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20200320-Taygeta-NL-Globale-situatie-buitenaardsecommunicatie-
Taygeta-Plejaden 

 
Wereldwijde situatie - Buitenaardse communicatie (Taygeta - Pleiaden) 

 
Je weet wat ik doe en wie ik hier ben, informatie onderzoeken is mijn werk! Dus ik 

heb overal contacten. En ik heb aan allerlei touwtjes getrokken om zeer exclusieve 
informatie te krijgen. Ik controleer alles zeer nauwgezet. Op zoek naar gaten en 

dingen die niet kloppen. Dan doe ik de puntjes op de i. Ik voer het in een zeer 
krachtige computer en ik kijk naar de resultaten. En dan maak ik mijn eigen. Ik heb 

directe bronnen over de hele planeet met hooggeplaatste agenten. Ik kan de 
namen van mijn bronnen niet onthullen. 

 
Dit is het beste wat we kunnen krijgen voor nu en meer informatie zal worden 

ontdekt en nieuwe conclusies kunnen worden getrokken als ons onderzoek verder 

gaat. 
 

U weet dat wij zeggen dat er geen virus is en dat er geen virus nodig is, met 
propaganda alleen kun je dat allemaal bereiken. We houden nog steeds vast aan 

dat standpunt. Maar .... Alle inlichtingendiensten die ik gesproken heb zijn 
overtuigd dat het een biowapen is. Allemaal. Ze beweren ook dat de Mexicaanse 

griep, de vogelgriep, Ebola en Aids ook biowapens zijn. 
 

Het werd in China vrijgelaten als een economisch en bio-wapen tegen de bevolking 
van China en om Eugenetische redenen voor Agenda 21 Bevolkingscontrole om 

95% van de wereldbevolking te doden. Het werkte niet zoals gepland. 
 

Wie deed het: De Diepe Cabal die de Verenigde Staten controleert en die eigenaar 
is van de Verenigde Staten Corporatie. Dit is erg belangrijk omdat veel mensen niet 

weten dat de VS een corporatie is, opgericht in 1871. Wat betekent dat mensen en 

hun bezittingen, hun activa zijn. Als een corporatie en industrie. 
 

Door het BRICS-verdrag, de economische samenwerking tussen China, Rusland, 
Brazilië, India en Zuid-Afrika, die de petro-dollar schaadt (degenen die alle industrie 

naar China brachten om winst te maken), heeft de Amerikaanse corporatie veel 
geld verloren, in de triljoenen dollars. 

 
Dit vanwege slecht bankieren en vals geld, gebaseerd op niets, niet op goud zoals 

het officieel heet, je weet wel de Rockefellers en de Rothschild. Al die westerse 
bankiers die alles bezitten. Gecentraliseerd in Banken zoals Chase Manhattan en de 

City of London. Dit staat weer in verbinding met de Engelse Royalty en het 
Vaticaan. 

 
Dus die factie die de controle heeft over de United States of America Corporation 

heeft de laatste 3 decennia een enorme hoeveelheid geld verloren, waardoor het 
Monetaire Reset probleem en de dreigende dreiging voor de mensheid is ontstaan. 

 

Dus deze psychopaten, zoals bevestigd door mijn Bronnen, allen zonder elkaar te 
kennen, zeggen dat de Verenigde Staten Corporatie totaal failliet ging 16 februari 
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2020. Dus lieten ze het virus los in Wuhan China als een economisch bio-wapen om 
de economische macht van China te stoppen, en het terug te geven aan de 

Verenigde Staten. Make America Great Again. Gebruik makend van Chemtrails <<< 
Deze informatie hebben wij gevonden en hebben we al met jullie gedeeld. Een van 

de drones op ons schip vond het virus in de atmosfeer boven Wuhan meer dan een 
maand geleden. Maar het virus is, zoals we al zeiden, gewoon een virulente SARS-

stam. 
 

Dus de corporatie ging failliet en dit is ook de reden waarom de ratten het schip 
verlaten en we zien top CO's van hoog niveau Corporaties dochterondernemingen 

van de belangrijkste United States Corporation ontslag nemen van hun baan over 
de hele VS en ook een aantal in Europa. Voornamelijk in de banksector, maar ook 

in de amusementssector, zoals Disney. 
 

Toen nam de andere Cabal, die vocht tegen de eerste, de andere factie, de controle 

over de media over en begon dit in een propaganda razernij te veranderen. 
Voorlopig is er geen hard virus, zoals we hebben gezegd, althans in een wereldwijd 

aspect van dit alles. Dus zij, de tweede factie van de Cabal, gebruiken dit virus als 
een dekmantel voor de staat van beleg wereldwijd. 

 
Merk op dat er meer dan twee facties vechten, het zijn er meerdere. 

 
Waarvoor? Ik heb bevestiging van meerdere bronnen dat ze de mensen van de 

straat halen en alle menselijke activiteit en reizen beperken om de top Cabal leiders 
van de Satanistische Zionistische Genocidale factie te kunnen stoppen, lokaliseren, 

vinden en arresteren die 95% van de menselijke bevolking proberen te 
vermoorden. De plaatsen waar de staat van beleg het sterkst is, zijn de plaatsen 

waar men op zoek is naar Cabal leiders en familieleden om hen te stoppen. 
 

Dit is de hoofdreden voor alle militaire bewegingen in Europa. Gecentraliseerd in 

Noorwegen en in Polen vanaf vandaag. Het is geen oefening, het is volledige 
militaire macht gericht op het stoppen van de genocidale Cabal en het is afkomstig 

van de niet zo genocidale Cabal. Toch nog steeds 2 gevaarlijke facties vechten voor 
een gebed. Geen van beide is goed, maar één kant overweegt tenminste andere 

opties. Zij zijn van plan de Cabal-factie te stoppen die over de hele planeet oorlog 
voert, degenen die de Bush, de Clinton en de Obama's controleren, onder anderen. 

 
Een ander niveau. Er is een duidelijke 5G-Coronavirus connectie. Inlichtingen geven 

aan dat er duizenden ziek worden, maar niet van het Virus, maar van 5G en dit 
wordt uitgevoerd als onderdeel van de Genocidale factie die het Coronavirus 

verspreidde. Een deel van deze bevestiging is dat het Cruiseschip, Diamond 
Princess dat onlangs in quarantaine was of is, een van de eerste schepen was die 

met 5G waren uitgerust. Evenals Wuhan en andere steden die zwaar getroffen zijn 
door het coronavirus. Dus als een kanttekening bij dit alles, zeggen onze bronnen 

ook dat het coronavirus een dekmantel is voor de slechte effecten van 5G. 
Stralingsziekte. 

 

Inlichtingen geven aan dat de mensen niet in paniek hoeven te raken, maar kalm 
moeten blijven en zelfs in het geval van een monetaire reset, zal er nog steeds 
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voedsel zijn, en alle activa zoals industrie en infrastructuur van alle naties zullen 
nog steeds op hun plaats blijven. Dus ze zullen herstellen. 

 
In andere woorden, zij geven aan dat de "Goede" Cabal, van plan is de 

wereldeconomie in te laten storten, maar op zo'n manier dat het in het voordeel 
van de mensen zal eindigen. Zelfs de gratie of vergiffenis, eenmalig, van alle 

huidige schulden, publiek en privé. 
 

Dit is een propaganda waanzin om meerdere redenen en niet allemaal slecht. 
 

Gosia: Dank u. Mag ik u enkele vragen stellen? 
 

Anéeka: Graag gedaan. Gaat uw gang. 
 

Gosia: Laten we het nog eens verduidelijken. Is het een soort griep? 

 
Anéeka: SARS is een van de duizenden "Coronavirussen". Het is de griep. Ze jagen 

op sniffles dat is alles, geen zorgen over dat deel. Er kan een andere gewapende 
stam zijn, vooral boven China, het is tenslotte gevonden door onze drone. Maar 

wereldwijd zijn de enigen die gevaar lopen de zeer zieken en ouderen. 
 

Gosia: Ik vroeg het me gewoon af. Als het alleen maar sniffles is, waarom hebben 
ze dat dan vrijgelaten in de hoop dat het 95% van de bevolking zou doden? Sniffles 

zou dat niet doen. 
 

Anéeka: Dat is wat onze Bronnen geloven dus zie dat er een discrepantie is tussen 
Taygetan begrip hiervan en menselijk begrip. Daarom is er nog steeds een 

mogelijkheid dat er een gewapende stam was, of is. Maar mijn Taygetan standpunt 
is dat het allemaal propaganda was vanaf het begin. We kregen lab resultaten, 

zowel van bloedmonsters als van Chemtrails via de drone en alles wat we vonden 

was de "normale" SARS-coronavirus griep. 
 

Gosia: Maar als ze iets hebben vrijgelaten dat 95% van de bevolking kan doden, 
zoals in de eerste bewering wordt beweerd, dan moet er iets in zitten dat de 

gezondheid van mensen aantast veel verder dan een normale verkoudheid. 
 

Anéeka: Het idee van de Inlichtingendiensten dat het plan om 95% van de 
wereldbevolking uit te roeien niet werkte is misschien hun opvatting, maar 

misschien is de reden dat het niet werkte juist dat er nooit een echt gevaarlijk 
bewapend virus is geweest. Het harde feit is dat wat er ook is, het in de verste 

verte niet zo gevaarlijk is als zij beweren. Het hoofddoel hiervan is China failliet te 
laten gaan. Alles wat ze nodig hebben is propaganda. Mijn inlichtingendienst 

bevestigt ook dat China veel aandelen kocht toen ze op hun laagste punt ooit 
stonden, dus nu is China economisch sterker. Als dat het geval is, dan heeft het 

plan een averechtse uitwerking op hen! 
 

En de propaganda was er vanaf het allereerste begin, maar mijn mening is dat er 

een propaganda overname was. En ik weet dat omdat er daarbuiten geen miljoenen 
mensen sterven. Alleen een handjevol ouderen. De getallen kloppen niet. Er is 
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minder griep dit jaar, niet meer griep. 7000 mensen wereldwijd is geen groot 
gevaarlijk aantal. 

 
Gosia: Daarom past de theorie om 95% te doden met een biowapen niet, want 

zoals u zegt is er niets speciaals aan het virus. Wat voor soort biowapen is het dan 
als er niets gevaarlijks in zit? 

 
Anéeka: Dat is wat de inlichtingendienst zegt. Dat het een biowapen is. Wij zien 

helemaal geen virus. Zij wel. Discrepantie daar. Maar er is een verklaring waardoor 
het allemaal klopt. Dat de gewapende, zeer gevaarlijke stam die Wuhan begin dit 

jaar zwaar trof, terugkeerde naar de normale stam door een normale DNA-
omkeerbaarheid die mensen niet kennen. Maar wij, en u, wel! Virussen 

vermenigvuldigen zich met miljarden en miljarden waardoor verschillende 
generaties binnen enkele dagen weer normaal zijn! Factor niet voorzien door 

menselijke militaire bio-laboratoria! 

 
Nog een stukje informatie. Onze bronnen zeggen dat degenen die het virus als 

biowapen boven Wuhan hebben verspreid, zijn gearresteerd. Ik nam dit met een 
korreltje zout tot ze zeiden dat het dezelfde waren die de Fukushima kerncentrale 

hebben geraakt in 2011. Dit werd uren later bevestigd door ander contact. 
 

Gosia: U zei dat de arrestaties die plaatsvinden militaire bewegingen verklaren. 
Maar wat hebben militaire bewegingen te maken met het arresteren van mensen? 

 
Anéeka: Ze moeten mensen op machtsplaatsen arresteren. Het gebruik van 

militairen is de enige manier! De politie zal niet meewerken, want die bezitten de 
politie. Lokale politie. Het is zinvol om militaire macht te gebruiken om mensen te 

arresteren op hoge machtsposities zoals die Cabal leden zouden zijn! 
 

Gosia: Ik begrijp het, en je had het over 5G. Als het 5g is, en geen virus, dan is de 

hele theorie verkeerd. Of niet? 
 

Anéeka: Nee, het kan niet alleen 5G zijn. Het kan ermee te maken hebben, maar 
het is niet de oorzaak, want er zijn veel gevallen van griep en snotteren op plaatsen 

waar nog geen 5G is, zoals in Latijns-Amerika en Afrika. 
 

Nu... Ik heb ontdekt dat sommige top gezondheidsfunctionarissen in Mexico 
beginnen te zeggen dat de voorzorgsmaatregelen en dit alles tegen het Coronavirus 

niet past bij de wetenschappelijke cijfers (Hun woorden). Dus regeringen beginnen 
te vermoeden dat dit niet klopt! 

 
Gosia: Ok, hierboven heb je iets heel belangrijks gezegd denk ik. Over het virus, 

dat eerst potentieel gevaarlijk was, dat een biologisch wapen was, dat terugkeerde 
naar zijn natuurlijke staat, de stille SARS-griep. 

 
Anéeka: Ja. De kunstmatige mutatie om het virus sterker te maken, keerde na een 

paar miljoen virusgeneraties terug naar zijn oorspronkelijke genetische blauwdruk, 

bij ons binnen enkele weken. Van kunstmatig bio-wapen, keerde het automatisch 
terug naar de Sars griep. Vanwege de regressie naar de oorspronkelijke kaart, een 
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eigenschap van DNA, een eigenschap waar Swaruu het sinds vorig jaar met jullie 
over heeft, maar die Aardse wetenschappers negeren. Deze eigenschap is van alle 

organismen met DNA. 
 

DNA keert terug naar de oorspronkelijke kaart omdat het de weerspiegeling is van 
iets op een hoger niveau, maar het kost tijd, afhankelijk van de soort verandering 

en de soort. Dus voor een complexe soort als de mens, kan het (niet noodzakelijk) 
duizenden jaren duren om terug te keren naar hoe het vroeger was, omdat elke 

generatie ongeveer 50 jaar oud is. Als de kunstmatige wijziging, de genetische 
verandering, wordt aangebracht in iets eenvoudigers, zoals een fruitvlieg, zal deze 

binnen een paar maanden terugkeren naar de oorspronkelijke kaart. (Geen 
variaties door miscegenatie). Maar een virus doet er hooguit dagen of weken over, 

omdat het het eenvoudigste wezen met DNA is dat er bestaat en er miljoenen 
generaties per week van voorbijgaan. 

 

Gosia: Maar één vraag. Dus ze hebben een wijziging in het virus aangebracht, ja? 
Niet dat ze een dodelijk virus hadden om mee te beginnen? Want als het een 

dodelijk, gevaarlijk virus was vanaf het begin, DAT zou zijn oorspronkelijke patroon 
zijn. Het zou niets hebben om naar terug te keren. Maar ze hebben een wijziging 

aangebracht, ja? 
 

Anéeka: Er was eerder geen gevaarlijk virus. Duizenden en duizenden jaren lang 
waren ze hetzelfde, om een dodelijke pandemie te veroorzaken zouden ze het in 

het laboratorium moeten veranderen. De supergevaarlijke kaart van het virus is 
NIET het origineel, de stille stam wel. Dat wil zeggen, ze namen een griepvirus van 

het SARS-coronavirus type <<< wat een generieke naam is voor duizenden 
stammen van griepvirussen, en veranderden het genetisch om er een bio-wapen 

van te maken. Maar de natuur heeft het onschadelijk gemaakt. Als er al zo'n bio-
wapen was als zij beweren. En dat verklaart waarom Taygeta alleen het normale 

SARS-griepvirus zag. 

 
Gosia: Dus ze hebben de rustige stam veranderd ja? 

 
Anéeka: Ja. 

 
Gosia: En waarom hebben ze dan niet de NIET zo rustige genomen om mee te 

beginnen? 
 

Anéeka: Gosia, omdat er GEEN NIET kalme stam is. Ze hebben alleen de sterkste 
SARS-stam gevonden of geïsoleerd die ze konden vinden en die veranderd om de 

gevaarlijkheid ervan te vergroten. 
 

Over vaccins: De VS hebben het ook en er zijn geruchten dat ze het willen 
patenteren en het exclusief willen maken. Merk nog iets op. De Chinezen zeggen 

dat ze het vaccin nu hebben... Maar de behandelingen en het vaccin zouden in 
strijd zijn met wat de WHO zegt. Bewijs van de strijd tussen clans en facties van de 

Cabal. 
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Luister hier eens naar: Er is nog een reden voor zoveel quarantaine oproer. Er is 
een extreem virulent bio-wapen vrijgelaten dat de Chinezen sterk heeft 

aangevallen, maar dat later is teruggebracht naar de oorspronkelijke genetische 
kaart vanwege de flexibiliteit of de neiging om terug te keren naar hoe DNA is, 

aangezien het als een schaduw of weerspiegeling is van iets in een hoger niveau. 
En dat de regeringen al op de hoogte zijn gebracht van dit gevaar. Dus gezien het 

feit dat bekend is dat het een potentieel heeft voor genocide en menselijke 
wetenschappers de bovenstaande gegevens niet van ons weten, dan is het juiste 

om een wereldwijde quarantaine in te stellen om te voorkomen dat het virus dat, 
volgens de gegevens van Wuhan JA, het vermogen heeft om honderden miljoenen 

te doden, de menselijke bevolking aanvalt. 
 

Dus ook al lijkt het virus mild en is het nu mild, de autoriteiten kunnen dat niet als 
vanzelfsprekend aannemen, omdat zij bang zijn dat het opnieuw zal ontwaken tot 

zijn volledige virulentie die het in Wuhan had. In dat geval zijn quarantaines, 

zonder de bevolking te alarmeren, gerechtvaardigd en het juiste om te doen, 
anders kunnen miljoenen mensen sterven. 

 
Gosia: Ze zijn gerechtvaardigd maar wat ze doen is gebaseerd op het niet weten 

dat het virus NIET meer hetzelfde virus is, toch? 
 

Anéeka: Gosia, ja. Wij hebben gelijk en zij hebben gelijk. Wat we vinden is dat het 
slechts griep is en mild. Zelfs als het slechts een milde griep is, zoals we hen 

verzekeren, weten ze het al, het woord heeft zich al verspreid dat het het Cabal-
virus is om de mensheid te doden, Agenda 21 voor de ontvolking. Zij, de 

regeringen, zien ook dat het een milde griep is, gebaseerd op de verklaring van de 
Mexicaanse minister van Volksgezondheid die ik gisteren vond, en die zegt dat voor 

hem zoveel ophef niet gerechtvaardigd is. Dus ook al is er geen virus, dit is om de 
wereldbevolking te beschermen tegen het oorspronkelijke genocidale virus waarvan 

zij weten dat het op Wuhan is losgelaten. 

 
Over de arrestaties en het weghouden van de bevolking terwijl ze worden 

uitgevoerd, blijft secundair en iets wat ze misschien gebruiken omdat de bevolking 
toch in quarantaine moet worden geplaatst. 

 
Iets anders is dat als je niet hoort dat ze iemand arresteren, zoals bijvoorbeeld Bill 

Gates, dat ook komt omdat: degenen die in het openbaar gezien worden als de 
Cabal, Bill Gates, het koningshuis van Engeland, Trump, Merkel en anderen, dat 

zijn slechts marionetten van veel machtigere mensen die achter verborgen zitten en 
die door hun manier van handelen en optreden niet in het openbaar gezien worden 

en de menselijke bevolking niet van hen weet, ook al zijn zij degenen die overal 
achter zitten. Dat verklaart de vreemde militaire bewegingen over land en door de 

lucht in Europa. 
 

Dat is wat we nu weten. Maar toch moeten we de deuren openlaten voor nieuwe 
updates en conclusies. Dat is alles voor nu. 
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