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Oorspronkelijk in het Spaans:
Gosia: Ik denk dat we dit eerder hebben gevraagd, maar ik zie mensen over dit onderwerp
discussiëren. Wat is dat met het menselijk ras dat zogenaamd is samengesteld uit het DNA van 22 ETrassen? Hoe leg ik het uit?
Anéeka : Alles is lagen, of lagen binnen lagen, alweer. Mensen willen eenvoudige verklaringen
wanneer de realiteit complex is. Een voorbeeld hiervan is de informatie van Yázhi , die zo sterk
verandert afhankelijk van het niveau dat het zichzelf tegenspreekt. Omdat dat vanuit verschillende
gezichtspunten het perspectief en de "realiteit" verandert.
Dus met het menselijke begrip van genetica, en bepaalde sterrenrassen die hebben gezegd dat het
een standpunt is dat gebaseerd is op een reeks parameters, kan het waar zijn. Voor het menselijk
begrip. Maar vanuit het oogpunt van meer gegevens is het simplistisch.

Het is simplistisch omdat vanuit de duidelijk meer geavanceerde positie van Taygeta's genetische
wetenschap, genetica een manifestatie is van de zielen die het vormen. DNA is geheugen in
materiële vorm. Dat wil zeggen, alles wat een ziel leeft, haar ervaringen, vormen een identiteit, een
ik en een ego, wat haar een specifieke identiteit geeft boven andere zielen of bewustzijnspunten die
zichzelf waarnemen als afgescheiden van de anderen, als "iemand "en niet iemand anders.
Wanneer een groep zielen de neiging heeft om dezelfde ervaringen te hebben, worden
overeenkomsten van perceptie gegenereerd. Wanneer die overeenkomsten constant en congruent
zijn, wat wij onder andere in Taygeta beschrijven of begrijpen, wordt een ras of soort gegenereerd.
Dus om terug te gaan naar de vraag, 22 rassen in het menselijk genoom, dat is wat gemakkelijk te
identificeren is als degenen die het DNA "gaven" of voortbrachten dat als menselijk wordt
beschouwd. Zoals we echter eerder hebben uitgelegd, bestaat het menselijk genoom (ras) in
werkelijkheid uit de hele reeks of massa van allerlei soorten zielen die hebben besloten daar als mens
te incarneren.
Gosia: Maar hoe gaven ze het DNA? Ik begrijp dat niemand de mens op aarde heeft gevormd met
toevoegingen van DNA.
Anéeka : Ze hebben het niet gegeven. Dat is een vermenselijkt concept.
Wat ik zou willen uitleggen is dat wat zich in het menselijk genoom bevindt, is samengesteld uit die
22 rassen die gemakkelijk te identificeren zijn. Die 22 rassen zijn echter ook niet puur en zijn ook uit
zoveel andere samengesteld, dus als we kijken naar wie wie is en welk deel van het DNA door wie is
gegeven, zouden we zien dat het in de miljoenen rassen is die meewerkten om het menselijk
genoom te vormen.
Gosia: Dan zou je het ermee eens zijn dat het er 22 waren... en niet 23 of 25, identificeerbare. Dit
nummer 22... is correct? (afgezien van wat je hebt gezegd?) En waarom hebben deze 22 rassen het
menselijk DNA voortgebracht? In welke zin en met welk doel? En welke rassen?
Anéeka : Ik ben het alleen eens met het feit dat een groep mensen en/of niet-menselijke mensen het
menselijk genoom op die manier waarneemt. Maar er is altijd meer, en onze uitleg gaat verder. Ik
breng ze niet in diskrediet, ik breid die kennis alleen maar uit omdat ik de gegevens heb, en ik heb er
geen probleem mee om te zeggen dat we verder gaan dan die kennis.
Gosia: Maar ik begrijp niet hoe technisch het DNA van deze 22 rassen in het menselijk genoom
verscheen. Wat was het proces, afgezien van wat je al hebt gezegd?
Anéeka : Ze hebben een bepaald proces in gedachten en vanuit hun oogpunt is het volkomen
terecht. Ze beschouwen het als een proces van hybridisatie in het laboratorium, wat ook zou kunnen,
maar het is niet nodig om op die manier te doen.
Laat me het op een andere manier uitleggen. Elk ras wordt gevormd door het DNA dat de
herinnering is aan de zielen die dat ras zijn of in dat ras zijn geïncarneerd. Elk ras zal dus altijd een
hybridisatie zijn van zielen die het DNA vormen dat in dit geval ook in andere "ster"-rassen aanwezig
zal zijn. Door de sterrenzaden .
Een ziel incarneert tijdens haar bestaan miljoenen keren in verschillende sterrenrassen, soorten en
genres, en vormt zo een identiteit die vervolgens wordt weerspiegeld in haar DNA, wanneer meer
zielen dezelfde interesses delen.

Dit genereert dus overeenkomsten van waarneming die werkelijkheden voortbrengen, een van die
werkelijkheden is een Ras. Dus als je het materiële aspect van een wezen bestudeert, zijn DNA, zul je
ontdekken dat het een samenstelling is van de rassen die deze ziel eerder was.
Dus elke persoon in zijn menselijk lichaam zal, als zijn DNA en daarin, de geheugenset hebben van
alles wat hij daarvoor was. Het geheugen vormt het DNA. Dus als je het bestudeert, zal er volgens de
waarnemer eerst de genetische code verschijnen van de gemakkelijkst te identificeren rassen. Maar
ze zullen niet alleen 22 zijn, maar nog veel meer, want elk van deze 22 is ook samengesteld uit
andere rassen.
Het is als het vinden van een hybride tussen Grijs en Mens. Er wordt gezegd dat het 50% Menselijk
50% Grijs is, gemaakt door 2 soorten in zijn DNA. Maar dat is, hoewel correct, simplistisch. Omdat
zowel de Grijze als de Mens een oneindig aantal soorten zullen hebben die ze vormen. Is het duidelijk
wat ik bedoel?
Gosia: Ja, maar... Ik ben niet duidelijk over het volgende punt:
Afgezien van wat je hebt gezegd, wat heel goed wordt begrepen, dank je... je zegt dat ZIJ denken dat
er enige hybridisatie is gedaan door DNA van 22 rassen in het laboratorium te brengen. Is het echt
gedaan? Volgens hen? En waarom is het gedaan als het is gedaan? Waarom dit type hybridisatie
proberen? Afgezien van alles wat u hebt gezegd, is dat begrepen. Gewoon kijken naar wat ze denken.
Anéeka : Ik accepteer het niet als zodanig, voor het simpele en voor de hand liggende feit dat er veel
meer mensheid buiten de aarde is. Daarom is de mensheid NIET op aarde geschapen.
Maar ik accepteer wel dat de mens op aarde al vele malen eerder kunstmatig is veranderd en dat ze
hebben geprobeerd die genetische veranderingen te verstevigen met behulp van Mind Control.
Gosia: Ja, daarom! Bij mij past het ook niet. Ik heb vandaag zelfs sommige mensen zien zeggen dat
wanneer we volledig geactiveerd worden, ons DNA, we krachtiger zullen zijn dan "gewone" ET's,
omdat we DNA van 22 rassen dragen.
Anéeka : Niet zo, want de ET's zijn ook samengesteld uit meer races. Dat is niet zo.
Maar mensen hebben bijvoorbeeld 23 chromosomen in hun DNA en 2 strengen die een ladder
vormen. De Taygeteanen hebben 24 chromosomen, 12 strengen, 6 aan elke kant van de ladder, wat
een DNA betekent dat 6 keer complexer is. En Swaruunianen hebben 24 chromosomen en 24
strengen die 12 keer complexer zijn dan een mens. Met behoud van hun menselijke uiterlijk. Dit is
door ophoping van geheugen dat het DNA manifesteert.
Gosia: Dus waar kwam dit idee van 22-rassen-DNA in het menselijk genoom vandaan? Zeggen ze dit...
alleen omdat ze dit DNA in de mens hebben geïdentificeerd, of omdat ze feitelijk kennis hebben van
een HISTORISCH FEIT, terwijl ze enige tijd geleden fysiek het DNA van 22 rassen hebben ingebracht?
Anéeka : Het is niet nodig om iets in te brengen. Als je een bepaald kennisniveau van genetica hebt,
kun je die 22 rassen binnen het menselijk genoom identificeren, maar tenzij je meer in detail gaat,
kun je de rassen waaruit elk van die 22 rassen bestaat niet zien. waarvan wordt gezegd dat ze de
mens vormen.
In mijn wetenschap zou ik zeggen dat de mens is samengesteld uit miljoenen rassen, zoals bij elk
ander ET-ras. Alleen dat van die miljoenen kunnen ze alleen die 22 zien.
Gosia: Oké. Dus ze zeggen dit niet op basis van een specifieke gebeurtenis in het verleden? Ze zeggen
dit alleen omdat ze deze genen bij mensen hebben GEDENTIFICEERD, ja? Maar het lijkt dan een

beetje primitief van hen, deze ET's die dit hebben gezegd, om dat alleen maar te zeggen op basis van
het identificeren van die 22 rassen in het menselijk DNA. Ze zouden moeten weten wat je zegt,
nietwaar?
Anéeka : Ze zeggen dat ze 22 rassen hebben samengevoegd in een laboratorium om het menselijk
ras te vormen. Voor mij heeft dat geen zin. Het is niet nodig om iets in elkaar te zetten als het al in
elkaar zit.
Gosia: Misschien zeggen ze gewoon dat 22 rassen iets hebben bijgedragen aan het genoom. Ik weet
niet precies wat ze beweren.
Anéeka : Ja, er zijn aanwijzingen voor manipulatie van het menselijk genoom, zoals een ontbrekend
chromosoom. Dat is duidelijk. Toch beperkt het niet het vermogen van een ziel om een menselijk
lichaam te bewonen. Alleen Mind Control zou ze beperken.
Het is alleen dat ze maar 22 rassen binnen het menselijk genoom kunnen zien. Maar wat ik zeg is dat
elk van die 22 rassen wordt gevormd door andere rassen en die door miljoenen anderen. Dus in
werkelijkheid wordt de mens gevormd door miljoenen en miljoenen "rassen", zoals bij elk ander
buitenaards ras.
Maar ze beweren dat het DNA van 22 rassen werd ingebracht om de mens te vormen als in een
laboratorium, en ik zeg NEE, dat neen. Ja, het menselijk genoom is kunstmatig veranderd, maar het is
niet helemaal opnieuw gevormd met die 22 rassen. Je ziet ze alleen in het genoom waardoor je het
idee krijgt dat de mens gevormd is.
Gosia: Ik zou nauwkeuriger moeten zien wat ze beweren.
Anéeka : Ik heb zelf een vrij duidelijk idee, want dat is niet nieuw voor mij. Ik weet wie het heeft
gezegd, onder andere. Andromedanen .
Gosia: Het lijkt me gewoon niet erg geavanceerd, zoals ik hierboven al zei, dat zij, de ET's, tot die
conclusie zouden komen en dat ze niet weten wat je hier uitlegt. Het lijkt erop dat ze niet veel weten
over genetica?
Anéeka : Het is niet dat het verkeerde informatie is over de 22 races, het is gewoon een simplistische
verklaring. En ja, ze weten veel. Ze hebben het gewoon niet goed uitgelegd of zoiets omdat ze
duidelijk weten waar ik het vandaag over heb.
Gosia: Nou, het is goed dat we hierover praten, want dit idee circuleert veel.
Anéeka : Ik breng het niet in diskrediet, maar er zit meer achter dat verhaal.
Het is simpel. 22 rassen vormen de mens, maar elk van die 22 zal 22 anderen in zich hebben, en elk
van die 22 zal 22 anderen hebben die hen samenstellen... dus de mens is samengesteld uit een
oneindig aantal rassen, maar om de beschrijving vereenvoudigen, beperken ze zich tot het noemen
van die 22.
En de bewering dat de mens in een laboratorium is gemaakt, is een grote NEE. Het is in de loop van
de geschiedenis alleen invasief gewijzigd met wisselende resultaten. Benadrukkend dat als Mind
Control niet wordt toegepast, het DNA na enkele generaties terugkeert naar het oorspronkelijke
formaat.

Gosia: Ik begrijp het. En nog iets. Dus als ons DNA op een bepaald moment in dit proces wordt
geactiveerd, zullen deze genen van andere rassen ook ontwaken? Welke praktische implicaties heeft
dit voor de persoon, indien van toepassing?
Anéeka : De genen zijn er, ze worden gewoon genegeerd. Wat niet wordt gebruikt, atrofeert maar
blijft slapend.
Het verschijnen van prikkels buiten de aarde zorgt ervoor dat het bewustzijn zich uitbreidt,
simpelweg door meer realiteiten buiten de aarde-matrix te zien, wat latent DNA activeert, en
daarmee ook herinneringen. DNA = Geheugen, zowel individuele als vorige levens, verbonden met de
soorten en soorten waaruit het bestaat.
De activering van DNA gaat hand in hand met het ontwaken van het bewustzijn. Al dan niet op het
aardoppervlak. Het heeft te maken met de geest van de persoon, niet waar hun lichaam zich bevindt.
Gosia: Maar het feit dat sommige Siriaans , bijvoorbeeld, DNA op een bepaald moment geactiveerd
wordt, naast andere rassen, wat zou dat praktisch voor mij betekenen? Iets? Hoe zal deze activering
van DNA van zoveel rassen worden weerspiegeld? In mijn mentaliteit, of lichamelijkheid... of hoe?
Misschien een domme vraag, maar het kwam bij me op.
Anéeka : Als die herinnering geactiveerd is, betekent dat dat ze waardevol voor je is. We hebben
allemaal Siriaan , Andromedan of Urma in ons, naast duizenden andere rassen. Het hangt af van je
focus, of deze geactiveerd is of niet. Op uw aandacht.
En als die herinnering sterk geladen is met wat door waarnemingsovereenkomsten een specifiek ras
definieert, dan zou je zeggen dat de ziel of persoon van dat ras is en niet een ander, aangezien we
allemaal een mengelmoes van rassen zijn.
Gosia: Ik begrijp het. Oké laatste vraag! Deze invasieve veranderingen die u hierboven noemde, wat
waren dat bijvoorbeeld? Je noemde 1 chromosoom minder. Wat is er nog meer gedaan of
geprobeerd in het laboratorium (gecementeerd met mind control)?
Anéeka : Het ontbreken van dat chromosoom lijkt verband te houden met de menselijke levensduur,
maar zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, het is niet alleen dat chromosoom of het ontbreken
van... maar het is ook te wijten aan de hoge milieutoxiciteit op aarde, onvoldoende voedsel, een lage
zuurstofatmosfeer en zelfs de zwaartekracht die te sterk is voor mensen.
Met andere woorden, om een verandering in het laboratorium aan te brengen, moet het hand in
hand gaan met een reeks ideeën of perceptie dat deze veranderde mensen deze veranderingen
moeten volhouden, anders zullen ze worden teruggedraaid. Omdat ze vandaag al worden
teruggedraaid met de zogenaamde "Great Awakening".
Zoals uitgelegd door Swaruu en later door Yazhi ... wordt in wezen alles bereikt met Mind Control. De
geest zelf van mensen, van mensen, beperkt hun mogelijkheden door het idee te hebben dat iets
niet kan. Daar is de Matrix in wezen voor. Dat is de Matrix. Het geheel van concepten en afspraken
die een realiteit vormen waaraan de bewoners zich moeten conformeren en aan die regels
gehoorzamen. Daarmee de beperkingen van waarneming zoals geen telepathie, of het niet
overschrijden van de lichtsnelheid.
Gosia: Begrepen. Maar iets meer specifieks dat invasief is gedaan in het laboratorium dat vervolgens
werd gecementeerd door mind control? Ik ben benieuwd wat ze probeerden te doen in het lab,
hoewel ik begrijp dat we dit weerspiegeld zien in de staat van onze menselijke conditie in het
algemeen. Kunt u hier commentaar op geven?

Anéeka : Ja dat kan, maar het is niet iets specifieks zoals in het geval van het ontbrekende
chromosoom. Wat hebben ze nog meer gedaan? Beperking van intelligentie en levensduur, dat zijn
de twee belangrijkste punten hier in termen van kunstmatige beperkingen. Ook beperken ze hun
neiging om voor zichzelf te denken. Dit staat in de Sumerische Tafelen.
Maar de beperking van DNA is grotendeels gegeven - meestal met het gebruik van Mind Control en
niet met laboratorium. Dus de lijst met veranderingen die je zoekt, zit vervat in alles wat de
menselijke conditie binnen de Matrix definieert. Het zijn geen specifieke veranderingen, maar het
hele complexe plot van het menselijke drama dat ons bezighoudt. Dat wil zeggen, ze zijn overal en ze
zijn verbonden met elk punt van Mind Control waar we het de afgelopen (bijna) 4 jaar over hebben
gehad.
Ik kan je niet vertellen dat ze dat en dat gen knippen dat telepathie regelt. In plaats daarvan lieten ze
hen geloven dat telepathie niet bestaat en dat gedurende duizenden jaren de materiële expressie
(gen) die telepathie vertegenwoordigt, zal worden aangetast en geatrofieerd.
Ik zie het andersom, genen beheersen niets, ze zijn gewoon een fysiek equivalent van iets aan de
zogenaamde etherische of spirituele kant.
Ik twijfel er niet aan dat er invasieve veranderingen zijn geprobeerd, bijvoorbeeld dat ontbrekende
chromosoom. Swaruu van Erra beweert echter dat zelfs dat ontbrekende chromosoom het resultaat
is van Mind Control. En Yazhi beweert dat als alles geest is en alles bewustzijn is, er geen
laboratoriuminterventie nodig is, met Mind Control kun je een soort veranderen, vormen en
veranderen.
Robert: Een vraag van een volger: "Als je rechtstreeks van de Bron komt, is het DNA bij wijze van
spreken neutraal... of komen die miljoenen rassen er wel voor?"
Anéeka : Als je neutraal uit de Oorspronkelijke Bron kwam, ja. Hier is geen regel voor. Dat wil zeggen
dat het afhangt van de ideeën die elke persoon uit het hiernamaals met zich meebrengt. Die ideeën
en gehechtheden die een ziel definiëren. Wat het onderscheidt van andere zielen en het uniek
maakt. In het hiernamaals heb je nog steeds je gehechtheden aan je ideeën en van daaruit wordt je
DNA gevormd. Als je helemaal geen gehechtheid aan je ideeën had, zou je de Bron zelf zijn.
Robbert: Oké. Jij bent je ideeën en dus het DNA, anders zou je de Bron zelf zijn. Jij bent het idee iets
te zijn en niet het Al, oké.
Aneeka : Ja. Dat wil zeggen, alles wat jou definieert als een bepaalde ziel die je identiteit en je
zelfconcept bewaart, zal het DNA vormen dat je in het leven zult gebruiken. Het is geheugen gemaakt
van materie in de vorm van deoxy ribonucleïnezuur.
Robert: Dank je, Aneeka .
Anéeka : Graag gedaan.

