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Galactische Federatie en Aarde Vertegenwoordigers? (Anéeka van Temmer - Buitenaards Contact) 

 

Anéeka: De Federatie kan niet EEN vertegenwoordiger op Aarde hebben, want dat zou een 

monopolie op de waarheid betekenen, en omdat er zoveel Sterrenzaden zijn is ieder van hen van 

rechtswege de vertegenwoordiger van de Federatie. De Federatie is een zeer complexe instelling, 

met vele trappen en raden op elk. Zoals zij het op Aarde presenteren, is het erg simplistisch, met 

een menselijke structuur, en duidt op onwetendheid van de waarheid. 

 

Robert: Dus op Aarde kunnen ze geen menselijke vertegenwoordiger hebben? Van wat ik begrijp. 

 

Anéeka: Nee, want het is hetzelfde als een monopolie op de waarheid en hetzelfde als er rassen 

zijn, zijn er standpunten, dat om mee te beginnen. Bovendien zijn er meerdere tijdslijnen en 

meerdere dichtheden waar een raad invloed heeft op de ene maar niet op de andere. Het zijn dus 

gelaagde raden. Als je maar één persoon hebt, vertegenwoordig je een deel en niet het geheel. 

 

En er is meer. Die structuur zoals die door de Federatie op Aarde wordt gepresenteerd is soms erg 

menselijk, plat, eendimensionaal, en het zijn meestal menselijke verzinsels. Het vertegenwoordigt 

NIET een Holografische sociale structuur <<<< waar elk van de leden van rechtswege 

representatief is voor hun ras en soort. Niet zoals op Aarde waar een persoon, een politicus een volk 

vertegenwoordigt en het volk zelf geen macht heeft en geen stem. 

 

Hier zou dat niet werken, een holografische samenleving is niet op die manier gestructureerd, en de 

Federatie is gemaakt door holografische samenlevingen, daarom is haar interne structuur en 

werking hetzelfde. Getrapt, genivelleerd holografisch. Door meerdere raden volgens regio's en 

dichtheden. 

 

Een holografische samenleving is dus zo gestructureerd dat elke persoon de verantwoordelijkheid op 

zich neemt om zowel zijn ras, soort, volk en cultuur te vertegenwoordigen, als zijn 

vertegenwoordiging voor externe entiteiten. 

 

Maar op zich is elke persoon aan boord van dit schip bereid om de positie van een leider op zich te 

nemen. Evenzo op de planeten - iedereen die daar geboren is en deel uitmaakt van die cultuur, en 

door de manier waarop die persoon is opgevoed met alle reSources van de hele beschaving 

beschikbaar tijdens zijn ontwikkeling en opvoeding, kan automatisch de rol van leider en 

vertegenwoordiger spelen. 

 

Het model dat zij presenteren van de Federatie op verschillende plaatsen op Aarde is dus duidelijk 

en schaamteloos door mensen gemaakt met de bedoeling om ALLES WAT MET DE FEDERATIE TE 

MAKEN HEEFT te monopoliseren en heeft niets te maken met de werkelijke Federatie. 

 

Wij erkennen GEEN enkele wettigheid in een petitie of accreditatie van een persoon om een positie 

in te nemen die te maken heeft met de Federatie op welk niveau dan ook. Het moet rechtstreeks 

van de Federatie komen en niet van een pseudo-menselijke vertegenwoordiger, noch van een 

menselijke organisatie, want anders zullen wij het automatisch opvatten als valse informatie met 

interesse en intentie om een agenda van controle en beperking op te leggen aan ons of aan een 

andere persoon die het onderwerp van de Federatie verspreidt. 

 

Als dit soort accreditaties authentiek zouden zijn, zou alles wat te maken heeft met de Federatie van 

Verenigde Planeten door de controle en autorisatie van deze mensen op Aarde moeten gaan. Wat 

wij en talloze rassen als onaanvaardbaar beschouwen. 

 

Ik herhaal. Alle accreditaties en verzoeken van de Federatie moeten ons bereiken via Muon-

systemen, of vergelijkbare technologie direct van de Federatie in de ruimte naar Taygeta's schip 

zonder tussenpersonen. Want wij hebben GEEN tussenpersonen nodig. 
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Robert: Als mensen de vertegenwoordigers van de Federatie zijn... Alle Starseeds .... Hoe kan een 

starseed in contact komen met de Federatie? 

 

Anéeka: Toegang tot haar hogere zelf, channeling, haar derde oog openen, mediteren. 

 

Ik weet dat ze dat niet leuk zullen vinden, maar direct contact hangt niet zozeer van hen af, maar 

van hun rassen en de Federatie en prenatale overeenkomsten, Frequentie compatibiliteit en dat 

alles. 

 

U moet weten dat alles Frequentiecompatibiliteit is. Als zij weten dat zij een hoge frequentie hebben, 

zal niets van het lagere astrale niveau hen parasiteren en als er toch iets verschijnt, zullen zij in 

staat zijn het te verwijderen of het onder ogen te zien en het zal tijdelijk zijn, niet iets dat aan hen 

kleeft als bezit. Alles is Frequentie compatibiliteit. Iemand die zeer positief en liefdevol is, is giftig 

voor een negatieve entiteit. Dus mensen met een hoge of zeer hoge Frequentie zullen alleen 

compatibel zijn met entiteiten met dezelfde Frequentie. 

 

Bijvoorbeeld Esther, die Abraham kanaliseert, met die hoge Frequentie is zij geen match met het 

zijn van een organisch portaal voor negatieve dingen, alleen positieve dingen. Dus werkt Abraham 

via haar en niet via ... een hagedis. Allen zijn organische Portalen en afhankelijk van hun Frequentie 

werken deze of andere entiteiten via hen. Het is niet alleen nodig om te zien of er al dan niet sprake 

is van "bezetenheid" of parasitering, maar ook om te zien wat voor soort entiteit. Als het positief is, 

zou het geen parasiet of bezetenheid zijn, maar een constructieve symbiose zoals Esther/ Abraham. 

 

Precies, je Frequentie dicteert wat je zult kanaliseren. Dus om je te verbinden met de Federatie zou 

je noch haat noch wrok moeten koesteren omdat je anders iets anders zult kanaliseren volgens je 

gedachten. 

 

Anéeka: Zeker. Hoewel het logisch is om die gevoelens te hebben, en mensen niet bang moeten 

zijn om ze te hebben, maar die gevoelens zouden niet de overheersende moeten zijn of hun leven 

mogen bepalen. Dus de waarheid is dat er geen directe manier is, alleen zoals hierboven 

beschreven. 

 

Ze kunnen hen oproepen met de geest, met video's of tweets omdat ze luisteren. Maar of ze 

reageren of niet hangt niet van hen af, mensen. Ik weet dat je zou willen dat ik je vertel dat er een 

plaats is waar je naartoe moet gaan en een inschrijvingsformulier moet invullen. Maar de waarheid 

is dat die er niet is. En zelfs als ik probeer te pleiten of te vragen voor iemand van hier, zullen ze 

niet naar me luisteren. Zo werkt het niet. De Federatie is zeer zeer groot en met vele stappen van 

complexiteit die de mens niet begrijpt. Het is niet alleen welke fase of niveau van raad het is, maar 

ook welke dichtheid. En voeg daar tijdlijnen aan toe. 

 

Sterrenzaden willen communiceren met de Federatie ... zij moeten begrijpen dat zij zelf de Federatie 

zijn waarmee zij contact willen opnemen. Als je meer wilt dan moet je alleen mediteren, mentaal om 

contact vragen, met het hart, of video's of Tweets maken om contact te vragen. Maar je kunt het 

niet eens van hier, of nauwelijks ... laat staan daar beneden. 

 

Robert: VERBORGEN Raden INFORMATIE, BESLISSINGEN, VOORBEREIDING, DISCREPANTIE, VAN 

HOGER NAAR LAGER? Worden de notulen van de Raden gemaakt MET TOEGANG VAN ELK LID VAN 

DE FEDERATIE tot de besprekingen? Worden ALLE BESLISSINGEN EENVOUDIG genomen? 

(MEERDERHEIDSSTEMMEN?) ZIJN ER HIËRARCHIEËN? 

 

Anéeka: NIETS is zo. NIETS. Trapsgewijs, gelaagd betekent dat een raad, laten we zeggen een 

stad, zijn problemen en zijn beslissingen behandelt zonder de Regionale Raad te hoeven storen, die 

bestaat uit de raden van alle steden binnen dezelfde regio. En deze Regionale Raad vormt samen 

met andere de Raad van een groter Gewest, deze van een groter Gewest, tot aan de Planetaire Raad 

en van daar helemaal tot aan de Hoge Raad van ras of cultuur. 

 

Elk van hen houdt zich bezig met het oplossen van de problemen die overeenkomen met hun 

niveau. Als er een probleem is met de waterirrigatie in een kleine stad met weinig inwoners, dat 

wordt opgelost door te besluiten waar een nieuw kanaal moet worden aangelegd, hoeven zij de 
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Hoge Planeetraad, die zich met veel grotere problemen bezighoudt, niet lastig te vallen. Als zij het 

probleem niet kunnen oplossen en hulp nodig hebben, vragen zij het aan de volgende, en die weer 

aan de volgende, totdat het probleem is opgelost. 

 

Er wordt geen informatie verborgen gehouden, integendeel. Het is altijd een vrije stroom van 

informatie. En elke burger, gevormd met alle middelen van de hele beschaving, heeft de 

voorbereiding en opleiding die nodig is om deel uit te maken, fysiek, van elke raad van elk niveau. 

Vrijwillig. 

 

Als er meer mensen zijn dan wat nodig is in een raad, zullen ze zichzelf beginnen te verlaten, omdat 

er te veel bronnen zijn voor de problemen die zich voordoen voor die raad, daarom worden ze zeer 

snel opgelost ... het is saai voor de leden, dus zullen ze zich terugtrekken om andere activiteiten te 

doen als ze daar niet nodig zijn. 

 

Er zijn geen notulen, de menselijke stijl, papieren altijd papieren. Alleen als je iets moet opschrijven, 

want binnen dezelfde raad is de aanwezigheid van mensen die het probleem kunnen oplossen, al 

vereist. Bijvoorbeeld kanaalbouwers die machines bedienen. 

 

Dus het bevel tot herstel van het irrigatiekanaal komt uit dezelfde Raad en door de mentaliteit van 

de mensen gaan zij zelf het ontbrekende kanaal aanleggen. De verklaring van notulen is niet nodig, 

noch van papieren die iets bewijzen, omdat de leugen gemakkelijk te zien is en er geen belangen op 

het spel staan als er niet met geld wordt gewerkt, zodat de mensen te goeder trouw handelen en 

altijd de vooruitgang van de gemeenschap helpen en met die van de hele beschaving. 

 

De basis voor het bereiken van zo'n samenleving is de morele en ethische houding van de mensen 

binnen die samenleving. 

 

Meerderheidstemmen worden niet in acht genomen. Het is bekend dat dit democratisch systeem 

niet werkt en dat een meerderheid van stemmen niet betekent dat de beslissing de juiste is, noch de 

meest ethische noch de meest geschikte. Wij beraadslagen op basis van logica en feiten, totdat de 

leden van de raad tot een consistent akkoord zijn gekomen. Opnieuw zijn de houding en de ethiek 

van de mensen die de raad samenstellen de sleutel om dit te laten werken. 

 

 

Veel mensen op Aarde die beweren het te weten, hebben niet het minste idee van hoe een 

holografische samenleving werkt, noch van een Federatie die gebaseerd is op holografische 

samenlevingen. Het is met de samenhang van ideeën, ethiek en moraal. Daarom moeten we niet 

toestaan dat mensen met weinig ethiek zich concepten als hierboven beschreven toe-eigenen. Zij 

zullen alleen datgene opleggen wat zij als mensen legaal achten met menselijke voorwaarden en 

condities. De werking van een waarlijk holografische samenleving om de bevolking van de Aarde te 

bereiken wordt onmogelijk gemaakt, waardoor de vooruitgang ervan wordt verhinderd. Democratie 

is NIET het juiste politieke model, noch is het Royalty zoals het op Aarde is, noch is het 

Communisme. 

 

En mensen zonder begrip, verwarren vaak ten onrechte het holografische politieke model door 

gelaagde Raden, met communisme. Maar dat is vreselijk, want voor ons is communisme slechts 

staatskapitalisme gecombineerd met dictatuur. 

 

Robert: ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE FEDERATIE ... WAT ZIJN MIJN PLICHTEN EN RECHTEN 

..? 

 

Anéeka: Die welke je jezelf oplegt op basis van je ethiek en je inzicht, reSources en capaciteiten. 

 

Robert: En waarom sluiten de presidenten van de Verenigde Staten pacten met de duisteren voor 

de hele mensheid? Dat is niet geldig, ze hebben vele rode lijnen overschreden. 

 

Anéeka: Blijkbaar wel. Maar aangezien deze duisteren door de mensheid zelf zijn gevormd en de 

vertegenwoordigers van de mensheid zijn, zijn de presidenten of wie ze ook zijn, ook het product 

van het collectief, dus het pact met hun creaties maakt deel uit van de vrije wil zoals gezien door de 
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Federatie. Dus ethisch gezien is het aan de mensen zelf om het probleem op te lossen dat zij zelf 

hebben gecreëerd. 

 

Robert: Hebben de Opgestegen Meesters vertegenwoordiging in een zonne- of kosmische raad? 

 

Anéeka: Het concept van Opgestegen Meester is aards en is zelfs niet direct van toepassing als 

identiteit op echte wezens, of zelden. Opgestegen Meesters, het zou nodig zijn te definiëren wie zij 

zijn, zonder de religieuze lading, maar het zou gedefinieerd kunnen worden als een persoon, oude 

ziel, met veel ervaring die de functie van raadgever heeft. Omdat ze meerdere onderwerpen begrijpt 

en veel ervaring heeft met het oplossen ervan. (Zoals Swaruu, bijvoorbeeld). 

 

Of iemand al dan niet lid is van een Raad, van welke soort dan ook, hangt alleen af van zijn 

persoonlijke capaciteiten en reSources en van hoe relevant die zijn voor het oplossen van het 

probleem in kwestie. 

 

Zo zullen er in de raden vaak (niet altijd) mensen zitten die veel ervaring hebben met het 

coördineren van anderen en het vormen van overeenkomsten, deze mensen worden adviseurs 

genoemd en zijn als het ware de basis- of permanente leden van een organisme of raad van welk 

niveau dan ook. Deze mensen moeten ervoor zorgen dat de middelen en deskundigen op elk gebied 

worden benut. 

 

Deze deskundigen zijn niet permanent lid van de Raad, maar wanneer dat nodig is. Zoals 

bijvoorbeeld bij een probleem van elektrische generatoren, zal de raad geen bakkers bellen. Maar 

elektriciens. En er zal altijd wel een of andere deskundige zijn die zich meer leent of die veel kennis 

heeft en die uiteindelijk voortdurend bij de Raad wordt geroepen als er een elektrisch probleem is. 

 

Robert: Dank je wel Anéeka voor je tijd met deze vragen. 

 

Anéeka: Graag gedaan. 
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