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Wereldwijde situatie - Aneeka van Temmer (Taygeta - Pleiaden - Buitenaardse communicatie) 

 

Wat is het virus. Het is niet alleen desinformatie van de media en alles wat we al eerder hebben 

gezegd, er zijn veel gevallen van echte sterfgevallen, maar ze worden veroorzaakt door straling die 

dezelfde symptomen heeft als een SARS-virus. Wat het is, is nanotechnologie in de vorm van 

intelligent poeder. Aanwezig in vaccins. Beginnend met griep voornamelijk. Wat we hebben 

gevonden is dat mensen die sterke reacties hebben, vrijwel allemaal het griepvaccin hebben gehad, 

onder andere. Maar voornamelijk griep. Daarom bevatten ze zware metalen, om de reactiviteit op 

elektromagnetische straling te verhogen. Dus het virus is een 5G compatibele 60mhz technologie 

geactiveerde nanopoeder reactie. Het gebruik van chemtrails wordt ook niet uitgesloten, maar de 

concentratie nanopoeder is zeer klein en onvoldoende om een reactie in het lichaam van mensen te 

veroorzaken. Dus moeten ze het verplichte vaccin opleggen. Biologisch virus is er niet. 

 

En ze verbergen dit alles om vele redenen, meer dan wat dan ook, is het omdat ze verder willen 

gaan met de gevolgen die de valse pandemie zal brengen. Er zijn veel gevolgen waar ze op uit zijn. 

De economie is slechts een laag niveau, maar het is belangrijk. Het beïnvloedt de economie niet 

alleen van bovenaf door het op grote schaal te controleren. Het ruïneert ook de kleine industrie, en 

allerlei kleine bedrijven. Zodat de kleine buurtwinkels, de ijssalons, de bakkerijen, de kiosken, de 

ijzerhandel, en elk klein familiebedrijf de deuren sluit. Het ruïneert ook degenen die afhankelijk zijn 

van de zogenaamde informele economie, zoals straatverkopers en boeren en boerinnen. Het maakt 

iedereen afhankelijk van de grote bedrijven die alles domineren. Zij vegen met de kleintjes. Dat is 

alleen het economische aspect. Andere zijn bevolkingsbeheersing, uitroeiing, Agenda 21, Agenda 

2030. Het is niet één enkele reden, mensen hebben de neiging simplistisch te zijn en te geloven dat 

het gewoon "business" is. Het is niet alleen zakelijk, deze psychopaten hebben meerdere agenda's, 

en mensen zijn niet in staat om zo'n in elkaar grijpende en gecompliceerde samenzwering te 

visualiseren en in elkaar te zetten, tot in de perfectie of bijna perfectie. 

 

We weten nu dat ze nooit in het openbaar zullen zeggen dat er geen virus is. Maar de 

inlichtingendiensten van de Aarde concluderen allemaal dat het "virus" is gemaakt in Wuhan in het 

biolab op een paar meter afstand van het marktplein, waarvan wordt gezegd dat het het centrum is 

waar de infectie begon. Ze zeggen dat het geactiveerd is met 5G. 

 

Taygeta weet dit: Er is GEEN, herhaal, GEEN Virus... Wat ze verspreiden als een virus is nano stof 

met nano bots en slimme stof dat reageert en wordt bestuurd met 5G signalen. En dat is waarom ze 

de verplichte vaccins nodig hebben. Omdat ze maar een beperkt aantal mensen kunnen 

"besproeien" in een bevolkingscentrum... Hoewel het wereldwijd is. Vandaar de Morguelons ziekte. 

Niets dan geactiveerde nano-stof die het lichaam probeert te verwerpen! 

 

Ik sta erop. Niemand mag ooit een vaccin nemen! Nooit, nooit. Je moet het massaal weigeren. Dat 

is het ergste wat je kunt doen op elk niveau. De Cabal zal nooit mensen doden met een echt bio-

wapen, omdat ze het niet kunnen controleren. Het doodt zonder onderscheid. En deze mensen zijn 

ook geïnteresseerd in het leiden van het menselijk ras in Nazistijl, met Eugenetica. Dat betekent dat 

ZIJ precies willen kiezen wie leeft en wie sterft. En deze technologie is daarvoor, precies daarvoor. 

 

Regeringen: Twee facties. Negatieve Cabal Clinton, Bush, Obama, Bill Gates, koninklijk huis van 

Engeland, Vaticaan. Tegen: Positieve kant, Poetin, Trump, Obrador en Federatie van Verenigde 

Planeten. Oorlog in DUMB's bevestigd en het lekt al uit naar de officiële media. 

 

Het lijkt erop dat de gegevens tot nu toe aangeven dat het heel goed mogelijk is dat JFK jr de man 

achter Trump is. 

 

Federatie: Werkt in de DUMB's samen met de strijdkrachten van de VS en de NAVO en Rusland. En 

het is de reden voor vreemde geluiden en aardbevingen over de hele planeet. Vulkanische activering 

is verwant omdat het als wapen wordt gebruikt om diepe DUMB's te vernietigen en in sommige 

gevallen slechts een secundaire reactie is na de detonatie van sonische bommen (samengeperst 

geluid) van de Federatie. En nucleaire bommen van de VS en de NAVO. 
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Wij bevestigen de redding van bijna 5 miljoen mensen, voornamelijk kinderen, binnen de DUMBS. 

Sommige getallen gaan tot 20.000.000 maar we kunnen het niet bevestigen. 

 

Quarantaines zijn noodzakelijk gezien de ernstige gevechtssituatie over de hele planeet. Om burgers 

van het pad en gevaar te verwijderen. Waar ze ernstiger zijn, zoals in Spanje, Italië, Frankrijk en de 

VS, is dat omdat er operaties aan de gang zijn. Ze zijn meestal ondergronds, maar lekken naar de 

oppervlakte of er bestaat de mogelijkheid dat ze lekken met het potentieel om de burgerbevolking 

te schaden. 

 

Quarantaines werden opgelegd door de negatieve kant als onderdeel van hun controle en 

economische ineenstorting agenda. Het is de positieve kant die quarantaines nam, en het gebruikte 

als iets in hun voordeel. 

 

Het is beter om quarantaines te respecteren, maar omdat dit een oorlog is, kunnen dingen anders 

gaan dan gepland. Dus zal er een breekpunt komen waar sociale ongehoorzaamheid wordt 

aanbevolen. Zelfs als een maatregel van druk voor dezelfde Federatie van Verenigde Planeten die 

degenen zijn die de positieve kant orkestreren en het zijn diegenen die controle hebben over het 

Pentagon van de NAVO en het Kremlin. En wat een feit is, is de grootschalige interventie van de 

Federatie van Verenigde Planeten. 

 

Dit is de situatie op dit moment. 
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