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PCR Tests, Nanotechnologie en Q Anon - Gevaren van PCR Tests - Waarschuwing voor de Mensheid-

Aneeka en Yazhi 

 

Anéeka: Ik weet dat dit voor velen ongelooflijk zal zijn, maar het is de waarheid, we hebben het al 

met verschillende bronnen bevestigd. De PCR tests, de swabs die ze in de neus steken, zijn besmet 

met ontelbare soorten coronavirus, (van de gebruikelijke bestaat CV-19 niet), om 

ademhalingsziekten te veroorzaken en ook kankerverwekkende deeltjes en actieve stoffen die de 

genetica van de mens veranderen, zoals vaccin en andere stoffen die ziekten veroorzaken. Er zijn 

ook nanodeeltjes die de ziekte van Morgellons veroorzaken en zij brengen dit alles met de 

wattenstaafjes rechtstreeks in de hersenen in, omdat zij bij het uitvoeren van deze tests het tere 

nasale membraan doorboren. PCR-tests zijn bijna even dodelijk als het vaccin zelf en moeten koste 

wat kost worden vermeden. Deze tests zijn vaccins en zijn een manier om microchips of dingen die 

ziektes veroorzaken in te brengen. Het maakt deel uit van de genocide agenda voor ontvolking. Je 

moet koste wat kost vermijden om deze testen te doen, net als het vaccin. Mensen zullen het als 

gek of extreem zien. Dat is het niet. En er komen al artikelen naar buiten met deze informatie. 

 

Nu lijkt het ons vaster dat Trump, QAnon en al die 'Patriot' beweging vals is en deel uitmaakt van 

dezelfde zwendel tegen de mensheid. 

 

Er kan een media black-out zijn, lokaal of wereldwijd. Het is niet bekend waarvoor of waarom 

precies. Of waarom mobiele telefoons ook. Maar het is onderdeel van hun plan. Blackouts worden 

gepromoot door de Q-kant als een goede zaak. Maar dat is een rookgordijn zodat de mensen het als 

iets positiefs zien en het zelfs vieren, maar in werkelijkheid is het opnieuw tegen de mensen omdat 

het een herstart van het internet is om hen meer beperkingen op te leggen en alternatieve kanalen 

en programma's of platforms van het netwerk te verwijderen. Wanneer het opnieuw wordt opgestart 

zal het niet meer hetzelfde zijn, het zal absolute controle hebben en vrij zijn van alles wat alternatief 

is, behalve sommige plaatsen die kunnen blijven bestaan als gecontroleerde dissidentie om te 

luisteren en te analyseren wie de meest opstandige is, om het vervolgens tegen je te gebruiken. 

 

Dus, elke verduistering zal tegen de mensen zijn, niets goeds, altijd tegen, om een of andere reden 

of agenda. Het is niet bekend waar of hoe lang of zelfs of het zal gebeuren of dat het gewoon meer 

"meteoriet" alarm is om mensen te ergeren en ongerust te maken. 

 

Evenzo zal deze reset ook worden gebruikt als een reset van de economie, maar ten gunste van de 

banken en grote bedrijven, niet ten gunste van het volk. We weten ook dat de beperkingen, 

maskers en dat alles niet zullen worden weggenomen, het zal alleen maar erger en erger worden, 

waardoor de knoop in de nek van de mensen steeds strakker wordt aangetrokken. 

 

Dus jullie moeten nu massaal in opstand komen, jullie moeten ontwaken of jullie zullen als soort niet 

overleven, want degenen die overblijven zullen niet menselijk zijn, omdat ze genetisch 

gemodificeerd zullen zijn, en met transhumanistische technologische Mind Control. Het menselijk 

ras, op genetisch niveau, zal ophouden te bestaan, het zal uitsterven. Ik doe niet dramatisch of 

overdreven. Het zijn feiten. 

 

Yazhi: Deze informatie is cruciaal. Dat mensen eraan twijfelen is pure onwetendheid. Neusvaccins 

zijn niets nieuws. Ze zijn er al vele jaren. Deze informatie is niet alleen waar, maar waarschijnlijk 

ook minder dan wat erin zit. Zoals ik het zie, is het ook een vaccin of een middel om toegang te 

krijgen tot het inwendige van het menselijk lichaam, vaak met dodelijke encefalitis tot gevolg. 

 

Ook het inbrengen van nano - chips waarvan ik weet dat mensen op Aarde ernstig twijfelen aan hun 

bestaan als iets krankzinnigs en onmogelijks, en niet als een dreigende dagelijkse reële bedreiging. 

 

Wederom is het de manipulatie van de menselijke perceptie die hen de dingen als onmogelijk doet 

zien. Het is slechts een neus uitstrijkje, niet een dodelijke inbreng van chemicaliën en nano-

technologie die hen uiteindelijk in korte tijd zal doden. 
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Het is allemaal perceptie management. Als je de media controleert, controleer je wat echt is. Dus 

mensen kunnen niet eens beginnen de PCR-tests, of de vaccins, in verband te brengen met 

technologie die science fiction te boven gaat. 

 

Maar ik waarschuw u allen dat dergelijke technologie wel degelijk bestaat, en niet alleen. De hele 

manier waarop uw wereld werkt is gemanipuleerd en teruggedrongen. Onbewustheid en scepticisme 

op dit niveau kunnen en zullen jullie uiteindelijk doden. 

 

Regeringen hebben nog nooit iets ten gunste van de mensen gedaan en zullen dat ook nooit doen, 

zij zullen alleen hun perceptie manipuleren om hen te laten denken dat het zo is. Het is als het oude 

voorbeeld van hen die de kosten van levensonderhoud met 100% verhogen en dan de mensen 

grootmoedig 10% teruggeven, en zij zijn blij als hersenloze mosselen. 

 

De PCR-test bevat kankerverwekkende chemicaliën, nano-stof en nano-chips die ontworpen zijn om 

energie aan uw zenuwstelsel te onttrekken. Maar ze zullen niet alleen de bewegingen van mensen 

volgen, ze zullen ook doorgeven wat mensen zeggen, de informatie aan een netwerk doorgeven en 

dan aan de politie waar iemand gearresteerd kan worden alleen omdat hij iets heeft gezegd, of 

erger, misschien wel net zo erg als gearresteerd worden omdat hij aan iets vaags illegaals heeft 

gedacht. 

 

En ik weet dat die nano-chips ook in twee richtingen gedragswijziging bevatten Frequentiebeheer en 

toediening van nano-drugs om de reacties en reacties, emotioneel en al, op elke situatie die de 

controleurs willen, te veranderen en te beheersen. 

 

Dit is geen theorie; het zit in de vaccins en in de PCR-test. 

 

Het probleem is dat de ene PCR-test niet gelijk zal zijn aan de andere, omdat ze zijn afgestemd op 

elk land of zelfs op elke stad of regio. Als er in het ene niets wordt gevonden, betekent dat dus niet 

dat ze allemaal hetzelfde zijn of hetzelfde bevatten, zoals we onlangs hebben ontdekt met de 

Moderna-vaccins die verschillende bestanddelen hebben, afhankelijk van voor wie ze bedoeld zijn. 

 

Maar de naam vaccins alleen al is misleidend en hersenspoeling, want het zijn beslist geen vaccins, 

het is een genetisch experiment waarbij een totaal valse pandemie wordt gebruikt als excuus om 

massaal en in grote aantallen toegang te krijgen tot het inwendige van het menselijk lichaam. 

 

Met de resultaten die ze zullen krijgen van de eerste uitrol van de vaccins, zullen ze later de 

volgende generatie ervan op maat maken om hun prestaties te verbeteren. 

 

Over Trump en QAnon - niemand hier gelooft nog in QAnon en de patriotten en zo. Zelfs als Trump 

weer aan de macht komt, wat ik ernstig betwijfel, zullen we nog steeds niet in hem geloven tenzij 

hij de Pandemie verwijdert door volledig en in het openbaar bloot te leggen wat het is met behulp 

van de massamedia van de wereld. Als hij dat niet doet, zal hij voor ons allen hier als regressief 

blijven. 

 

Trump is slechts de luidruchtigste clown daar, die in de groene broek, zodat de mensen naar de 

clownsshow zullen kijken, terwijl ze hun achterste prikken met de prik! *foto hier niet getoond* 

 

Dat is mijn waarschuwing. Ik weet dat wat ik zeg niet politiek correct is. Om te beslissen om het te 

uploaden of niet is uw beslissing en werk. 
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