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24 CHROMOSOMEN - SUPERKRACHTEN 

 

Anéeka: De meeste Sterrenzaden op Aarde hebben 24 chromosomen. Het is alleen dat hun 

chromosomen niet geactiveerd zijn, ze blijven als 22 aardse of menselijke chromosomen en degene 

die ontbreken blijven als "junk" DNA volgens de menselijke wetenschap. Ik verduidelijk alleen dat 

sommige mensen 23 chromosomen hebben, maar nooit 24. 

 

Estella: Kunnen deze 2 extra chromosomen hier op aarde worden opgespoord? Bijvoorbeeld door 

de PCR-tests van de test of andere? 

 

Anéeka: Ja. Groot gevaar hier. Ik denk niet via de PCR-test, maar zoals dit, het verzamelt 

genetisch materiaal, en ze voeren het in een database in voor duistere doeleinden. Dat wil zeggen, 

ze proberen degenen op te sporen die niet menselijk zijn, om ze te vernietigen. Voorkomen dat ze 

de Aarde betreden, dat ze hun macht ontnemen, dat ze zielen en gewetens verlichten, als ze komen 

om ze wakker te maken. 

 

Dat is wat Sterrenzaden van nature doen. Anderen wakker maken en ze wegnemen of ze bevrijden. 

De Sterrenzaden zijn gevaarlijk, maximaal gevaar voor de Cabal, daarom proberen ze hen te 

stoppen met alles wat ze hebben. 

 

Cristina: Je hebt eerder gezegd "Ik verduidelijk alleen dat sommige mensen 23 chromosomen 

hebben, maar nooit 24". Wat bedoel je met mensen alleen of ook Starseeds? Betekent dat dat de 

Starseeds er 24 hebben? 

 

Anéeka: Sterrenzaden hebben 22 of 23 geactiveerde chromosomen, plus nog 1 of 2 

gedeactiveerde. Bij het ontwaken van hun bewustzijn en afhankelijk van hun intellectuele en 

bewustzijnsniveau, kunnen hun 24 chromosomen geactiveerd worden, wat hen verraadt als niet-

menselijk. 

 

Er zijn wakkere mensen, maar zij hebben niet meer dan 22 of 23 chromosomen, 23 is zeldzaam, 

maar het bestaat, aangezien 99,99% van hen 22 chromosomen heeft. Slechts één op de 1000 of 

meer zal 23 chromosomen hebben, zoals ik heb begrepen. 

 

Als de persoon een starseed is en zich alles herinnert door haar eigen ontwaken, kan zij (hoewel niet 

noodzakelijk) haar 24 chromosomen activeren. Als neveneffect daarvan kan zij geen nakomelingen 

krijgen met een mens met 22 - 23 chromosomen. 

 

Maar het is niet alleen een kwestie van chromosomen en dat is het. Wat er gebeurt is dat de laatste, 

de 24e, geavanceerde mentale functies activeert en dat is de schrik van de Cabal, omdat ze 

onhandelbaar worden. 

 

Niet te vergeten de mogelijkheid van het hebben van niet-menselijke vaardigheden "superkrachten" 

niet alleen telepathie. En dit is heel echt. Het lijkt op iets uit Marvel of X-man comics, maar dat is 

gebaseerd op Starseeds. Ik noem het enorme aantal kinderen die sinds 2000 zijn binnengekomen, 

met vaardigheden die de media onderdrukt. Zie het werk van Mary Rodwell uit Australië. Een ander 

voorbeeld is Wim Hof met zijn vermogen om hitte en koude te beheersen. Ik weet niet of hij zich 

ervan bewust is of niet, maar dat is niet "menselijk". 

 

Maar hij is lang niet de enige. Er zijn al veel Starseeds beneden waarvan bekend is dat ze niet 

menselijk zijn. Met hele herinneringen, niet met twijfels. Dat wil zeggen, ze herinneren zich wie ze 

vroeger waren, waar ze woonden, hoe hun huizen eruitzagen, hun spullen, hun vrienden, hun dieren 

en zelfs hun familie. Zelfs hun schepen, hoe de badkamerdeur werkt, hoe het binnen is. Alles. 

 

Maar zij moeten als mensen over de aarde lopen omdat zij daarvoor gekozen hebben. Ze lopen 

zonder angst, of niet met dezelfde van mensen. Omdat ze weten dat ze eeuwig zijn, niet van daar, 

immuun voor de dood, soms zelfs wensend, niet om zelfmoord te plegen maar om naar huis terug te 
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keren. Het zijn hele buitenaardse wezens die een menselijk lichaam 'hanteren', ze zien er normaal 

uit, ze lopen op straat in spijkerbroek, ze maken gebruik van bussen, ze betalen belasting. 

 

Maar ze zijn niet menselijk. 

Ze houden zich niet aan de regels, ze kunnen niet tegen traditionele banen. Maar het belangrijkste 

hier is dat zij weten dat zij niet menselijk zijn, omdat zij weten en zich herinneren wat zij zijn en 

waarom zij daar zijn. Dat zijn degenen die de Cabal wil elimineren, omdat ze anders het hele 

systeem omver zullen werpen. Zij zijn onhandelbaar, onmogelijk te corrumperen, te manipuleren of 

te onderwerpen. Zij doorzien de agenda's, zij lezen alles, zij begrijpen alles. Ze kunnen niet gekocht 

worden met geld, noch gemanipuleerd. Zij zijn een gevaar. 

 

Daarom willen ze hen uitroeien en daarom worden kinderen vandaag zo aangevallen, meer dan ze al 

aanvielen. Voorkomen dat ze opgroeien, om heel te worden met krachten, vooral geestelijke. 

 

Estella: Je hebt opgemerkt "Het lijkt op iets uit Marvel comics of X men, maar dat is gebaseerd op 

de zaden." Dat klonk al heel dichtbij voor mij... de waarheid verhullen. 

 

Anéeka: Ja, het is dezelfde oude formule. De waarheid verhullen en bespotten, beschuldigen dat 

het fictie is. Gebruiken dat deze dingen niet mogelijk zijn, volgens de afspraken van de 

gemanipuleerde menselijke wetenschap. 

 

Ik zie het vandaag in Yázhi, met mijn eigen ogen. Dat is gewoon niet normaal, niet volgens de 

normen hier. Ze heeft wat men noemt superkrachten, maar dat ontsnapt aan de menselijke 

geloofwaardigheid. Laatst gooiden Khila en Raguel opgezette poppen naar haar, terwijl ze 

giechelend van het lachen op haar bed sprong. De rest van ons keek alleen maar toe. De knuffels 

hebben haar nooit bereikt. Niet omdat ze ze ontweek. Maar omdat ze een onzichtbaar krachtveld 

raakten, ongeveer een halve meter van haar vandaan. Ze legt uit hoe ze het doet, het is niet gek of 

bizar. Ze doet het, en met pure logica. Het is wetenschap, geen magie, hoewel het uiteindelijk 

hetzelfde is. En het kleine meisje doet dat en meer. 

 

Estella: Wooow, geweldig. Bedankt voor het delen. 

 

Anéeka: Graag gedaan. Kinderen komen zo, en ik zie dat niet alleen op Aarde. Hier ook. Ze komen 

om plannen te doorbreken, om andere parameters op te leggen, om te bewijzen dat alles geest is. 

 

Cristina: Wow, geweldige Yazhi, en hoe doet ze dat? Over het creëren van een schild? 

 

Anéeka: Ja. En ze steekt niet eens een hand uit om het te activeren, als een stopteken zoals men 

zou denken. Het gebeurt gewoon, er is daar iets dat alles tegenhoudt. Dat haar beschermt. 

 

Estella: Alleen door het zich voor te stellen, creëert ze het al? 

 

Anéeka: Ja, het lijkt zo, ze materialiseert wat ze zich inbeeldt. Manipuleert de werkelijkheid en de 

materie. Gebruikt alleen de geest. 
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