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WAAROM DE PCR-TEST EN DE BETEKENIS VAN STERRENZADEN 

 

Estel-la: Anéeka, denk je dat de demonstraties van enig nut zijn? Dat het de beste manier is om te 

handelen? Want ik heb het gevoel dat hoeveel beweging er ook in een dag of twee tot stand kan 

worden gebracht, dan blijft het bij het oude. 

 

Anéeka: Ik denk dat ze weinig of geen nut hebben. De negatievelingen zaten al op hen te wachten 

en ze weten er wel raad mee. En wat wel werkt is massale burgerlijke ongehoorzaamheid. 

 

Estel-la: In welke zin? 

 

Anéeka: In die zin dat de overgrote meerderheid van de mensen zich gewoon niet aan de regels 

van wat dan ook houdt. Als slechts één op de 20 mensen een masker draagt, zullen ze niet iedereen 

kunnen arresteren, bijvoorbeeld. Het probleem is dat ze verdeeld zijn, en dat is met opzet. 

 

Estel-la: Zeker. Maar dat is als een alledaags feit. Kunnen we iets doen om bij elkaar te komen of 

zo? Want dat is precies wat wij ontwaakten voelen, dat we geïsoleerd zijn. 

 

Anéeka: Om ons aan te sluiten. Als ik het antwoord op je vraag had, Estella, dan zou dat al op alle 

sociale netwerken staan. Maar ik zeg wel dat massale burgerlijke ongehoorzaamheid de sleutel is, 

maar dat vereist organisatie en zoveel mogelijk mensen die het ermee eens zijn en dat is het 

moeilijke deel. 

 

Cristina: Behalve Mexico en eventueel Argentinië, in welke landen kunnen vaccins volgens u ook 

verplicht worden? 

 

Anéeka: Ik geloof in allemaal. Het is maar net hoe hij zijn stukken de NWO beweegt. Volgens 

dezelfde noodzakelijke bureaucratie. Argentinië en Mexico al zeker, mogelijk Argentinië niet, maar 

het is ook slecht, slecht, slecht, Chili en Spanje, onder andere. 

 

Cristina: Dank je, Anéeka. En waarom willen ze zoveel PCR-tests doen? Afgezien van het 

rechtvaardigen van de valse pandemie, is het vanwege een of andere genenbank? 

 

Anéeka: PCR-tests zijn de echte oorzaak van de pandemie. Zoals de Duitse artsen zeggen is er 

geen Covid pandemie. Die bestaat niet. De enige pandemie die er is, zijn PCR-tests. De Cabal doen 

dingen niet alleen voor iets of zelden, maar voor meer dan een ding, meer dan een agenda. PCR 

testen zijn het excuus voor de pandemie. De rest is propaganda, zelfs de doden. Maar ze zijn bezig 

met een uitgebreide database van de hele mensheid. Voor wat? Dit dat we allemaal leven, jij daar 

en wij hier, is een totale oorlog op alle niveaus. 

 

Maar het is vooral een oorlog tussen niet-menselijke rassen. Dus wat de NWO doet is zoeken naar 

specifieke genetische kenmerken om zogenaamde Starseeds op te sporen. Ook om te weten wie wie 

is in termen van genetica, omdat ze weten dat het lichaam getranscendeerd is. Ze willen weten wie 

als mensen incarneert als sterrenagenten om ze te neutraliseren. Dit is ook te zien in de 

overduidelijke aanval op kinderen, aangezien het bekend is dat zeer geavanceerde wezens massaal 

als Sterrenzaden binnenkomen, vooral sinds 2000. Dus vandaar de autisme-epidemie als gevolg van 

vaccins die er zijn om de verbinding die zij hebben met het kosmische, met het hogere, te 

neutraliseren. Dit als maatregel om te stoppen wat de NWO ziet als een aanval of infiltratie door de 

positieve rassen, met het oog op het destabiliseren van de Cabal. 

 

Zoals ik u zeg, is het een totale oorlog op vele niveaus en de mensen in het algemeen hebben geen 

idee wat het is en wat er omheen gebeurt. Want zoals u weet, zijn mensen geen ras, het is een 

biopak voor vele rassen om als één te werken of samen te leven. Dat is waarom er zoveel conflicten 

zijn. Ze zijn niet één ras. Hoe ze eruitzien doet er niet toe. Van binnen zijn hun zielen verschillend. 

 

Estel-la: En hoe kunnen ze via DNA detecteren wie een starseed is? En kunnen ze weten van welk 

ras? 
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Anéeka: DNA bevat codes die gegevens bepalen die wijzen op een of ander ras, of meer nog, op 

een of ander individu van een bepaald ras. Codes zijn frequenties en met frequenties is alles 

bekend. Dat is de reden waarom de Cabal zoveel belang heeft gehecht aan al het genetisch 

onderzoek. Heel Silicon Valley in Californië is genetisch. Niet zozeer over computers, hoewel het met 

de hand gaat. Ze weten dat de Sterrenzaden bij hen binnenvallen, en vaccins zijn een van hun 

antwoorden. Doel: het signaal naar de kinderen afsnijden, zodat het Sterrenwezen niet binnenkomt. 

 

Estel-la: Wow Anéeka. Dus als je zegt tegen een individu van een ras, bedoel je dat ze kunnen 

weten wie je bent of was in 5D? 

 

Anéeka: Ja, precies. We gebruiken een methode op afstand dat is een laser die de aura van 

mensen leest en volgens de energie en de lagen, de frequenties, kun je weten wie wie is. Het 

probleem is dat het niet zo nauwkeurig is als een genetische test. In die mate dat we wegens fouten 

liever afzien van het gebruik van dat apparaat. Het is dus logisch dat ze PCR-tests gebruiken om 

Sterrenzaden op te sporen en te zoeken, en onder hen de meest gevaarlijke. 

 

Stel je een Swaruu zaadje voor, ze wordt een andere Jeanne d'Arc met al de rommel die ze zou 

maken, meer als ze een eigen leger meebrengt. Op zichzelf, van de gemeenschappen van dezelfde 

gedachte op Aarde, merk op dat onder de Starseeds, ook al zijn ze met weinigen of zijn ze wakker, 

zij een duidelijke neiging hebben om elkaar op te zoeken en samen te werken, terwijl de gemiddelde 

mens alleen de regels van de Cabal zal gehoorzamen en het zal verzanden in afscheiding. 

 

Estel-la: Maar, wow. Als ze weten welk individu je bent, wat weten ze dan van je leven? Heeft elke 

persoon gegevens in een bestand van wie hij is, of zoiets? Kan het niet een niemand zijn? 

 

Anéeka: Dat klopt. Wat er gebeurt is dat niemand die een starseed is, een nobody is. Van hogere 

planes of zelfs hier in de oude en gewone 5D zijn degenen die binnenkomen als Starseeds, degenen 

van de elite met veel ervaring, dat wil zeggen en ik overdrijf niet ik zeg het letterlijk: "de zaden die 

daar werken, inclusief jullie twee, zijn elitekorpsen, Special Forces. Allesbehalve "niemand" of ze 

zouden er niet zijn. Ze weten wat ze doen". En vanuit het standpunt van de Cabal zijn ze een zeer 

sterke bedreiging voor hen. Zoals Yázhi onlangs in een video uitlegde, slechts een paar dagen 

geleden. 

 

Cristina: Dank je, Anéeka. Yázhi's video is spectaculair. 

 

Estel-la: En om te zeggen dat ik dacht dat alleen de dapperen of masochisten hier binnenkwamen 

om te spelen... 

 

Anéeka: Iedereen heeft er een missie. Maar de missies zijn niet zoals je ze zou schilderen in of als 

een militair commando, hoewel dat ook voorkomt. Soms zijn ze er gewoon om te leven, en daarmee 

maken ze een grote verandering door. Ze hoeven niet op zoek te zijn naar wat hun missie is en zich 

slecht te voelen dat ze die misschien niet doen of vervullen. Dat is al van bovenaf bedacht. Dat is al 

opgelost. Kleine dingen daar op Aarde. Schijnbaar onbeduidende acties zullen zeer grote 

veranderingen teweegbrengen, en iemand moet het doen. Een missie wordt gedaan of bereikt door 

gewoon je leven te volgen, zoals jij, zoals de Starseeds willen in totale vrijheid. Anderen komen 

direct binnen als opdrachten om iets in het bijzonder te doen en alles daartussenin. 

 

Het is een fenomenaal ingewikkelde, complexe en multidimensionale puinhoop wat er op Aarde 

gebeurt. En noch wij, noch iemand uit deze dichtheden weet volledig wat er gebeurt. We zoeken 

allemaal naar antwoorden, afhankelijk van ons punt van aandacht en wie we zijn, de dichtheid. Het 

maakt niet uit of ze op Aarde spuiten ontwijken of in een baan om de aarde plasmaschoten of 

energiewapens ontwijken, we spelen allemaal ons aandeel in deze enorme kosmische puinhoop. En 

niemand is vrijgesteld van grote risico's. Maar we gaan verder, want dat is wat we zijn, en we doen 

het voor wie we willen en voor onszelf. Want als we dat niet doen, verliezen we onze ziel. 
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