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Mogelijke Valse Vlag Waarschuwing en Galactische Golf - Short Live (Informatie van Anéeka van 

Temmer) 

 

Anéeka: Ik heb informatie die aangeeft dat er zich een nieuwe valse vlag aan het vormen is in de 

USA, een grote. Er zal een massale aanval zijn op demonstranten in de straten met vele doden. En 

ze zullen het op zo'n manier doen dat het zal lijken alsof het de schuld van Trump is. Voor het 

sturen van politie en / of het leger tegen de demonstranten. Dit zal hem grondwettelijk verwijderen. 

Ze zullen het presidentschap overdragen aan hun vice-president en van daaruit wint de Cabal, en 

Obama wordt president. 

 

Het zijn of worden gewapende groepen die zich voordoen als politie of betaalde politie, Cabal-

gecontroleerd leger tegen Trump. Groot gevaar voor deze valse vlag. En volgens mijn laatste 

gegevens, die versterken wat ik al had, is Trump geen gecontroleerde oppositie, het is oppositie. Het 

is aan de positieve kant. Hij annuleerde HR 6666, en de verplichte vaccins in de VS. Onder andere. 

 

Trump heeft momenteel 20% kans om de herverkiezing te winnen. Biden-Obama 80% omdat hij de 

controle over de media heeft. Er is nog steeds de mogelijkheid van de valse vlag waar ik het over 

had, van het veroorzaken van de dood door toedoen van de politie en het leger van vele 

demonstranten. Mijn Bronnen bevestigen dat de Amerikaanse Special Forces, samen met de 

Russische Spetsnaz, overkoepelende term voor speciale strijdkrachten, de ANTIFAS-leiders (anti-

facistische anti-Trump beweging) hebben gevangen genomen of uitgeschakeld. Maar het gevaar 

blijft bestaan. 

 

Bij het bestuderen van de Illuminati-kaarten met Robert hebben we de mogelijkheid gezien dat ze 

een of vele sluipschutters gebruiken die in verschillende steden gestationeerd zijn om het publiek, 

de mensen, neer te schieten, om chaos en collectieve peicosis tegen Trump te creëren, het zou 

tegen Protesters kunnen zijn. 

 

Robert: Wie zijn degenen die Trump steunen --- De Alliantie, De Federatie? Poetin? 

 

Anéeka: Trump werkt hand in hand met Poetin. Trump heeft direct contact met de Federatie van 

Verenigde Planeten. Vanaf vandaag, met de gegevens die ik heb, kan ik alleen Trump steunen. 

 

Het is bevestigd dat de oproerkraaiers van ANTIFAS betaald werden door de Gates, Soros en 

Roquefeller Foundation. Hoewel ik twijfelachtige informatie heb over Rockefeller, is er geen twijfel 

over Soros en Gates, aangezien ik zelfs het spoor van geldstromen heb gezien via rekeningen op de 

Kaaimaneilanden. 

 

Anéeka: De oppositie van Trump controleert de media en de media de bevolking. Trump's enige 

kans is om dit alles bloot te leggen aan het publiek, om een grote zet te doen tegen de regressieve 

Cabal in de komende maanden of weken, of hij zal niet in staat zijn om te herstellen. Er is de 

mogelijkheid dat Trump en het team de verkiezingen opnieuw zullen stelen zoals ze 4 jaar geleden 

deden, maar ik betwijfel of dit even goed zal lukken, aangezien beide partijen gewaarschuwd zijn 

voor de oorlog om de controle van de resultaten van de stembureaus. Dit komt tot uiting in het feit 

dat ze (wie? ik heb de gegevens niet) het gebruik van elektronisch stemmen willen afschaffen of 

minimaliseren, omdat het zich meer leent voor valsspelen. 

 

Robert: Waarom zeggen we altijd Obama als het Binden is? 

 

Anéeka: Omdat hoewel Joe Biden de Democratische kandidaat is, hij een marionet is van de Cabal, 

en met als doel Michel Obama in het presidentschap te vestigen door Biden onder elk excuus te 

laten aftreden. Mijn bronnen bevestigen dit plan. Het doel van de Cabal is, om Michel Obama 

president te maken. Omdat Biden in de publieke opinie een betere kans heeft om te winnen dan 

Michel Obama, is hij slechts een muilezel om haar later naar voren te schuiven. 
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Ik heb informatie van Nai'Shara van Erra, gebaseerd op informatie van Yazhí Swaruu Tasherit, dat 

ze de valse vlag van Asteroid zullen gebruiken rond december en later. Dit is om de publieke 

aandacht af te leiden van de politieke opschudding die zal ontstaan of Biden-Obama wint, of Trump 

wint, met omgekeerde agenda's. Dat wil zeggen, als Biden-Obama wint, dan zal de Trump-kant in 

beroep gaan en zal er beweging en politiek tumult ontstaan tegen Biden Obama, en zij zullen de 

Asteroïde gebruiken om de publieke aandacht af te leiden en dat in de media te laten lopen die de 

geesten van de bevolking beheersen. Als Trump wint, dan zullen ze het gebruiken om de aandacht 

af te leiden en elke anti-Cabal actie die Trump zou kunnen ondernemen te saboteren. 

 

Gosia: Asteroïden waren geen schepen? 

 

Anéeka: Ja Gosia, het zijn schepen, maar denkend aan de oppervlakte als een methode om mensen 

te controleren, zullen ze zeggen dat het een asteroïde is. 

 

Ik dring erop aan dat het op geen enkele manier gepast is om op dit moment demonstraties van 

welke aard dan ook te vormen of eraan deel te nemen. Er wordt niets mee bereikt omdat de Cabal 

goed voorbereid is om met demonstranten af te rekenen. Demonstranten zijn in groot gevaar, 

vooral in de VS, maar ook in elk ander land. Behalve demonstreren, geven zij de Cabal ook 

informatie over hoe de massa denkt. Als zij niet de straat opgaan en meer passief verzet plegen, 

zelfs als het dezelfde aantallen zijn als bij een demonstratie, zou de Cabal geen manier hebben om 

hun acties tegen te gaan. Noch zouden ze informatie hebben over waar ze hun stukken moeten 

zetten en hun plannen. Mensen bereiken niets door te manifesteren. Ze geven alleen zichzelf bloot. 

Massale burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet is de juiste weg. Vreedzaam, want zo kunnen ze er 

geen opruiers tegenaan gooien, want er valt niets te opruien. De elite kan niet omgaan met liefde en 

integratie. Ze weten hoe ze woede en chaos moeten aanpakken en beheersen. Dat is wat ze willen. 

Demonstranten gebruiken slogans dat er chaos op straat zal zijn als een dreigement tegen 

regeringen. Dat is geen bedreiging voor hen. Dat is precies wat ze willen. Geef ze niet wat ze willen. 

 

U moet ook weten dat dit niet alle informatie is die ik zal hebben. Elke dag komen er meer dingen 

naar buiten. Of het geldig is, weet je nooit. Je kunt het alleen bevestigen met al je middelen en 

methodes en zelf een onderbouwde conclusie trekken met de gegevens. Vanaf vandaag, gebaseerd 

op mijn gegevens, ben ik geneigd te zeggen dat Trump inderdaad werkt voor het welzijn van de 

mensheid. Maar het heeft maanden van inlichtingenwerk gekost om tot die conclusie te komen. 

 

Robert: Dus... Deze Valse Vlag zou voor de verkiezingen zijn. 

 

Anéeka: Ja. Maar valse vlaggen van een andere aard kunnen verschijnen. Allemaal met hetzelfde 

doel, natuurlijk. 
 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/

