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Trump, Gates, Mexico - Anéeka van Temmer (Taygeta - Pleiaden) 

 

Robert: Ze zeggen dat Trump de verkiezingen gaat verliezen. Weet jij daar iets van? 

 

Anéeka: De media behoren ALLES toe aan de tegenstanders van Trump. Je kunt gewoon niets meer 

geloven. 

 

Op dit moment zullen de tegenstanders van Trump, die de 6 grote bedrijven hebben die alle officiële 

media op de planeet controleren, hun reclamewapen gebruiken om Trump aan te vallen en hem te 

ontmaskeren met valse beschuldigingen, allemaal om zijn imago zo veel mogelijk te schaden. Een 

voorbeeld hiervan is de aanval tegen hem die de media gebruikten over Trump die zei dat de zieken 

met het ontsmettingsmiddel moeten worden ingespoten. De media publiceerde dit als een clip 

waarbij de context werd verwijderd. Want Trump was sarcastisch, want ze hadden het over vaccins 

en de desinfecterende middelen zijn daarin te vinden als onderdeel van de chemische stoffen 

waaruit ze zijn samengesteld. 

 

Het enige wat Trump nu nog rest, is wat publiekelijk goed doen en leden van de oppositie, de deep 

state, arresteren om hen te ontmaskeren voor hun leugens. 

 

Als hij dit niet voor november doet zal hij de verkiezingen verliezen maar door propaganda van de 

kant van de oppositie dat is de genocidale satanistische kant. 

 

Ik weet dat ik, Anéeka, heb gezegd dat Trump een gecontroleerde oppositie is en ik denk nog steeds 

dat hij dat is, maar dit is een situatie op meerdere niveaus waar aan de ene kant vanuit het oogpunt 

van de componenten van de werkelijk diepe staat, hij gecontroleerde oppositie is, en vanuit een 

"diepe staat" een niveau verder naar de oppervlakte, dat is het niveau waar de meeste mensen naar 

verwijzen wanneer ze de term diepe staat gebruiken, ja er is echte rivaliteit tussen de twee kanten. 

 

Dus zelfs als een gecontroleerde oppositie kan Trump zeer nuttig zijn voor de planetaire bevrijding, 

simpelweg omdat het blootleggen van deze genocides zijn enige manier kan zijn om politiek 

overwicht te krijgen in een verkiezingsjaar. 

 

Het is al bekend dat de kant die Hillary Clinton voorstelde als kandidaat voor het presidentschap, de 

zaken elektronisch bedroog zodat zij de winnaar zou zijn bij de laatste verkiezingen, maar de kant 

van Trump, en dit getuigt van het bestaan van de zogenaamde Alliantie, gebruikt dezelfde strategie 

om Hillary's val te keren. Met andere woorden, beide partijen hebben valsgespeeld. 

 

Het is slechts een strijd tussen facties van de Cabal, hoewel van onderaf "iemand anders" hen 

controleert en hen opzet als een gecontroleerde oppositie. 

 

Evenzo zijn Bill Gates, George Soros en al die Adrenochrome drinkende "mummies," slechts 

dekmantels voor een genocidale machinerie in de rug. Ik bedoel te zeggen dat al deze ideeën om 

mensen te doden, te kwetsen, te steriliseren met behulp van vaccins, niet alleen afkomstig zijn van 

Gates, en Soros en anderen, maar deze namen zijn gewoon degenen die ze naar voren schuiven 

voor het geval ze alle informatie willen geven aan het publiek. 

 

De echte die alles controleren en plannen zullen nooit publiek gaan voor hun eigen veiligheid. En 

onthoud en let op mijn woorden...  Ze zijn niet allemaal menselijk. 

 

Het totale gebrek aan empathie en respect voor gevoelens en emoties is een duidelijke indicatie van 

parasitering en controle door niet-Lyrische rassen. 

 

Merk op dat ik niet heb gezegd Reptiel rassen, want er zijn veel positieve en liefdevolle stellaire 

Reptilian rassen. 
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Echter, het feit dat Gates, Soros, en andere dergelijke mummies slechts de fronten zijn van een 

grotere satanische organisatie, verontschuldigt hen op geen enkele wijze voor hun daden en zij 

moeten door de mensheid worden veroordeeld voor de misdaden die zij hebben begaan en van plan 

zijn te begaan. <<<<<<<<<<<<<<< 

 

Maar de mensen zien ze al, het komt al aan het licht. 

 

Directe boodschap aan Gates en Soros... We zien jullie vanaf hier, en jullie zullen niet ontsnappen, 

noch in leven noch later. Let op mijn woorden. 

 

Robert: Wat staat ons te wachten als Trump wint? En wat denk je dat er kan gebeuren na deze 

tijdlijn als Hillary wint? 

 

Anéeka: Als Trump verliest, komt er genocide, daarmee zeg ik genoeg. Met Trump is er hoop, 

hoewel ik nog steeds niet zeker weet of hij het vaccin zal opleggen of niet. Ik heb er mijn twijfels 

over. 

 

22 mei 2020 

Honderden schepen van neutrale rassen verlaten de Aarde in deze dagen. Zowel degenen die er al 

waren in hun bases en degenen die zijn gekomen om hun Starseeds te nemen. 

 

Het is geen speculatie, het zijn specifieke gegevens van de Federatie en ik bevestig het met mijn 

sensoren van hier, het verkeer van schepen die de Aarde verlaten is historisch hoog. 

 

Als kanttekening: sommige positieve rassen zeggen dat alleen de zwakke vertrekken. 

 

22 mei 2020 

Voor Mexico: De heruitbraken van het virus in de Mexicaanse Republiek zijn volgens officiële 

Bronnen te wijten aan niets anders dan een politieke beweging tegen Trump en zijn poging om de 

economie van de Verenigde Staten te heropenen, aangezien de fabrieken afhankelijk zijn van dat 

land. Ze hebben de fabrieken aan de Mexicaanse kant ook nodig om actief te zijn, aangezien ze 

samenwerken. 

 

Het is een poging om Trump te saboteren aangezien de media en de kunstmatige dynamiek van de 

CV worden gecontroleerd door facties die tegen Trump zijn. 

 

Ook: In een recente studie van niet nader gespecificeerde geloofwaardigheid, werd geconcludeerd 

dat met betrekking tot deze vermeende pandemie, Mexico de eerste plaats inneemt op het gebied 

van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, het is de plaats waar de officiële regels van 

zowel de regering als de WHO het minst worden nageleefd. 

 

Dit kan slecht worden opgevat, maar voor degenen die luisteren is het een zeer goed teken. Ga zo 

door Mexicanen!  

 

Het probleem is dat ik logischerwijs vermoed dat het bevel om de hoeveelheid en de sterkte van de 

vermeende CV-gevallen op te blazen kunstmatig zal worden gegeven, zowel om te smullen van 

Trump's inspanningen om de Amerikaanse economie weer open te krijgen, als om de Mexicanen te 

straffen voor hun ongehoorzaamheid. Voorzichtig daarmee. 

 

Ik stuur de Mexicanen al mijn steun, liefde en een dikke knuffel. 

 

Anéeka 
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