat 

mensen hun platforms gebruiken om zich te organiseren tegen de Cabal. Dus moet je die middelen 

weghalen, zodat mensen niet massaal met anderen kunnen communiceren. Dat is logisch en voorspelbaar. 

 

Hoe zouden ze dit alles rechtvaardigen? Opnieuw zullen ze zeggen dat het het werk was van cyberpiraten en 

illegale hackers. De massa van de mensen slaapt nog en zij zullen geloven dat het hackers en piraten 

waren, Ransomware, of een soortgelijk excuus. 

 

En met dit: 

 

1.) Ze verwijderen sociale netwerken die mensen isoleren. 

 

2.) Ze leggen nieuwe regels op waar mensen een vergunning en een digitale identificatie nodig hebben om 

toegang te krijgen tot het internet. 

 

Dit alsof het een 911 is, 11 september 2001, maar dan met het internet. Mensen hun rechten afnemen. 

 

Het is niet bekend of dit allemaal zal gebeuren of niet. Het is alleen logisch. Die simulatie gebeurtenissen 

zoals gisteren gaan vooraf aan echte gebeurtenissen. Dat zie je de hele tijd. Het is hoe ze werken. 

Simulatie. Valse vlag. Hetzelfde, altijd, en wat voor soort valse vlag dan ook. 

 

Maar we benadrukken, dit is geen voorspelling van het Nostradamus soort. Het is eerder een schatting met 

de beste gegevens en de best beschikbare logica. Dus ja, zie het als mijn waarschuwing, dat ik het heel 

goed mogelijk acht. Maar het is alleen mogelijk. Heel goed mogelijk, maar we kunnen het niet weten. 

 

Als de mensen zich organiseren, gaat alles ten onder voor de Cabal. Het is al een totale oorlog tegen de 

bevolking. Ze zien het al zo, dat het hen, de Cabal, of het volk is. Want als de massa's wakker worden en 

zich weten te organiseren dan zouden ze voor de Cabal gaan en afscheid nemen van hun macht, 

lynchpartijen beginnen en dat alles. 

 

Daarom zie ik, door de punten met elkaar te verbinden, het gevaar dat de sociale media worden 

afgesneden, want dat is wat ze nodig hebben om door te kunnen gaan met het bestendigen van hun 

ontvolkingsagenda zonder dat de ontwaakte mensen zich ermee bemoeien. Omdat de sterrenzaden de 

massa's beïnvloeden. Sterrenzaden zijn geen kleinigheid. De Cabal ziet ze als een serieus probleem. Dus, 

volgens mijn gegevens, is het tijd om de sociale media af te sluiten. Of anders zullen de mensen zich te veel 

organiseren. Denk aan alle marsen en rellen, die zelfs als ze weten hoe ze te controleren, worden 

georganiseerd met behulp van hun middelen, hun platforms. 

 

Maar de waarheid is dat we niet alle antwoorden hebben. Het is gewoon iets dat we zien als een logische 

ontwikkeling. Als je vijand JOUW server gebruikt om te communiceren, wat doe je dan? Je verbant het. Of 

misschien hebben ze andere plannen. Geen goede, dat is zeker. We kunnen het op dit moment niet weten. 

Misschien wordt er in de komende dagen iets meer bekend. Op dit moment kunnen we alleen speculeren 

met de beste gegevens en door de puntjes met elkaar te verbinden. 
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