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Ziekenhuizen - Waarschuwing - Anéeka van Temmer (Buitenaards Contact - Taygeta - Pleiaden) 

 

VOOR DEGENEN DIE LUISTEREN  

 

Dat zij op dit moment geen ziekenhuizen of externe artsen benaderen, behalve in situaties van leven 

en dood. Of zij nu geloven dat er een virus is of niet, dit moet aan al hun familieleden worden 

meegedeeld en viraal worden gemaakt. Veel is al bekend en komt aan het licht, maar het is niet 

genoeg. 

 

Vanwege de virussituatie krijgen ze veel geld voor elk CV-geval dat ze ontdekken, 13.000 dollar, als 

de persoon een beademingsapparaat nodig heeft - 40.000. Als de persoon sterft - tot 4 keer meer. 

De mensen geloven dit niet vanwege de extreem hoge bedragen. 

 

Zij geloven dat het niet mogelijk is omdat het niet winstgevend is. Maar degenen die betalen zijn de 

negatieve Cabal en werken niet met geld. Zij maken alleen grote bedragen over aan ziekenhuizen en 

artsen, digitaal geld zonder echte back-up. Voor hen zijn het gewoon getallen. 

 

Trouwens, het maakt niet uit of ze wel of niet getallen weggeven op bankrekeningen die ze zelf toch 

binnen enkele weken zullen laten instorten. Het is gewoon weer een methode van controle en 

manipulatie. Dus iedereen die niet alleen met ademhalingsproblemen maar met welk probleem dan 

ook bij ziekenhuizen maar ook bij doktoren komt wordt blootgesteld aan het willekeurig 

gecategoriseerd worden als positief voor CV, zoals nu al en masse gebeurt over de hele wereld. 

 

Zij worden voor geld in het ziekenhuis opgenomen en krijgen zelfs beademingsapparatuur 

voorgeschreven om nog meer geld te krijgen, zelfs als die persoon in het ziekenhuis is opgenomen 

voor een blindedarmontsteking. 

 

Het is nu bekend dat beademingsapparatuur longschade veroorzaakt of veroorzaakt als gevolg van 

een trauma, en alleen mag worden gebruikt bij minimaal vermogen en als laatste redmiddel 

wanneer de patiënt niet meer zelfstandig kan ademen, en nooit eerder. Ik beschik over informatie 

waaruit blijkt dat ze in ziekenhuizen de beademingsapparatuur zodanig aanpassen dat ze nog 

schadelijker wordt, om mensen nog zieker te maken. 

 

Dit brengt me bij het volgende deel. Dit betekent dat ze mensen in ziekenhuizen vermoorden om er 

grote sommen geld voor te krijgen. Dit is misdadig, zowel opzettelijk, als wegens medische 

nalatigheid uit angst voor het ziekenhuispersoneel.  

 

Er zijn talloze getuigenissen van mensen die met deze situatie te maken hebben gehad. Een 

gezonde jongen komt het ziekenhuis binnen voor een verkoudheid. En het volgende wat de 

familieleden die in de ziekenhuiskamer wachten zien is een verpleegster die hen een potje met zijn 

as geeft. 

 

Of baby's die sterven aan andere dingen en ze bieden geld aan hun familieleden, zodat in de 

overlijdensakte het lijkt alsof het voor covid-19 was. En in het geval dat mij werd gegeven, 

accepteerden ze dat geld vanwege een laag inkomen. Om dit later te melden. 

 

Dit zijn maar twee voorbeelden van ontelbare die te zien zijn. Ook verpleegsters die naar buiten 

komen om te zeggen dat ze zien dat ze zieken in ziekenhuizen doden wegens nalatigheid. Ze 

behandelen hen niet als ze ziek zijn om te zien of ze sterven. Voor hen is het dus geen moord, ze 

laten gewoon de nodige behandeling achterwege om hen een kans te geven. 

 

Het punt is dat zij zeer grote sommen geld geven voor elk geval, elk gecompliceerd geval en nog 

meer voor elk overlijden aan CV, met alle gevolgen van dien en ook van de hebzucht van de 

medische instellingen en het medisch personeel.   

 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 2 van 2                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Maar het probleem houdt daar niet op. Zelfs in ziekenhuizen waar dat niet gebeurt, is het medisch 

personeel zo bang voor CV dat ze weigeren familieleden door te laten om hun zieke familielid te 

zien, waardoor ze de familie de controle ontzeggen over wat ze met de patiënt doen. Zo krijgen ze 

vrije doorgang voor wat ze met de zieke doen. 

 

En in veel gevallen doen ze geen autopsies, laat staan dat ze familieleden laten komen om hun 

overleden familieleden te zien en afscheid van hen te nemen, uit angst voor de CV. Ze worden 

verbrand zonder enige consideratie voor de familie. 

 

Elke persoon die een ziekenhuis binnenkomt, zal met een zekerheid van bijna 100% op de een of 

andere manier geïmpliceerd worden in deze CV-onzin, vooral als het echte probleem dat ze hebben 

op enigerlei wijze lijkt op de CV-symptomen: hoge (of lage) bloeddruk, neusslijm, hoesten, 

duizeligheid, alle symptomen die ze hebben zullen worden geclassificeerd als CV, omdat er zelfs 

richtlijnen zijn om de tests achterwege te laten en aan te nemen dat het CV is. 

 

Robert: En wordt dit over de hele planeet gedaan of alleen in sommige landen? 

 

Aneeka: Over het algemeen over de hele planeet. Natuurlijk verschilt het van ziekenhuis tot 

ziekenhuis, maar ik heb meldingen van hetzelfde over de hele planeet. Dit zonder te vermelden dat 

mensen ziekenhuizen niet benaderen uit angst voor CV en daardoor hun echte problemen niet 

aanpakken. 

 

Robert: En velen sterven in hun eigen huis. 

 

Anéeka: Ja, maar niet direct door de CV, maar door gebrek aan medische zorg. Dat is de manier 

waarop de dingen gaan. Mensen moeten begrijpen dat als ze zich niet verenigen, ze zullen 

uitsterven. 

 

Opmerking. De VN gebruikt de term Agenda-21 niet meer. Hij werd vervangen door Agenda-30. 

Technisch gesproken is het niet meer correct om Agenda-21 te zeggen. 

 

Zij moeten zich nu verenigen, hun slapende Matrixverwanten NU wakker maken of zij zullen 

uitsterven. Ze hebben geen tijd meer om aardig te zijn. Ik zie alleen massale burgerlijke 

ongehoorzaamheid als de enige manier om dit te bestrijden. En laat die onzin van papa Tump die 

hen zal komen redden maar zitten, want dat is gecontroleerde dissidentie. 

 

En wat ik zeg is niet ongefundeerd. Noch verzin ik het. De informatie is er en wat ik vertel is niet 

alleen van video's kijken, dat bevestigt mijn informatie alleen maar. 

 

In ziekenhuizen kun je niet meer weten wie erbinnen is en of ze zelfs wel medisch personeel 

hebben. Het echte medische personeel of er zijn alleen betaalde mensen daar. 

 

De informatie die ik jullie vandaag heb gegeven is van leven en dood voor veel mensen die de 

komende dagen naar ziekenhuizen zouden kunnen gaan <<<< Het is echt verschrikkelijk, maar 

mensen moeten dit begrijpen. En het viraal maken. Niet alleen jij. 

 

Ze moeten aan het werk, niet vasthouden aan die mentaliteit die ik overal zie: Wat kan ik doen, ik 

ben niemand. Het is aan hen of ze dit overleven, het is aan hen of anderen leven of sterven. Het 

interesseert me niet meer of ze me als alarmist zien, dit is een alarmerende situatie. Doe iets. 
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