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NIEUWS OVER TRUMP - NIEUWE UITBRAKEN - CHINA 

 

Estel-la: Wat gebeurt er in Holland? Het schijnt dat het een nieuw doelwit is of zoiets, zeggende dat 

het erger is in besmettingen dan Spanje, of Frankrijk. Het is al begonnen met "gedeeltelijke" 

opsluiting en heeft de grenzen gesloten. 

 

Аnéeka: Ja, en ze zeggen het zeker om zichzelf te rechtvaardigen omdat er vroeger geen 

beperkingen waren die zo streng waren als in Frankrijk of Spanje. Zoals we al eerder zeiden, alles 

gehoorzaamt aan agenda's en belangen, volgens wat past bij degenen die dit beheersen en het 

hangt niet af van een echte parasiet. 

 

Maar waarom precies weet ik niet precies. Meer dan wat ook denk ik dat ze een voorbeeld van 

gehoorzaamheid willen stellen, omdat ze vroeger niet aan strenge opsluiting hebben gedaan. 

 

Estel-la: Ok, ik begrijp het. Ik was verrast, ik had deze verandering niet zo plotseling verwacht. 

 

Cristina: Ja, nu lijkt het erop dat het in Europa omhooggaat. 

 

Аnéeka: Ja. Alleen als men zich afvraagt of ze met Scandinavië doorgaan, want daar zijn de 

"maatregelen" ook niet erg streng geweest. 

 

Estel-la: Ook een vraag over Trump, geeft Trump toe dat er geen virus is, met de verklaringen dat 

de aantallen toenemen door de continuïteit van het doen van de testen? "Als we nu zouden stoppen 

met testen, zouden we weinig of geen gevallen hebben." 

 

Аnéeka: Ja, hoewel het me ook wanhopig maakt dat hij dingen niet duidelijk zegt. Is dat als ze 

tegen de Cabal vechten, zoals ze toch zeggen? Een van je sterkste wapens zou zijn om het publiek 

te informeren over wat er echt aan de hand is. Logisch toch? Maar dat doen ze niet. Zogenaamd 

omdat de president van de Verenigde Staten "samenzweerderig" zou worden en dat zou een 

negatieve invloed hebben op de verkiezingen. Ik ben niet overtuigd door dat argument. Ik heb 

overal een slecht gevoel over. Ik zie gewoon hoe ze heel, heel weinig doen en alles laten doorgaan 

alsof ze hetzelfde zijn. 

 

Estel-la: Ja, ik zie ook dat hij in code spreekt, maar dan begrijpen weinig mensen of alleen 

volgelingen het, en dan werkt het niet helemaal. 

 

Cristina: Natuurlijk, ik begrijp het, werkt Trump of de Alliantie samen met een of ander welwillend 

ras? 

 

Аnéeka: Hij praat met de Federatie, als dat een "welwillend ras" is zoals Poetin ook. Ik hoop echt 

dat ik het mis heb, maar ik heb niet veel hoop dat Trump iets goeds zal doen door de verkiezingen 

te beëindigen. Ik heb in de VS gezien dat zelfs veel mensen willen dat Trump zich terugtrekt, zodat 

dit circus ophoudt. In tegenstelling tot wat er met hem wordt gedaan. 

 

Estel-la: Maar, direct? Zoals met president Eisenhower? 

 

Аnéeka: Niet van aangezicht tot aangezicht, met technologie. Maar hij is in contact, hij en zijn team. 

Ofwel zijn kant of zijn factie van de Cabal, want hij staat niet aan de top, hij is gewoon een marionet 

aan die kant van de Cabal. Er is meer boven hem. Met meer macht, maar ze blijven in de schaduw. 

Ik weet niet eens wie ze zijn. 

 

Estel-la: Maar met chat-technologie bijvoorbeeld zoals wij, of via ontmoetingen met hologrammen 

of dat soort dingen? Want ik kan me hem niet voorstellen "zonder bewijs". 

 

Аnéeka: De kwestie over het bewijs wordt behandeld of gecontroleerd door de Federatie, met zijn 

geavanceerde AI-servers, de kwestie van "geen bewijs" is alleen voor de algemene menselijke 
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bevolking. Op hoog politiek of militair niveau weet je wel wie wie is. Ik weet dat ze communiceren 

via videoconferentie, of het nu hologram of traditioneel is. 

 

Estel-la: Natuurlijk is dat wat ik me voorstelde, dat het in lagen gaat, als je eenmaal op een 

bepaalde positie bent gekomen had ik niet verwacht dat het op dezelfde manier zou werken. 

Bedankt, Aneeka. En met welke rassen van de Federatie? 

 

Аnéeka: Alfrateanen, Arcturiaanse Antareanen, Andromedanen, voornamelijk. 

 

Estel-la: Wow. Allemaal samen de te nemen stappen aan het plannen? 

 

Аnéeka: Het is boven mijn niveau om te kunnen weten wat ze daar doen. Wie het beter weet is 

Yázhi. En wat zij zegt is niet goed, want in principe zal de Federatie niets doen. En uiteindelijk zijn 

de Federatie degenen die alles controleren wat er op Aarde gebeurt, de goede en de slechte. Zij zijn 

de controleurs van de Aarde. 

 

Estel-la: Ik begrijp het Aneeka, dank je. 

 

Dank je, Aneeka. En leeft John F. Kennedy Jr. nog? 

 

Аnéeka: Volgens mijn beste inlichtingen en volgens mijn contacten, ja hij leeft. Ik heb een analyse 

gemaakt tussen de man, wiens naam mij ontgaat, als een hippie zeggen ze dat hij JFK Jr. is. En ik 

zie dat 90% hem is. Ook, zijn vrouw. 

 

Maar ik kan niet 100% zeker zijn. Ik heb de gegevens niet en de laatste tijd ben ik erg sceptisch 

over al die arrestaties en all-in gunsten van mensen, omdat ik niets meer zie dan alleen maar 

praatjes. Vandaag heb ik informatie gekregen die zegt dat Benghazi onder andere cruciale zaken 

voor Biden ontplofte, en dat dit zijn politieke carrière zou beëindigen, maar ik geloof het nog steeds 

niet, en ik zie er ook geen bewijs van. 

 

Estel-la: Ik kan niet geloven dat deze man zich verkiesbaar stelt, wetende hoe satanisch en pedofiel 

hij is... het geeft me koude rillingen. 

 

Is het deze man, Aneeka? 

 

Аnéeka: Dank je. Ja, dat is hem precies, hij ziet er niet hetzelfde uit. Maar hij heeft kenmerken die 

erop wijzen dat hij het is. 

 

Estel-la: Dus je gelooft voor 90% dat hij het is, en denk je dat hij op een gegeven moment zou 

wachten om in actie te komen? 

 

Аnéeka: Ik betwijfel of hij wacht met acteren. Ik hoop het, maar ik zie hem niet handelen, nogmaals 

ik hoop dat ik het mis heb. En dat hij actie onderneemt betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij voor 

de mensen is, maar aangezien zijn familielid Robert Kennedy zich tegen vaccins inzet, klinkt dat als 

een goed teken. 

 

Estel-la: Juist, het zou kunnen zijn dat hij gewoon is opgestapt zodat ze hem niet uit de weg 

zouden ruimen en hij rustig kon leven... 

 

Аnéeka: Ja precies, en dat hij nooit meer opduikt. Daarom betekent het niets. 

 

Cristina: En wat gebeurt er in China? Waarom zegt men dat daar geen coronavirus of uitbraken 

zijn? Wat bedoelen ze daarmee? Nu zeggen ze ook dat ze zich voorbereiden op een oorlog. 

 

Аnéeka: Ik heb tegenstrijdige informatie over China, want daarnaast krijg ik ook berichten over 

nieuwe uitbraken en nieuwe virussen die daar vandaan komen om de wereld te bedreigen. Naar 

mijn mening is China zo onder controle dat ze niet langer geïnteresseerd zijn in het opleggen van 

dat soort beperkingen omdat de mensen gehoorzamen en dat is het, maar de beperkingen zijn om 
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de wereld "op te voeden" of te conditioneren om gehoorzaam te zijn, China is het al aan het 

overheersen. 

 

Cristina: En waarom hebben ze het over oorlog? Of is dat ook een manoeuvre van alles wat er 

gebeurt. 

 

Аnéeka: Ze hebben het de hele tijd over oorlog. Ik zie geen verschil. Ze controleren ook beide 

kanten van bovenaf. Er is niets concreets, ik zie het als meer afleiding voor de bevolking. Dus, ze 

zien niet wat de vaccins met hen zullen doen. Ze hebben geen oorlogen nodig omdat hun lijden en 

wereldveranderingen op een efficiëntere maar minder wrede manier plaatsvinden. 

 

Estel-la: En ik veronderstel dat wat ze hier in Europa uitzenden ook voor een of ander doel zal zijn, 

en dan zullen ze met de angst plotseling weer aanvallen of zo... 

 

Аnéeka: Zeker. 

 

Cristina: Ik begrijp het Aneeka, dank je wel. 
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