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20200628-Taygeta-NL-Buitenaards-contact-Aneeka-van-Temmer-mix-van-
gesprekken 
 

Buitenaards contact: Anéeka van Temmer: Mix van gesprekken (Taygeta - Pleiaden) 

 

22 MEI: 

Gosia: Anéeka, eerder zei je dat je ook zou vertrekken, zoals sommige andere rassen die zijn 

vertrokken. Wanneer ga je vertrekken? 

 

Anéeka: We hebben geen datum, maar de raad van Alcyone heeft Alenym al verteld dat dit schip 

nu door hen wordt gesteund, als hun ogen en oren om te zien wat de rest van de Federatie doet. We 

hebben hier nog werk te doen. 

 

Gosia: Nog iets. In uw interview dat we onlangs uploadden, zei u: "Ik kwam hier om de Hemelvaart 

vanuit de baan te zien." Maar nu begrijpen we dat het niet echt bekend is wat de Federatie voor 

mensen wil. Dus ... toen je hier naar de baan kwam, wat was precies de missie? Wat hebben ze je 

verteld? 

 

Anéeka: Ik dacht dat ik een hemelvaart zou zien. Maar nu begrijp ik dat het propaganda van de 

Federatie was. 

 

Gosia: Maar waar kwam dat idee van hemelvaart vandaan? Dus ze maken propaganda binnen hun 

eigen rassen die bij de Federatie horen? Voor wat? 

 

Anéeka: Ja, dat werd ons verteld. En veel rassen geloven het nog steeds. Wij geloofden het ook. 

Totdat Yazhi ons alles vertelde. 

 

Gosia: Maar met welk doel zeggen ze dit? 

 

Anéeka: Zodat wij hier zijn om hen te helpen. Hoe? Er zijn veel dingen die elk schip doet of deed. 

Wakker maken van Sterrenzaden. Maar... Wakker maken voor wat precies? Dat weet ik op dit 

moment echt niet. Maar het is duidelijk iets dat de Federatie goed uitkomt voor haar agenda. Dat we 

mensen wakker maken voor de realiteit van ET-aanwezigheid. Dat is de vraag voor Yazhi. 

 

Gosia: Maar hoe past het onderwerp van de Galactische energie die alles in Frequentie doet stijgen 

hierin? 

 

Anéeka: Het feit dat het centrum van de Melkweg golven uitzendt is iets dat er altijd al is geweest, 

maar het is waar dat het deze dagen bijzonder sterk is zoals we vanaf hier hebben gezien en 

gevoeld. 

 

Gosia: En reactoren op de Maan die het laten afweten? 

 

Anéeka: Dat gebeurt, maar zoals Yazhí uitlegt, is dat nu onbelangrijk. Ze zegt dat het niets meer 

met reactoren te maken heeft. Die 3D hangt alleen af van de perceptie van de mensen op Aarde. 

Binnen die plaats, 3D Aarde, is de dominante perceptiefrequentie die van gewone mensen. Wat de 

Federatie wil is de perceptie van de mensen veranderen in wat hen goed uitkomt. Het is voor mij vrij 

duidelijk dat als zij alles controleren, zij de dingen zullen verplaatsen naar wat zij denken dat het 

beste is. 

 

Gosia: Nog één ding, Aneeka. Vanuit jouw perspectief. Niet Yazhi Swaruu, wat is nu "bevrijding"? 

Hoe versta jij het? 

 

Anéeka: De Federatie rassen die hier nu werken, ja zij geloven in een "bevrijding" en praten zo 

onder elkaar. Dit schip is niet meer dezelfde mening toegedaan als voorheen. We zien geen 

bevrijding meer. Wij zien alleen dat zij de dynamiek van het bestaan op Aarde veranderen, dat is 

alles. 

 

Gosia: Precies. Waarom praten ze dan zo onder elkaar, over bevrijding? 
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Anéeka: Omdat het handig is om zichzelf onder elkaar te manipuleren, misschien. Of omdat 

bevrijding of met bevrijding bedoelen ze het uit de hand nemen van de Satanisten. Gemanifesteerd 

door mensen. Daarom de "oorlog". 

 

Gosia: Misschien omdat het gecompartimenteerd is en sommigen van hen echt denken dat ze 

bijdragen aan de bevrijding? Ik heb het over ET's. 

 

Anéeka: Ja, velen geloven dat er een bevrijding is. Maar ik ben er zeker van dat het is omdat wat 

zij daarmee bedoelen is om de Illuminati Satanisten eruit te krijgen. De Aarde bevrijden van hen, 

niet van de invloed en de controle van de Federatie over de Aarde. 

 

Gosia: En wie is de Nieuwe Wereld Orde? Satanisten of de andere kant? 

 

Anéeka: Van wat ik begrijp, is de NWO een versie die één Regering, één Religie en één Valuta 

betekent. En het kan als negatief worden gezien als het onder de controle van de Satanisten staat of 

als iets positiefs als het onder de controle van de Federatie staat. Dat wil zeggen, in beide gevallen 

is er "NWO". Voor de Federatie, en omdat zij het de hele tijd zeggen, is de oplossing voor de 

problemen van de Aarde het invoeren van de NWO (Eén Regering, Eén Religie en Eén Valuta.) 

Omdat op deze manier de menselijke "clans" elkaar niet bestrijden. 

 

Gosia: Maar NIET onder Satanisten, ja? 

 

Anéeka: Niet onder Satanisten die gelijk NWO willen. Maar NWO onder Federatie. We moeten ook 

niet vergeten dat vanaf hier 5D, de Federatie ons niet alles vertelt, het filtert informatie. En er is ook 

veel politiek. 

 

Gosia: Maar u als Federatie, heeft u niet het recht op alle informatie, gratis? Van rechtswege? 

 

Anéeka: Ja, dat recht, daarom is Alenym zo boos. En ze heeft het zelfs de Raad van Alcyone 

voorgelegd. 

 

Gosia: En wie houdt daar toezicht op? De Federatie? Afgezien van de etherische Federatie? 

 

Anéeka: Het is een groot orgaan dat toezichthouders heeft, zoals in specifieke controleorganen, 

zoals Binnenlandse Zaken. Alleen zij. En, door getrapte raden hierboven, van bredere ruimtelijke 

gebieden, zoals het altijd is. Ik spreek van de 5D Federatie. Hierboven weet ik het niet, alleen Yazhí 

weet het! 

 

27 Mei 

Robert: U had opgemerkt dat de Aghartianen problemen hadden met Reptielen. In welke situatie 

bevinden zij zich nu? Hoe is hun relatie of communicatie met de Federatie nu? 

 

Anéeka: Zij staan in contact met de Federatie, maar zij gaan door met hun eigen 

probleemdynamiek, waarbij ook de Reptielen betrokken zijn, aangezien zij het leven en de ruimte 

onder de Aarde delen. Het is bekend dat zij rechtstreeks met de Federatie coördineren. 

 

Robert: Hoe is de situatie van de regressieve Reptielen nu door al die oorlog die gaande is in de 

DUMB's? Zijn zij nog steeds geallieerd met de satanische Cabal factie? 

 

Anéeka: Ja, ze zijn nog steeds geallieerd met de Regressieve Cabal. Van onderuit controleren zij de 

Regressieve Cabal zelf. Als de regressieve Cabal valt, betekent dat dat zij gevallen zijn, het gaat 

hand in hand. 

 

Robert: Je hebt uitgelegd dat Reptielen levend worden geëxtraheerd. Wat doen Alpha Dracos met 

de Reptielen die ze eruit halen? Hoe houden ze ze in leven? Waar brengen ze ze heen? Waar zijn de 

Alpha Dracos op dit moment bij betrokken? Hoe is hun relatie met Taygeta? 
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Anéeka: We weten dat ze hen wegbrengen. Ze zeggen alleen dat ze naar hun werelden worden 

gebracht voor gemeenschapsdiensten of naar de gevangenis op basis van hun misdaden. Anderen 

zeggen dat ze uit dit universum worden gehaald, ze specificeren niet waarheen. De relatie met de 

Alpha Draco is op dit moment hartelijk, maar niet meer dan dat. Ze staan niet voortdurend in 

contact met Taygeta. 

 

Robert: Welke positie hebben positieve Reptielen hier, niet alleen Alpha Draco's maar ook die op 

Aarde? Degenen die positief zijn? Wat doen ze? Waar zijn ze? 

 

Anéeka: De positieve Reptielen zelf zijn ofwel gecontroleerde oppositie van de negatieven of 

"civiele" facties van weinig politieke macht binnen de reptielachtige gemeenschap in het algemeen, 

een beetje zoals samenzweringsvolgelingen voor mensen, maar dan in de Reptielensamenleving. 

Het is daar hetzelfde. Ik spreek alleen over positieve Reptielen op de planeet. 

 

Een voorbeeld hiervan is de factie die Q anon controleert, Trump en anderen uit dezelfde lijn van 

denken, waarvan we hopen dat ze wel werken of iets kunnen veroorzaken ten gunste van de 

mensheid. 

 

Robert: Hoe gaat het met de DUMB-oorlogen? Is het waar dat er veel menselijke en buitenaardse 

slachtoffers zijn gevallen? 

 

Anéeka: Dat wordt gezegd, dat er veel slachtoffers zijn van de Federatie en het Menselijke leger. 

Het enige wat ik kan bevestigen is de dood van een elite Alfa Centauri militair in Ivoorkust een paar 

weken geleden. 

 

Robert. Hoe gaat het met het Blue Beam project? Willen ze het nog steeds opstarten? En zo ja, hoe 

willen ze dat gaan doen? 

 

Anéeka: We hebben informatie, door observatie en door wat andere rassen aan ons doorgeven, dat 

het aan het werk is. Vele spiralen, steden in wolken en engelen gezien in de lucht zijn slechts dat, 

alleen Blauwe Straal. Maar sinds het begin van het jaar is er veel verkeer van de echte Federatie 

schepen, geheime menselijke schepen en van rassen die neutralen worden genoemd. Regeringen 

gebruiken samenzweringstheorieën over de Blauwe Straal als dekmantel om het echte 

scheepsverkeer in diskrediet te brengen. 

 

Robert: Rekening houdend met een van de standpunten van de Federatie waarin zij het niet 

wenselijk vinden dat mensen de Aarde verlaten omdat zij als scheppers de Matrix naar andere 

plaatsen zouden brengen en hun tulpa's en egregores op andere werelden zouden creëren waardoor 

het leven op andere plaatsen in gevaar zou komen, hoe heeft de Federatie het dan gedaan bij de 

bevrijding van Alpha Centauri? Hoe kregen ze de bevrijde mensen op Phaiton zover dat ze hun 

nachtmerries niet manifesteerden? 

 

Anéeka: Op zich bestond de planeet Alpha Centauri Phaethon (het huidige Alfrata) uit mensen die 

duizenden jaren lang van de Aarde waren gehaald. Dus ook al is het buiten dit zonnestelsel, de 

nachtmerries van de Alfratanen zijn menselijke nachtmerries, dezelfde. 

 

Omdat ze al een plaats van openlijke slavernij waren en niet gemanipuleerd zoals op Aarde, besloot 

de Federatie direct tot militaire bevrijding over te gaan. 

 

Zij manifesteerden hun nachtmerries niet langer onder directe leiding van de Federatie, zoals door 

hen andere positieve opties te geven en hen te leren hoe zij hun manifestaties konden beheersen. 

Dit heeft verscheidene menselijke eeuwen geduurd en zij zijn nog steeds bezig dit te begrijpen en te 

overstijgen, wat ook de reden is waarom zij tegenwoordig het meest actieve ras zijn in de 

zogenaamde bevrijding van de Aarde, een term die al misbruikt wordt door de Federatie en waar 

Taygeta het niet mee eens is. 

 

Robert: Kun je ons vertellen welk percentage van de mensheid wakker is? Zijn we dicht bij de 

50%? 
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Anéeka: Volgens cijfers van de Federatie nadert het nu 51%. Maar de Engan, Taygeta, Urmah en 

Solatian rassen betwijfelen of deze cijfers juist zijn en schatten het ontwaken van de mensheid meer 

op 10%. 

 

1 Juni 

Gosia: Aneeka, kun je iets zeggen over de raketlancering naar ISS? Veel mensen stellen daar 

vragen over. Hoewel je ons al vertelde dat het theater was. Het is theater, ja? Er is niemand in het 

ISS. 

 

Anéeka: Wat u wordt verteld is een officiële dekmantel voor wat ze echt doen: De lancering van 

satellieten en masse om de Aarde te bedekken met het 5G signaal om iedereen met de chip te 

controleren en andere gerelateerde doeleinden zoals Agenda 30. 

 

Gosia: Wow, dat was niet bij me opgekomen! Klinkt logisch! Maar zie je deze satellieten 

geïnstalleerd worden? 

 

Anéeka: Ja we zien ze vanaf hier, hoe ze satellieten opzetten. Het zijn Elon Musk's SpaceX 

raketten. Het is de Federatie zelf die achter die satellieten zit die geplaatst worden. En daarom 

willen ze ons niet in de buurt hebben. Tot nu toe zijn ze in principe voor 5G transmissie. 

 

Gosia: Maar zei je niet dat ze gebruikt werden voor schietoefeningen van de Federatie? Dat ze op 

hen schoten? 

 

Anéeka: Degenen die niet onder het bevel van de Federatie stonden, ja. Deze niet omdat ze de 

andere kant opkijken. Regressieve satellieten worden gelanceerd. Maar er is een oorlog op zich. Ze 

hebben ook een raket van Elon Musk vernietigd. Ze zeggen dat het een mislukte test was. Ze liegen. 

Het werd vernietigd met een payload. De Federatie zal alles vernietigen waarvan ze denken dat het 

niet handig is. En het zal achterlaten wat ze denken dat het is. Er is hier een grootschalige oorlog. 

De Hoge Federatie apart. Maar op lagere niveaus vechten regressieve facties (spiegels van de 

menselijke geest) met niet-menselijke rassen. Tussen Cabals, geheime genootschappen en niet-

menselijke rassen. 

 

Om precies te zijn, een voorbeeld van oorlog tussen niet-menselijke rassen op een niveau lager dan 

de Federatie, zouden de confrontaties zijn die de zeer geheime menselijke organisaties die dit 

kennen en controleren, noemen: Karistus-Anunnaki vs. Vlash Maitré. Karistus is 6D ras en hoger, 

positieve energetica die vooral ¨onderliggend¨ opereren via positieve organische Portalen (alle 

mensen zijn organische Portalen) en Anunnaki (zij bedoelen de 5D positieve rassen. Taygeta valt 

hier onder deze naam.) tegen de Reptielen van de Aarde en hoge Grijzen. We hebben al gezegd wat 

die reeds versleten naam betekent, Anunnaki. Maar hier heb ik het over hoe mensen die van deze 

dingen weten in geheime genootschappen op Aarde ons indelen. 

 

Gosia: Jullie zijn ook biologische Portalen dan, toch? Alle biologische pakken zouden dat zijn. 3D of 

5D, is het niet? Tenminste zo ervaar ik het. 

 

Anéeka: Dat klopt, dat zijn we allemaal. 

 

Gosia: Nog iets. In de video zei u.… dat de Federatie op Aarde is geïnstalleerd via geheime 

genootschappen, Illuminati enz. Maar er is gezegd dat dit een menselijke creatie is. Dus uit wie 

bestaat Illuminati eigenlijk? Alleen uit mensen, of uit leden/invloeden van de Federatie? 

 

Anéeka: Het is gewoon dat je vergeet dat, zoals Swaruu heeft gezegd, er geen duidelijke grens is 

tussen het menselijke en het niet-menselijke. Dus de mensen zijn de Federatie zelf. Ze werken ook 

via hen als organische Portalen. Daarom is alles zo ingewikkeld en daarom negeren ze de wetten 

van de vrije wil, omdat ze geloven dat ze het recht hebben te doen wat ze om die reden doen. 

 

Gosia: Ja, dat weet ik. Maar met mensen bedoel ik degenen die louter van de Aarde zijn, zonder 

iets van de Federatie te weten. Ik maak de Vraag opnieuw: De Illuminati bestaat uit de leden van de 

Federatie die bewust met de 5D Federatie werken (step downs, walk-ins etc.) of puur uit mensen 

ZONDER de link met de Federatie te kennen? 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 10                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 

Anéeka: Het is een mengeling van alles. De lage Illuminati en Deep State Illuminati zijn meestal 

menselijk, maar de Hoge Illuminati zijn pure ET in menselijke pakken, organische Portalen en 

dergelijke. 

 

Gosia: Bewust van wie ze zijn, ja? 

 

Anéeka: Sommigen zijn zich niet bewust, het hangt van ieder af en de mate van betrokkenheid. Het 

hangt van ieder van hen af. 

 

Gosia: Waarom zijn ze dan geïnteresseerd in het doen van Satanistische rituelen en dit alles? 

Wetende dat jij van de Federatie bent, wil je dit dan doen??? 

 

Robert: Het wordt ingewikkeld. Misschien zijn diegenen die tot de menselijke schepping behoren. 

Zoals tulpa's en zo. 

 

Gosia: Ja, maar die zouden ook deel uitmaken van de Federatie. Of misschien zijn ze op dit lagere 

Satanistische niveau wel puur menselijk. 

 

Anéeka: Omdat de Satanistische niveaus onder de Federatie liggen, is het dat wat de Federatie wil 

controleren en oplossen. Bijvoorbeeld, degenen die de Illuminati White Hats zijn, zij zijn duidelijk 

Federatie. En zij werken tegen de menselijke manifestaties die worden bevorderd en versneld door 

de regressieve Satanistische Illuminati. En vandaar de Karistus-Anunnaki vs. Vlash-Maitré. 

 

Gosia: Dus hoge Illuminati zijn geen Satanisten. 

 

Anéeka: Het hangt ervan af hoe we het bekijken, wie die hoge Illuminati dan zijn. Het is gewoon zo 

dat zoals er blanken zijn er ook zwarten zijn en die zullen even sterk zijn. We kunnen niet 

generaliseren. 

 

Gosia: Ok, en één ding begrijp ik niet. NWO, die met chips en vaccins, dat is de NWO die de 

Federatie wil opleggen? Op basis waarvan ze later de holografische samenleving willen installeren? 

Of is dit alles over chips en vaccins een andere factie? Want er is gezegd dat de genocidepartij 

Satanisten zijn. En de Federatie is dat NIET, zoals hierboven is uitgelegd. Dus logica dicteert dat de 

Federatie dan geen NWO met vaccins en chips wil. 

 

Anéeka: Ja, correct. Maar er is hier nog iets anders. Er zijn Twee (2) NWO. 1 / De verschrikkelijke 

Satanist. 2 / De Federatie een om de Aarde te bevrijden. In beide gevallen is het noodzakelijk dat er 

geen landen zijn, een enkele regering, een enkele religie en een enkele munt. al dan niet om ze in 

de richting van de holografische samenleving te sturen. Taygeta, bijvoorbeeld, heeft maar één 

regering, heeft geen religie maar een geloofssysteem. En we hebben geen munteenheid meer nodig. 

Maar het is nog steeds een Globalisatie. 

 

Hoewel de Federatie in feite ALLES is. Zij staat toe dat facties onder haar en onder haar controle 

vechten, Karistus-Anunnaki vs. Vlash-Maitré, bijvoorbeeld. Uit "respect" voor de vrije wil van de 

mensen, omdat ze dat willen meemaken. Maar uiteindelijk staat de Federatie boven het regressieve 

en positieve. 

 

Robert: Maar de vraag zou zijn... De Federatie is verdeeld of is het aan het verdelen? 

 

Anéeka: Vanuit bepaalde hoeken, of lage gezichtspunten ja het is verdeeld, en dat is waarom er 

oorlog is. Maar van bovenaf is het dat niet en laat de alleen wrijving van beneden toe omdat zij het 

zien als een natuurlijk proces van opstijging van mensen, rassen en zielen. 

 

Het is gewoon dat ik hier blijf op hameren: Bekijk de dingen niet vanuit één gezichtspunt. Vanuit het 

ene gezichtspunt zijn de dingen op de ene manier, maar vanuit een ander, meer uitgebreid 

gezichtspunt, zijn de dingen anders. 
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Robert: Ok. Maar men zou kunnen zeggen dat de "negatieve" factie zich in de lagere lagen van de 

Federatie zou bevinden en de positieve in hogere lagen? Ik stel me voor dat het ook deel uitmaakt 

van het opstijgen van de grondslagen van de Federatie. Als een piramidestructuur. 

 

Anéeka: Ja, maar de regressieve facties worden niet langer "Federatie" genoemd. En vanuit lage 

posities, vanuit lage vlakken, vecht de Federatie tegen regressieve facties. Vechten als schieten en 

alles. Maar van bovenaf, nee. 

 

Gosia: Bedankt. Ik denk dan dat het niet goed is dat voor beide lijnen dezelfde naam NWO wordt 

gebruikt. Want het ene kan iets positiefs zijn, maar de mensen zullen het al associëren met iets 

slechts. 

 

Anéeka: Er is hier sprake van een tweedeling. Tussen de Federatie die ik van hieruit zie, en wat 

Yazhí vanuit haar gezichtspunt ziet. Beide zijn NWO, ja, maar zoals je zei heeft die term al een 

negatieve betekenis. Hoewel het probleem is dat planetaire eenwording door mensen zal worden 

gezien als meer invasieve NWO, of het nu positief is of niet. Een ander probleem is dat door het 

invoeren van positieve wereldwijde eenwording, als regressieven niet eerst worden opgeruimd, zij 

die infrastructuur van macht en denken zullen gebruiken om positieve ideeën te vervormen in de 

richting van negatieve regressieve NWO. En dat is waarom de oorlog. Omdat het iets zeer complex 

is en er niets is als referentie op Aarde om dit te begrijpen. Planetaire eenwording is de enige 

manier voor hen om te stoppen met vechten. 

 

Gosia: Idealiter is het concept positief ja. 

 

Anéeka: Het probleem is dat als de regressieven het gebruiken, dan wordt het een groot probleem. 

En die regressieven zijn menselijke verschijningsvormen. Het concept is positief, maar als positieve 

wezens het bouwen. Dus op die manier kan het alleen maar een weerspiegeling van mensen zijn. 

 

4 Juni 

Vraag: HEBBEN DE TAYGETANEN AANGEGEVEN HOE MEN PRAKTISCH KAN VERANDEREN IN EEN 

HOLOGRAFISCHE SAMENLEVING? 

 

Anéeka: Nog niet, dat komt later aan de orde, of zo snel mogelijk, maar we hebben dat in 

gedachten. 

 

Vraag: ZIJN ER NOG ANDERE PLANETEN DIE 3D ERVAREN? 

 

Anéeka: Alle planeten en plaatsen in het Universum hebben een 3D aspect, zoals ze ook elke 

andere Dichtheid hebben. In wezen zijn er GEEN dichtheden, want dat is slechts een menselijk 

concept om te proberen beter te begrijpen hoe alles werkt. 

 

Een dichtheid hangt alleen af van Frequentiebereik en van persoonlijk Frequentiebereik van 

perceptie verschillend en bijzonder voor elke persoon. 

 

Vraag: PROBEERT DE FEDERATIE POSITIEVE SUCCESSEN TE VOORKOMEN? 

 

Anéeka: Nee. De Federatie doet alleen wat zij denkt dat het beste is voor de mens en voor hen. Het 

probleem is dat het beste resultaat vaak niet onmiddellijk goede en gunstige veranderingen voor de 

mensen brengt, maar eerder op middellange tot lange termijn. 

 

En sommige dingen kunnen positief en gunstig zijn voor sommige groepen mensen, maar niet voor 

anderen. Maar over het algemeen doet de Federatie alleen haar best, net als elk van haar leden. 

 

Vraag: HEEFT DE FEDERATIE HUN GEDACHTEN GEUIT OVER DEZE AAN ONS GEGEVEN 

OPENBARING? 

 

Anéeka: Sommige leden zien deze "openbaring" als gevaarlijk omdat we te veel details geven en te 

openlijk. Simpelweg vanwege het feit dat wij op dit moment de meer openlijke niet-mensen schijnen 

te zijn. 
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Vraag: WIE WAREN DEGENEN DIE DE FEDERATIE VERLIETEN? WAAROM? WAARHEEN? EN WAT 

DOEN ZE SINDS ZE DE FEDERATIE VERLATEN HEBBEN? 

 

Anéeka: Ze hebben de Federatie niet "verlaten". Ze hebben alleen dit gebied verlaten. Ze zijn nog 

steeds lid van de Federatie. Ze zijn teruggegaan naar hun thuisplaneten. We kunnen niet weten voor 

hoe lang, dat hangt van elk ras af. 

 

Er zijn er veel vertrokken, ik kan maar twee rassen noemen: 

 

Engan (Electra Pleiades) en Urmah (Vega Lyra-Avalon). 

 

Vraag: WAAROM LATEN ZE TOE DAT LOGISCHE RASSEN ZOALS WIJ DE LEIDERS ZIJN OP LYRIAN? 

 

Anéeka: Wij hebben daar geen antwoord op. Misschien vanwege het interne beleid van de 

Federatie, denkend dat zij met een objectieve blik een gemakkelijker "logisch" resultaat kunnen 

bereiken. Ook op die vraag zoeken wij nu het antwoord! 

 

Vraag: ALS FREQUENTIECOMPATIBILITEIT NIET-EMOTIONELE RASSEN AANTROK OM DE 

FEDERATIE TE LEIDEN VOOR DE ZAKEN VAN DE AARDE, DAN ZOU DAT TOCH HETZELFDE ZIJN 

VOOR EMOTIONELE RASSEN? 

 

Anéeka: Ja, precies, daarom zijn wij hier nu ook aan het helpen. Wij willen de logische standpunten 

en handelwijzen niet in diskrediet brengen. Het enige waar wij op aandringen en vragen is om ook 

de emotionele delen in overweging te nemen en erbij te betrekken. Omdat emotionele rassen zoals 

het onze ook logica binnen emoties zien en begrijpen. 

 

Vraag: ZULLEN DE TAYGETANS HUN AANWEZIGHEID OP AARDE NU VERANDEREN (VERGROTEN)? 

 

Anéeka: Op dit moment zullen de Taygetans hun aanwezigheid op aarde niet vergroten, aangezien 

de bemanning hier nu, hoewel klein, slechts 32 mensen, meer dan genoeg is om te helpen, rekening 

houdend met het feit dat wat we kunnen doen beperkt wordt door de Federatie zelf. 

 

Vraag: WERKEN DE STERRENZADEN VOOR DE RASSEN, DE FEDERATIE, OF BEIDE? 

 

Anéeka: Voor beide en voor wie de Starseeds zelf besluiten om mee te werken, of voor! 

 

Vraag: HOE VAAK WORDEN DE LEIDERS VAN DE 5D FEDERATIE GERENOVEERD?? 

 

Anéeka: Zij blijven op hun post zolang zij hun werk naar tevredenheid kunnen vervullen, en dat 

hangt af van de perceptie en de belangen van de leden van de Federatie en hun 

vertegenwoordigers, afhankelijk van wat zij willen, nodig hebben of verwachten. Zij worden niet 

vervangen omdat hun ambtstermijn afloopt, want de tijd werkt hier anders. 

 

Vraag: GRIJPT SWARUU DAN IN BIJ DE 5D FEDERATIE OM IN ONS VOORDEEL TE BEWEGEN? 

 

Anéeka: Ja, en op een manier die we nog niet kunnen begrijpen omdat ze vanuit hogere 

Dichtheden werkt. Maar ze is definitief aan het werk om de manier waarop de 5D Federatie werkt te 

veranderen, hen te laten inzien waar ze tekortschieten en wat er anders moet worden herzien. 

Swaruu is nu voortdurend aan het werk, en op een onafhankelijke manier. En ten gunste van de 

Aarde en haar volk. 

 

Vraag: Volgens wat jij op dit moment weet, wat zijn de beste activiteiten en gedragingen die wij 

Starseeds zouden moeten ondernemen om een snelle en effectieve totale openbaarmaking mogelijk 

te maken? 

 

Anéeka: In je eigen kracht staan, beslissen wat onthuld moet worden. Je moet 

verantwoordelijkheid nemen over je eigen beslissingen, wat belangrijk is en wat niet. Dat is de 

essentie van jullie werk. De Starseeds moeten beslissen, pro-actief zijn, verantwoordelijk. Niet direct 
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wachten op instructies. Jullie zijn wijs. Jullie moeten je verenigen, niet vechten onder elkaar, 

hetzelfde voor de mensen. Liefde en integratie zijn de sleutel. 

 

Vraag: IN HOEVERRE IS ONS ZONNESTELSEL & ONZE ASTROLOGISCHE TEKENS VAN INVLOED OP 

IEDEREEN IN DE 5D & HOGER? 

 

Anéeka: Alles is zeer verbonden. Het beïnvloedt alle dichtheden en iedereen daarin. Het antwoord is 

dat 3D evenveel invloed heeft op 5D en hoger als 5D en hoger op 3D. Het is allemaal één Frequentie 

massa, geen echte dichtheden. Eén massa, alleen persoonlijke perceptie bepaalt welke dichtheid als 

zodanig jij of wie dan ook leeft en waarneemt. 

 

Vraag: FEDERATIE, ALS JE KIND OM VERGIF VRAAGT, ZOU JE HET HEM NIET GEVEN, DUS 

WAAROM ONS OORLOGEN EN KANKER EN MISVORMINGEN EN PIJN GEVEN, OMDAT WE ER 

MISSCHIEN OM VRAGEN IN EEN VLAAG VAN WOEDE. BETEKENT DAT NOG NIET DAT WE HET 

MOETEN HEBBEN. 

 

Anéeka: Dat is precies het standpunt van de Federatie. Ze willen de mensen onder controle 

houden, en hebben het moeilijk om te beslissen wat ze moeten geven en hoeveel. Maar ze denken 

ook dat als de baby niet zelf de nare gevolgen van het gif ervaart, hij het nooit zal leren. Dat is hun 

standpunt, in principe. En wij zijn het deel van de Federatie, naast een paar anderen natuurlijk, die 

precies zeggen wat u zegt. Dat het ervaren van het vergif niet nodig is! 

 

Vraag: ALS DE FEDERATIE HOLOGRAFISCH IS WAAROM DOEN ZE DAT DAN MET DE 

TAYGETEAANSE BEMANNING??? 

 

Anéeka: Omdat zelfs in een holografische maatschappij, wanneer een beslissing wordt genomen, 

deze soms niet in overeenstemming kan zijn met de behoeften en wensen, standpunten van allen, 

maar zij besluiten dat de ene of de andere manier om verder te gaan misschien het best mogelijke 

plan is voor de situatie die voorhanden is. Soms moet het unaniem zijn, andere keren niet. 

 

Vraag: WEET U OF DE 5D FEDERATIE VERVANGEN KAN WORDEN DOOR ANDERE LEIDERS DIE 

MEER OP DE MENSEN ZIJN AFGESTEMD? 

 

Anéeka: Alleen als de rest van de Federatie tot de conclusie komt dat vervanging het beste 

antwoord is op het probleem. 

 

Vraag: Heeft de planeet een eigenaar? Heeft Gaia hier niets over te zeggen? 

 

Anéeka: Gaia, vanuit ons Taygetaans begrip, is een bewust wezen. Maar zoals alle bewuste wezens 

is haar bewustzijn de som van alle andere bewustzijnen die in haar verblijven. Dit betekent dat wat 

het collectief op Aarde wil, is wat Gaia wil. 

 

Maar zelfs in dit voorbeeld kunnen er delen binnen Gaia zijn die het niet eens zijn met anderen, 

waardoor er conflicten binnen Gaia ontstaan, dus we zouden kunnen zeggen dat Gaia een zware 

psychologische verandering ondergaat, een bewustzijnsverandering. Gaia is in essentie ziek. Wat 

jullie doen, de mensen, bepaalt hoe ze zal genezen. Jullie zijn haar cellen, jullie zijn haar 

immuniteitssysteem. 

 

Hoewel zij officieel geen eigenaar kan hebben, komt de Federatie zelf het dichtst in de buurt van het 

zijn van eigenaar. 

 

Vraag: WERKT COBRA SAMEN MET DE FEDERATIE??? 

 

Anéeka: Kan op dit moment geen antwoord geven over Cobra. 

 

Vraag: WAAR IS NEGATIEVE A.I. IN DEZE PIRAMIDE VAN MACHT??? 

 

Anéeka: Overal, als het belangrijkste instrument van controle. Het is op elk niveau aanwezig. 
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Voorbeeld; een zeer arm boerengezin op het platteland, maar in het bezit van een TV-toestel en 

Mobiele telefoons. 

 

Vraag: HOE DENKEN DE TAIGGETANEN OVER HET OVERNEMEN VAN DE OPERATIES VOOR 

CONTACT EN HET HELPEN VAN DE MENSHEID? EN HUN COMMUNICATIETEAMS UIT TE BREIDEN OM 

TE HELPEN. MEER CADETTEN, SCHEPEN, VAN ALCYONE EN TAYGETA. 

 

Anéeka: Als de Federatie het toestaat, kunnen we de verantwoordelijkheid nemen, of accepteren. 

Praten als de bemanning van, en in, dit schip. We zouden onze bemanning zo nodig uitbreiden, 

maar op dit moment zien we daar de noodzaak niet van in. 

 

Vraag: ZE ZEIDEN IETS OVER EEN "AI", DE RODE KONINGIN. Is dat ET AI? 

 

Anéeka: Rode Koningin is slechts een van de vele knooppunten van planetaire controle, Cabal 

geregeerd, A.I. Allemaal met elkaar verbonden. Maar het is door mensen gemaakt. ET A.I: is 

meestal buiten de planeet, aan boord van schepen. 

 

Vraag: HOE KUNNEN WE ZE HIER BENEDEN ZIJN ALS ZE NIET EMOTIONEEL ZIJN? VERLIEZEN WE 

ONZE EMOTIES ALS WE OPSTIJGEN? HOE KAN DAT? 

 

Anéeka: Omdat zelfs de Starseeds van niet-emotionele rassen in een menselijke avatar zitten die is 

ontworpen om alle rassen in menselijke lichamen als één ras te laten zijn. 

 

Dus emotionele mensen omvatten ook Sterrenzaden van niet-emotionele rassen. Ook veel niet-

emotionele rassen zijn nieuwsgierig en willen weten wat emoties zijn en wat ze ervan kunnen leren. 

Dit is de reden waarom veel niet-emotionele rassen menselijke lichamen betreden. Allemaal op zoek 

naar expansie. Andere gezichtspunten en zo. 

 

Maar zelfs als de Sterrenzaden van niet-emotionele rassen, zeg Andromedaanse Sterrenzaden, 

terwijl ze menselijk zijn, zullen ze het ook moeilijk hebben om te relateren en overeen te komen met 

leden van hun ras die momenteel geïncarneerd zijn als originele 5D Andromedanen. 

 

Maar sommige Sterrenzaden van niet-emotionele rassen behouden ook hun niet-emotionele manier 

van denken en reageren terwijl ze mens zijn. Dat creëert andere gezichtspunten en een andere 

reeks problemen om op te lossen. 

 

Vraag: ALS HET ALLEMAAL GEBASEERD IS OP MENSELIJKE KEUZES, ALS DE SLECHTE OPTIE 

VACCINS IS, WAT IS DAN DE GOEDE KEUZE DIE WE NIET KIEZEN? 

 

Anéeka: Het oplossen van je conflict met elkaar. Weten dat er andere opties zijn om overbevolking 

tegen te gaan die genocide niet inhouden. 

 

Begrijpen dat jullie allemaal in een leugen leven, want er is geen overbevolking. Alleen jullie steden 

zijn overbevolkt, en de rest is propaganda. De natuur lijdt eronder, maar niet direct door de 

mensen, maar door de mentaliteit van de leiders, die op hun beurt weer voortkomen uit de mensen. 

 

Wat u moet inzien is dat u niet op uw regeringen hoeft te vertrouwen om uw beslissingen te nemen. 

Zij hebben niet het beste met u voor. Ga niet de straat op om te protesteren tegen wat dan ook, 

want dat is wat de Cabal wil. Maar geef niet toe aan regressieve en indringende opleggingen aan 

jullie. Eenheid onder jullie is de sleutel. Gewoon niet akkoord gaan, niet gehoorzamen. 

 

Verklaring van een kijker: Het lijkt erop dat we moeten leren leven ZONDER de Federatie 

 

Anéeka: Nee. Jullie moeten de Federatie ZIJN. 

 

Vraag: Waarom wordt de maan-Matrix niet gedeactiveerd? 
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Anéeka: Omdat het deactiveren van de Matrix afhangt van de perceptie van de mensen. Niet van 

een apparaat dat buiten de perceptie van de mensen staat. Jullie zijn de sleutel om uit de Matrix te 

komen. Maan Frequentie is niet langer belangrijk of relevant. 
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