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gebaseerd-op-inlichtingen-agentschappen 
 

Mogelijke ontwikkelingen voor de Aarde - Anéeka van Temmer (Gebaseerd op Inlichtingenbureaus) 

 

Anéeka: Maar er zal niet alleen een tweede golf komen, maar ook een derde en vierde en hoeveel 

ze er ook nodig hebben. Dit is om de bevolking en de economie te vernietigen en om een sociale 

onvrede te creëren. Het zal hongersnoden veroorzaken over de hele wereld, omdat de distributie- en 

productiesystemen voor voedsel zullen instorten. Want elke golf zal steeds strengere maatregelen 

met zich meebrengen. 

 

Dan zal het volk wanhopig worden en zich keren tegen de ontwaakten, degenen die zich al 

georganiseerd hebben om te zeggen dat dit alles vals is, want het is al voorzien door de beheersers 

dat er tegenstand zal zijn. De mensen zelf zullen hen aanvallen. En ze zullen smeken om het vaccin 

om terug te keren naar de normaliteit. 

 

En terwijl ze elke golf maken, implementeren ze het vaccin op elke mogelijke plaats. Ze zijn al 

begonnen in Afrika. Ik heb informatie dat de Gates Foundation Afrikaanse regeringen omkoopt met 

miljarden dollars om mensen binnen te laten voor vaccinaties. Spook dollars die ze vervolgens 

elektronisch weer afpakken. En dat is al begonnen. 

 

Mensen zullen onmiddellijk ziek worden van de vaccins, maar ze zullen het alleen maar gebruiken 

als een excuus om meer vaccins te implementeren. En de massa's mensen zullen niet gemakkelijk in 

verband brengen dat het veroorzaakt wordt door het vaccin en zij die dat wel doen, en dat zullen er 

niet weinig zijn, zullen gewoon niets kunnen doen omdat ze er voor alles om gevraagd zullen 

worden, het vaccin, zelfs voor het vernieuwen van rijbewijzen. 

 

Dus, de Cabal weet dat er oppositie zal zijn, en als die oppositie uit de hand loopt in een of andere 

plaats, of wereldwijd, dan zullen zij een niet-viraal bacteriologisch biowapen loslaten over die 

gebieden, met behulp van de chemtrails en/of andere methoden als het mogelijk of gepast is. 

 

Ze hebben het al klaar en deze bacteriën zullen de luchtwegen aanvallen, om het op het virus te 

laten lijken en ze zullen andere symptomen geven, dat is waar, maar ze zullen zeggen dat het al 

gemuteerd is. Dan zullen diegenen in de oppositie die ontkennen dat het allemaal door een virus 

kwam, hun argumenten in elkaar laten storten omdat de anderen zullen zeggen "Ik zei het je toch." 

 

Over de hele wereld zijn er berichten dat ze gezonde mensen doden in de ziekenhuizen. Mensen 

komen binnen om wat voor reden dan ook, en gaan nooit meer weg. Dit gebeurt al op een 

verschrikkelijke schaal. En de mensen moeten dit begrijpen, dat het de waarheid is, dat het gebeurt 

omdat ze grote sommen geven aan de ziekenhuizen en de dokters. Ik heb al een ontelbaar aantal 

individuele getuigenissen, of verhalen, die dit ondersteunen. 

 

Ik heb informatie dat er in Mexico minstens twee of drie plaatsen zijn waar dit voortdurend gebeurt. 

De Puebla Puebla zone. De Xalapa Veracruz zone, de Cardel Veracruz zone (deze heeft een DUMB 

eronder). Het is ook wijdverspreid op andere plaatsen, maar ik heb geen volledige lijst omdat het de 

hele wereld zou omvatten. 

 

De New York zone. 

De Bogotá zone. 

De zone Buenos Aires. 

 

De volgende informatie is van cruciaal belang. Het idee is om het vaccin op te leggen. Dat is het 

hoofddoel. En een enkele wereldregering op te richten, want die gaan hand in hand. Iedereen heeft 

het over "het vaccin". Maar ze maken een grote fout. Wat er aan de hand is, is veel ernstiger. Het 

gaat niet om het opdringen van "het vaccin" als in "ik heb het al gehad en dat is het!". Het is niet 

een vaccin ( 1 ). Het is een serie vaccins. 

 

Al maanden dringen ze aan op het idee dat de CoVid-19 geen immuniteit veroorzaakt, dat een 

individu na een maand opnieuw kan worden geïnfecteerd. Wat ze zullen creëren is een 
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immuniteitspaSSPort, een vaccinatiekaart. En de mensen zullen verschillende keren gevaccineerd 

moeten worden, om de zoveel tijd. Mijn bronnen geven aan van elke 6 maanden tot elke 6 weken. 

Let nogmaals op de "6." Benadrukkend wat velen al zeggen: "het teken van het beest." 

 

In tegenstelling tot wat gezegd wordt in samenzweringsnetwerken, zal het NIET verplicht zijn. Maar 

het zal nog erger zijn... Ik wou dat het verplicht was. Mijn contactpersoon, die een oudere persoon 

is en die veel weet, en die weet wie ik ben, legde me uit dat het een zet is tegen de mogelijkheid 

van enige gerechtelijke stappen tegen degenen die het vaccin opleggen; de WHO en 

dochterondernemingen. 

 

Door het vaccin NIET verplicht te stellen, kunnen zij NIET worden aangeklaagd voor de schade die 

het vaccin met zich meebrengt. Het zal "facultatief en vrijwillig" zijn, maar het zal een "vereiste" zijn 

door andere departementen. Je zult niet naar school kunnen gaan zonder het vaccin, of een 

paspoort hebben, of een rijbewijs zonder de vaccinatiedocumenten. Papier en microchip, in het 

begin alleen geloofsbrieven met gaatjes die bij elke inenting worden gegeven, terwijl de chip blijft. 

 

Ze zullen geleidelijk aan vorderen met die eisen. In die mate dat een niet-ingeënt persoon geen geld 

zal kunnen innen, hij of zij zal geen voedsel of iets kunnen kopen, zelfs geen banaan. Maar het is 

nog steeds "optioneel." 

 

Op die manier zullen zij minder tegenstand krijgen, en is er geen enkele manier om hen op legale 

wijze te pakken te krijgen enkel en alleen omwille van de technische aspecten. Om op dat punt te 

komen, zoals ik hierboven al zei, zal er een tweede golf zijn in oktober en november, volgens de 

bronnen. November volgens Yazhi. 

 

Derde golf en vierde en vijfde. Ze zijn geduldig, het kan een of twee jaar duren voordat dit allemaal 

naar buiten komt. In het proces of in die tijd zal de ineenstorting van de economie en de 

voedseldistributienetwerken steeds meer versneld worden. Voedsel zal worden gebruikt als wapen 

tegen de mensen, omdat zij om het vaccin zullen vragen om terug te keren naar de normaliteit die 

zij nooit meer zullen hebben. 

 

Zoals ik hierboven al zei, zullen de regio's die erin geslaagd zijn onafhankelijk te worden door het 

systeem te ontvluchten, ontwaakte gemeenschappen of regio's, steden die onder hypothetische 

controle staan van de oppositie tegen hen, gecontroleerd worden met het biowapen dat ze klaar 

hebben staan. 

 

(Dit deel van het biowapen roept bij mij nog steeds veel vragen op, omdat ik het niet als 

noodzakelijk voor hen zie. Laten we dus maar zeggen dat het hun laatste redmiddel is, voor het 

geval het uit de hand loopt). 

 

De maskers. Ze zijn niet voor bescherming. Dit is het excuus van de onwetenden. 

 

De echte reden waarom ze de maskers "voorstelden", want merk op dat de WHO nooit heeft gezegd 

dat ze verplicht zijn, maar dat ze erin geslaagd zijn ze plaatselijk op te leggen, door de plaatselijke 

overheid, is om dezelfde reden: ze verdedigen zich op deze manier tegen de rechtszaken en tegen 

dokters die naar buiten komen en zeggen dat maskers tegen de medische wetenschap ingaan. 

Daarom zijn ze niet officieel verplicht gesteld door de WHO, maar worden ze opgelegd door elke 

regering. 

 

De maskers zijn een burka, een symbool van onderwerping en gehoorzaamheid aan het systeem (in 

kringen van inlichtingendiensten worden ze de "burka's van Fauci" genoemd). Zij dienen ook om te 

kunnen zien welke streken meer onderdanig zijn en waar zij meer het idee of de agenda van de 

Covid-19 moeten opleggen. 

 

Dat wil zeggen, plaatsen waar de mensen hun maskers weinig opzetten, zullen de plaatsen zijn waar 

zij kunstmatig, met hun propaganda controlesystemen en geheime genootschappen, de gevallen 

van Covid-19 zullen doen toenemen, zodat de mensen in onderwerping komen. Het is een indicator 

van gehoorzaamheid voor hen. Zoals een snelheidsmeter in een auto. 
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Het dient ook om de mensen die ze dragen in paniek te brengen, en degenen die ze niet gebruiken 

aan te vallen, door hen ervan te beschuldigen de oorzaak te zijn waarom de pandemie niet weggaat. 

Op dezelfde manier als het zal gebeuren met degenen die het vaccin niet krijgen. 

 

En mensen zullen weten wie wel of niet gevaccineerd is met behulp van mobiele telefoon apps, door 

nabijheid. Zij zullen de "leppers" zijn, en niemand zal bij hen in de buurt komen. De maskers 

worden gebruikt om te zien hoe de gehoorzaamheid gevorderd is en wie er slaapt. De maskers 

kunnen worden gebruikt om te zien hoe het staat met de gehoorzaamheid en wie er slaapt. Degenen 

die wakker zijn en de maskers opzetten terwijl ze een winkel binnengaan, zijn degenen die het 

vaccin zullen krijgen om in leven te blijven. 

 

In aanvulling op wat hierboven is beschreven, moet de symboliek van "zwijgen en gehoorzamen" 

nog eens worden vermeld. En de ongezonde gevolgen die ze met zich meebrengen omdat ze 

zuurstoftekort veroorzaken, waardoor CO2 in het bloed en infecties aan de luchtwegen ontstaan 

door stress op het systeem in het algemeen en omdat ze een broedplaats van ziektekiemen zijn 

omdat mensen ze de hele dag op hebben en ze hergebruiken omdat ze geen nieuwe kopen omdat 

dat een extra kostenpost is en omdat mensen nu eenmaal geen geld hebben. 

 

Als excuus zeggen ze dat de maskers dienen om de speekseldruppeltjes onder controle te houden 

die mensen uitscheiden als ze praten. Die worden inderdaad onder controle gehouden, maar in de 

eerste plaats zijn de voordelen daarvan zeer gering in vergelijking met de schade die zij veroorzaken 

door te worden gebruikt. Diezelfde druppels zijn er de oorzaak van dat de maskers een broedplaats 

worden, waardoor u ziek wordt. 

 

Ten tweede: het is bewezen dat met of zonder masker, elk virus in het ademhalingsstelsel naar 

buiten komt en dezelfde afstand bereikt. Ik bedoel, het is nutteloos tegen virussen. Met het masker 

springt een respiratoir virus (om het even welk) ongeveer 4 voet (en niet meer) en zonder het 

masker springt het dezelfde 4 voet. Geen enkel virus springt 6 voet (referentie: Dr. Rashid A. 

Buttar). 

 

Ook filtert het gebruik van het masker geen virussen uit. Dezelfde referentie. 

 

Nog een ding. Niet alleen beschermen stoffen maskers nergens tegen, nog minder dan chirurgische 

maskers. In plaats daarvan ademt de persoon voortdurend vezels in van dezelfde stof, polyester, en 

verfoplosmiddelen, die eenzelfde soort probleem veroorzaken als het inademen van asbest. 

 

Traumaschade aan het hele ademhalingsstelsel. Wat dan de kans vergroot dat het individu besmet 

raakt met wat dan ook daar. En alles IS CoVid-19 vandaag de dag. 

 

En nog een ding. 

 

Yazhi vermeldt dat dokters, artsen, op zijn minst de sleutel zijn om het systeem te verslaan met hun 

deskundige verklaringen. Maar de Cabal heeft hier al op ingespeeld met amendementen en 

juridische manoeuvres zoals de FEMA-act in de VS, maar er zijn equivalenten over de hele wereld, 

waar artsen GEEN zeggenschap hebben over de verklaringen en maatregelen die regeringen 

besluiten op te leggen tijdens een gezondheidscrisis. 

 

Het gebruik van chirurgische maskers, geen stoffen maskers, is wat ik zou aanraden als je er een 

gaat dragen. Het is te zoeken naar die met een hogere luchtstroom, waarbij de filtratie wordt 

vergeten, dat doet er niet toe. 

 

Het is bewezen dat een toename van CO2 in het bloed gedurende korte perioden, in combinatie met 

lichaamsbeweging, de capaciteit van de zuurstoftransmissie in het bloed verhoogt, wat hetzelfde 

effect heeft als acclimatiseren op grote hoogte op een berg. Dit is slechts voor korte perioden. 

 

Dus, door ze voor een korte tijd te gebruiken veroorzaakt het geen grote problemen. Vooral als je 

op de een of andere manier vals speelt, door buiten te ademen en dan op te zetten, telkens als 

niemand je ziet. 
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En nog één ding: 

 

De Cabal gebruikt psychologische trucs, bewezen door de inlichtingendiensten. Ze hebben 

deskundige psychologen in massamanipulatie voor zich werken, dus als het vaccin uitkomt en klaar 

is, zullen ze zeggen dat het NIET verplicht is en de mensen zullen er blij mee zijn. Vooral 

zogenaamde "samenzweringsvolgelingen". Maar het is slechts een psychologische en juridische truc, 

en de mensen zullen in die truc trappen als een knaagdier in een val, omdat ze zullen zien dat de 

dreiging van de vaccins niet langer geldig is. Ten onrechte. 

 

Vaccins alleen al zullen duizenden en duizenden doden veroorzaken, maar zullen niet 

noodzakelijkerwijs de primaire methode van uitroeiing zijn. Dat zal het gebrek aan voedsel zijn, in 

combinatie met de sociale problemen. Wat het vaccin zal doen, naast wat bekend is, is de bevolking 

steriel en ziek maken, waardoor ze ontelbare ziektebeelden en gezondheidsproblemen krijgen, wat 

weer zal leiden tot meer vaccins en meer afhankelijkheid van "Big Pharma". 

 

Maar een van de belangrijkste effecten zal zijn om de bevolking steriel te maken. Dit is niet meer 

dan logisch, omdat zij niet in staat zouden zijn iedereen met het vaccin uit te roeien, aangezien de 

mens op de een of andere manier het woord verspreidt. In plaats daarvan zal het ineenstorten van 

de vruchtbaarheid meer "discreet" zijn. 

 

Maar ik herhaal, het vaccin zelf doodt. Het bevat nanotechnologie, nanochips voor Mind Control van 

de bevolking, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 5G-netwerken, meestal in de ruimte, 

zodat het niet veel helpt dat ze op sommige plaatsen dergelijke technologie verbieden. 

 

Ik heb al deze gegevens vergeleken met wat Yazhi ziet, en het gaat volledig hand in hand. 

 

Yazhi ziet iets in september, dan iets groters in november. 

 

Mijn Bron ziet iets ernstigs beginnen in oktober en november. 

 

Dat is alles wat ik heb voor nu. 
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