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Quarantaines - Waarom? (Anéeka van Temmer - Taygeta - Pleiaden) 

 
Anéeka: Wat er gebeurt is het volgende: We hoeven het er niet over te hebben of 

er een virus is of niet, het doet er niet toe. Veel dokters over de hele wereld zijn 
het erover eens dat quarantaine een grote vergissing is. Deskundigen en artsen 

zeggen dat het geen zin heeft en ze besteden veel tijd en energie om uit te leggen 
waarom het vanuit medisch oogpunt geen zin heeft. 

 
Andere deskundigen zeggen dat niets zin heeft. Maar hoewel dit overduidelijk is, 

vind ik dat het gezegd moet worden: Er is geen virus, geen pandemie, het is 
allemaal politiek en media-gerelateerd, zoals al is gezegd. Dan komt de vraag: 

 

Waarvoor dienen de quarantaine, de opsluiting en de sociale distantie dan? 
 

Zoals iedereen weet, is het om angst in te boezemen, zodat mensen in de 
overlevingsstand komen en in die overlevingsstand zelfgenoegzaam worden voor 

het systeem, een mechanisme dat in detail wordt uitgelegd door Swaruu. Om het 
vaccin en de chip te accepteren, en dat is het ware doel van de pandemie. 

 
Maar hier is het element dat naar mijn gevoel niet genoeg is benadrukt: Wanneer 

ze in paniek raken door het virus en in een staat van overlevingsdrang zullen ze het 
vaccin en de chip accepteren. Maar wanneer zij hen het vaccin geven, zullen velen 

negatieve tot zeer negatieve symptomen en reacties vertonen juist op het moment 
dat zij het krijgen, of kort daarna. 

 
Dit verklaart de extreme haast waarmee de regressieven en de Cabal het vaccin 

willen opdringen aan de gehele wereldbevolking of aan zo veel mogelijk mensen. 

Dat is de reden achter de opsluiting en de wereldwijde quarantaine. Want als ze het 
op een geleidelijke manier doen, eerst in sommige regio's of landen en dan in 

andere, zullen mensen ziek worden en daarmee zullen de grote geruchten naar 
buiten komen dat ze zich NIET moeten laten vaccineren. 

 
Ze moeten de mensen tegelijk met het vaccin aanvallen. Dit is iets wat mensen zo 

snel mogelijk moeten weten. 
 

Het is eenvoudig, maar voor mij is het belangrijk dat de mensen weten hoe alles in 
zijn werk gaat en dat dit hele vaccinatiegedoe zoveel mogelijk wordt uitgesteld, 

zodat alle informatie erover aan het licht komt. Daarom ook zoveel censuur in de 
media. Want als ze het in delen en stappen doen, zullen de mensen beseffen dat 

het vaccin schadelijk is. 
 

Hoewel het bijna onmogelijk is dat iedereen gevaccineerd wordt, zullen ze, als een 
deel van de bevolking ongevaccineerd zou blijven, de ¨conspiracy followers¨, hen 

op andere manieren aanvallen, zoals de controle op het niet kunnen bewegen of 

geen voedsel kunnen kopen door het niet hebben van het chip-vaccin. Hen 
uitroeien op andere, meer directe manieren. 
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Gosia: Bedankt. Dat klinkt logisch. Ik heb maar één maar... de quarantaines 

worden nu opgeheven, en er is nog steeds geen vaccin. Dus het wordt niet 
gelijktijdig gedaan op dit moment, lijkt het. Ze krijgen nog steeds geen mensen 

ingeënt. En ze zullen de quarantaines niet veel langer kunnen verlengen. 
 

Anéeka: Ja, en dat is een hele goede stap. Dat de quarantaines worden 
opgeheven. Maar de dingen zijn nog steeds niet teruggekeerd naar "normaal". Er 

zijn nog steeds sterke beperkingen die de wil en de normale ontwikkeling van de 
mensheid ondermijnen, zoals maskers en sociale distantie. Dit gaat dus nog steeds 

door, zodat er geen normaliteit of volledige openheid zal zijn totdat iedereen 
gevaccineerd is. De WHO en Fauci zelf zeggen het openlijk. 

 
Quarantaine heeft dus geen zin. Medisch gezien heeft het geen zin, daar is het niet 

voor. Het is om de aanval te coördineren met het vaccin, om de bevolking te 

motiveren het te accepteren. ¨ 
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