
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 5                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20201112-Taygeta-NL-Trump-verkiezingen-opinie-en-verklaring 
 

Trump - Verkiezingen - Mening en verklaring van Anéeka van Temmer (Buitenaards Contact) 

 

Ik begrijp veel sceptici, en sommigen hebben gelijk. Ik heb het gevoel dat alles wat we zien 

gebeuren met betrekking tot Trump en zijn bedrijf dat de verkiezingen oproept en dat alles hun plan 

is, misschien meer beloften en fantasieën zijn die de ware oppositie en het publiek in het algemeen 

afleiden. 

Velen zien Trump als een verlosser. De waarheid is dat ik nog nergens bewijs van heb gezien. En ik 

zit in het midden waar het mijn taak is om die dingen te weten, of ze nu gepubliceerd kunnen 

worden of niet, of zelfs gezegd kunnen worden of niet. 

Ik kan niet bevestigen dat Trump aan de echt positieve kant staat, maar ik zie wel, zoals ik al vaker 

heb gezegd, dat het alleen maar lijkt op een vete tussen oppervlakkige kanten van de Cabal zelf. 

Ik zie dat Trump, hoewel hij ijdele en zwakke opmerkingen heeft gemaakt tegen vaccins, die 

zogenaamde "alternatieve" medicijnen suggereren, doorgaat met dezelfde agenda, waarbij hij 

rechtstreeks belooft, en dat komt van hem zelf, dat ze over een paar weken beschikbaar zullen 

worden gesteld voor het publiek. Ik dring erop aan, dat dit rechtstreeks van Trump zelf komt. 

Voor de rest, dat hij iets doet voor het volk, is er gewoon geen bewijs. Ik zie alleen maar smoesjes 

en nog meer smoesjes om hun vermeende positieve acties en met de mensen voor ogen uit te 

stellen. 

 

Ik persoonlijk steun Trump, en ik heb niet gezegd wat ik hierboven onlangs heb vermeld, want ja ik 

heb het al eerder gezegd, omdat we allemaal mensen nodig hebben om hem te steunen, niet omdat 

hij de "Titan Patriot" redder is zoals velen hem noemen, maar gewoon omdat de andere kant, die 

van Biden, veel erger is, dus naar mijn mening is hij de "minste van twee kwaden." 

 

Totdat hij het tegendeel bewijst, en hij heeft tot 20 januari 2021 om zijn ware "zelf" te laten zien, 

want in werkelijkheid heb ik tot nu toe alleen maar loze beloften en overdreven ingewikkelde 

excuses gezien om niets te doen. Na 20 januari zullen we weten dat alles gewoon weer leugens 

waren, zoals altijd. 

 

Ik begrijp dat mensen hoop nodig hebben, hoewel ik daar niet veel van zie. Ik zeg en 

becommentarieer het bovenstaande op basis van bewijs dat ik in de loop van jaren heb verzameld, 

en ik zeg het in de hoop dat ik het mis heb en in de hoop dat Trump of iemand anders eindelijk de 

positieve geruchten zal bevestigen of actie zal ondernemen ten gunste van het volk. 

 

Ik denk en steun nog steeds het idee dat de mensen het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Met 

het gebruik van massale burgerlijke ongehoorzaamheid, zouden de agenda's van de Cabal stoppen, 

omdat niemand ze zou echoën. 

 

Uiteindelijk is het bewijs dat ik heb dat het Biden of Trump is, hun agenda's blijven dezelfde, en 

mensen moeten geen hoop geven aan politici, en ze moeten acties ondernemen op straatniveau, 

acties om zich te verenigen en van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals ik al eerder zei. Maar helaas 

heb ik ook bewijzen dat de overgrote, enorme meerderheid van de bevolking op de een of andere 

manier steunt, voedt en voortbrengt wat er gebeurt, dat wil zeggen dat ze alleen maar krijgen waar 

ze en masse om vragen. 

 

En het zijn de ontwaakten, de Starseeds, die het meest lijden. Omdat zij begrijpen en zien wat er 

werkelijk gebeurt, en zij voelen zich alleen en machteloos. 

 

Dus, je moet niet vechten "om te winnen" met dat in gedachten, hoewel willen winnen, ja, maar je 

vecht nu voor wat ieder van jullie is, voor je ethiek, voor wat je gelooft, voor je zielen, voor je 

integriteit van welke aard dan ook. 

 

Persoonlijk, is dat waarom ik dit blijf doen. Omdat ik weet dat het het juiste is om te doen, omdat ik 

het kan, en door het weinige te kunnen doen dat ik kan doen, behoud ik wie ik ben. 

 

Net als jij... als we niet voor onszelf vechten, kunnen we onszelf later niet meer in de spiegel 

aankijken. Iedereen doet wat hij kan en dat is onze bijdrage en dat is genoeg. 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 2 van 5                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 

Aan de andere kant is Trump een soort symbool van rebellie geworden, of het nu zijn idee is, zijn 

groep of de mensen die hem zo geïnterpreteerd hebben. Ik denk dat dit voldoende motivatie is voor 

de regressieve Cabal om hem te willen verwijderen. Hij is hoop voor velen, hoop op een betere 

toekomst, minder duister en tragisch. 

 

Wij allen, jullie daar en wij van hier, moeten samen staan en samenwerken, want zoals we goed 

weten, is het de scheiding die de ware oppositie tegen de regressieve Satanistische Cabal verzwakt. 

Daarom steun ik Trump en daarom zie ik het niet als iets slechts om hoop in hem te stellen, want 

we moeten onze verschillen, groot of klein, opzijzetten om samen te werken om een echte 

gemeenschappelijke vijand te verslaan, de regressieve Cabal. Je hebt hoop nodig, een droom, iets 

om je creatieve verlangens op te richten, en dat verenigt jou, verenigt ons in de strijd. 

 

Of Trump nu uiteindelijk niets doet ten gunste van het volk, omdat het allemaal een leugen was of 

omdat ze hem gewoon de handen hebben gebonden, omwille van wat hij voor iedereen 

vertegenwoordigt, moeten we hem steunen en ik zie er niets verkeerds in om hoop te hebben in 

hem en in zijn groep. 

 

Om deze reden lijkt het niet eerlijk, noch correct, en veel minder ethisch dat sommige invloedrijke 

onderzoekers degenen die Trump steunen bekritiseren en hen "slapend" noemen, hun standpunten 

opdringend alsof hij, of zij, de absolute waarheid bezitten. Alle ontwaakte mensen weten dat Trump, 

om aan de macht te komen, "meer van hetzelfde" moest en moet zijn. Toch moet je en moeten wij 

ergens hoop op hebben, zonder onze eigen macht te delegeren, zonder alle hoop alleen op die 

groep, op Trump te vestigen. 

 

Zoals ik al eerder zei, mensen moeten verenigd worden, en als Trump zegt, of er is enige hoop, dat 

hij iets zal doen dat zal helpen, dan moeten we kracht verzamelen door ons bij hem en zijn groep 

aan te sluiten. Niet meer scheiding creëren en daarmee meer wanhoop die aanleiding geeft tot het 

creëren of manifesteren van een tijdlijn die nog negatiever is dan de huidige, want dat is het, daar is 

geen twijfel over mogelijk. 

 

Daarom is het ook niet correct om degenen die Trump steunen, of degenen die nog hoop in hem 

(hebben) hebben, slapend te beledigen. 

 

Voor degenen die hierop zoek zijn gegaan naar informatie over de verkiezingen en over Trump en 

zich afvragen wie ik ben: 

 

Ik ben Anéeka van Temmer, ik ben 22 jaar oud, ik ben vrouw en ik ben geen mens. Ik ben de 

dochter van een andere beschaving zoals de uwe, alleen veel geavanceerder in alle opzichten, en ik 

kom van de ster Taygeta in de Pleiaden. Een beschaving die bestaat uit meer mensen zoals jij. 

Omdat er meer "mensheid" is buiten de Aarde, veel meer "mensheid". Ik lijk op jullie, maar in de 

geest en in het lichaam, zijn we verschillend. 

 

Ik kom hier om hallo te zeggen, om te zeggen dat we bestaan, om jullie te begroeten. Ik ben hier al 

vier en een half jaar, bestudeer jullie beschaving, jullie gewoonten en jullie talen, en ik beheers er 

zes van. Begrijpen hoe jullie denken, en waarom. Je zou kunnen zeggen dat ik een soort 

antropoloog van buiten de Aarde ben. 

 

Ik bekijk de dingen vanuit een andere hoek. Van bovenaf, alles objectief observerend en wat ik 

gevonden heb delend met mijn volk en ook met jullie. Het kan me niet schelen of je me gelooft, en 

het kan me ook niet meer schelen. Ik ben er nog steeds, of je het nu leuk vindt, begrijpt of niet. Het 

doet er niet toe, maar wat ik deel als informatie doet er wel toe. 

 

Ik zie en begrijp aardse problemen van buitenaf, vanuit een baan om de aarde, zonder dat ik in het 

probleem zelf hoef te zijn, en ik analyseer alles objectief en wetenschappelijk terwijl ik alles 

nauwkeurig documenteer. 

 

Ik heb nooit de kans gehad om tussen jullie te lopen. 
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Trump is niet alleen, hij vertegenwoordigt alleen zijn groep, als zijn publieke dekmantel. De ware 

graad van zijn betrokkenheid bij de beslissingen van zijn groep is onbekend. Hij vertegenwoordigt 

een groep mensen die door de eeuwen heen altijd geld en macht hebben gehad. Oude families met 

grote invloed, vooral in Europa. Deze families hebben door de eeuwen heen geweigerd de doctrines 

te volgen die door hun vijanden werden opgelegd, die weer andere groepen families zijn met grote 

macht door de eeuwen heen. 

 

Zij hebben geweigerd omdat zij weten dat de tegenpartij de verering van het satanische 

vertegenwoordigt, het Luciferische, met sterke banden met lage, regressieve, manipulatieve en 

indringende entiteiten. 

 

Beide zijden gebruiken en bewegen zich via geheime genootschappen, de ware vorm en structuur 

van de macht op de planeet Aarde, waarbij de officiële politici met hun Kapitalisme, Democratie, 

Marxisme, en Socialisme, naast andere politieke en religieuze modellen, slechts als publieke façades 

overblijven waarmee zij de massa's, het grootste deel van de menselijke bevolking, kunnen 

controleren. Zij laten hen leven in een onwerkelijkheid die door hen wordt gemanipuleerd en volledig 

gecontroleerd, en laten de mensen alleen de illusie van vrijheid wanneer zij dat willen. 

 

Alle geheime genootschappen werken met onbreekbare principes en regels, allemaal gebaseerd op 

ideeën van evenwicht en dualiteit. Met sterke gehechtheid aan ideeën van Karma en oorzaak en 

gevolg. 

 

Juist omdat ik zie en begrijp hoe zij werken, hoe zij te werk gaan, weet ik dat zij, door een 

onevenwichtigheid te creëren, door hun eigen regels, wetten en overtuigingen het tegendeel vormen 

om die te compenseren. 

 

Op dezelfde manier, en gebruikmakend van mijn begrip van hoe alles overal werkt, zie ik een 

universele wet die altijd aanwezig is en van kracht is, en het is het feit dat wanneer het kwaad 

toeneemt, het goede ook zal toenemen op zoek naar zijn natuurlijk evenwicht. 

 

Dus gebaseerd op deze kennis zie ik duidelijk dat ja, het is heel goed mogelijk dat terwijl het totale 

kwaad toeneemt op de planeet Aarde, van de kant van de regressieve Cabal met al zijn agenda's 

van vernietiging en manipulatie van het menselijk ras, er tegelijkertijd de aanwezigheid en activiteit 

zal ontstaan en zal toenemen van energie en groepen die zich tegen hen verzetten. 

 

Met andere woorden, terwijl de Luciferiaanse activiteit toeneemt, zou ook de positieve activiteit 

moeten toenemen. Daarom zou de groep achter Trump, die hem gebruikt als een publiek front, 

moeten bestaan en strijden om de controle over de planeet. 

 

Het is waar dat er in het verleden grote tragedies en verschrikkelijke agenda's hebben 

plaatsgevonden, sommige van lange duur, zoals de inquisitie bijvoorbeeld, maar zelfs daar zijn er 

acties geweest van groepen die zich daartegen hebben verzet en zij hebben deze regressieve 

agenda's bij vele gelegenheden geneutraliseerd. 

 

Vreselijke dingen gebeuren vandaag op Aarde en er worden er nog veel meer voorspeld op planetair 

niveau. We zien dit met de machtsgrepen, de vooruitgang van regressieve agenda's zoals die van de 

"mug", dat de kwaadaardige aanwezigheid zich als nooit tevoren aan het verspreiden is. Alleen al de 

agenda van de ¨bug¨ vertegenwoordigt de grootste misdaad in de hele geschiedenis van de 

mensheid. 

 

Daarom is de activering door eigen beslissing en motieven van organisaties die tegen de 

Regressieven ingaan, dringend gewenst. Want die zijn er altijd geweest. 

 

Sommigen noemen ze "de Witte Hoeden" maar dat is naar mijn mening erg reductionistisch en het 

is beter ze geen naam te geven omdat niet bekend is wat er achter elke veelgebruikte term 

schuilgaat. Ze zijn er gewoon en er bestaat geen twijfel over dat ze er zijn. 

 

Net zoals men nooit kan zien dat de regressieve Illuminati openlijk opereren, omdat al hun acties via 

hun politieke marionetten lopen, moet de positieve kant dat wel, en werkt op dezelfde manier. Met 
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andere woorden, ze zijn er wel, maar ze worden niet openlijk gezien. En aangezien de massamedia 

zeer zeker onder regressieve controle en manipulatie staan, zullen de acties van groepen die zich 

tegen hen verzetten nog minder openbaar worden gemaakt. 

 

Als ik mijn Bronnen bestudeer en alles wat tot mij komt en wat ik vind, bestudeer, heb ik gezien dat 

er beslist een ernstig en sterk conflict bestaat tussen ten minste twee grote tegenover elkaar 

staande groepen, die beide de controle over de planeet willen overnemen. 

 

Er bestaat geen twijfel over dat zo'n conflict zich voordoet. En ik zie het niet als juist of 

waarheidsgetrouw om te denken dat alles en bloc volledig gedomineerd wordt door de regressieve 

kant, zoals voorgesteld door vele "wijze betweters" die geloven dat ze "wakkerder zijn dan alle 

anderen", zonder rekening te houden met het duidelijke bewijs van strijd tussen geheime 

genootschappen op hoog niveau die buiten het publieke oog opereren en beslist onderling hard 

vechten. 

 

Ik zie duidelijk een sterke mogelijkheid dat Trump en zijn team op legale wijze de verkiezingen weer 

in handen krijgen en zijn presidentschap opnieuw veiligstellen. Ik kan niet weten wat er zal 

gebeuren, noch probeer ik een waarzegger te zijn. Ik vertrouw alleen op mijn informatie en het 

bewijs dat ik bij de hand heb. 

 

Er is een geschiedenis dat een president al is uitgeroepen door de media, en de winnaar een ander 

is, het gebeurde bij de verkiezingen in 2000. Dus het kan weer gebeuren. 

 

Als we de situatie analyseren, weten we dat als de Verenigde Staten ineenstorten onder regressieve 

controle, dit zal doorsijpelen naar de rest van de wereld en iedereen zal treffen. Op dezelfde manier, 

als een positieve gebeurtenis zich voordoet in de Verenigde Staten, zal het uiteindelijk ook de hele 

planeet beïnvloeden. 

 

Trump en zijn groep weten heel goed wat de gevolgen hiervan zijn, en van het geven van macht aan 

de regressieve kant. De mensheid in het algemeen, op planetair niveau, hangt aan een zijden 

draadje, met een genocide van een nooit eerder gezien niveau vlak voor hun deur. Zij weten het 

heel goed. 

 

Zij willen niet dat de dingen op deze manier gebeuren, zij willen geen genocide omdat zij geloven in 

karma, en in evenwicht. En ze weten dat als ze er niets aan doen, ze op de een of andere manier 

ernstige gevolgen zullen moeten betalen. 

 

Het is ook heel goed mogelijk dat Trump niet wordt herkozen. Maar het probleem hier is dat het 

overduidelijk is dat er ernstig is gefraudeerd bij de verkiezingen en in elk van de staten van de 

Amerikaanse Unie. De burgers weten het, en de hele wereld weet het nu. Nooit eerder zijn er 

smerigere en oneerlijkere verkiezingen geweest dan nu. 

 

Als de regressieve kant van Biden de overwinning krijgt, dan zullen miljoenen mensen, zowel in de 

Verenigde Staten als in de rest van de wereld, weten dat de Democratie dood is. Dat alles een 

leugen is. Als Trump herkozen wordt, blijven recht en orde gehandhaafd. Anders zal anarchie de 

overhand krijgen. 

 

Ze zullen op alle mogelijke manieren proberen te rechtvaardigen dat Biden "legaal" gewonnen heeft, 

maar het bewijs van het tegendeel is er al, overduidelijk en smerig, en nog belangrijker, massaal. 

Deze organisaties weten dit heel goed. 

 

De bevolking van de Verenigde Staten is meer verdeeld dan ooit en in twee blokken. Pro-Trump en 

de Democraten. (Ze hebben niets van Democraten, ze verschuilen zich achter hun namen met 

betekenissen die tegengesteld zijn aan de ware). 

 

En naar de mening van vele zogenaamde deskundigen zullen zij, als Trump niet de overwinning 

krijgt, in opstand komen en een zeer reële burgeroorlog veroorzaken. Allemaal in naam van het 

behoud van de republiek, en het vaderland. Het zijn mensen die zeer gehecht zijn aan hun wortels, 

hun identiteit en hun idealen, en het bewijs daarvan is dat de wapenverkoop in de Verenigde Staten 
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nog nooit zo groot is geweest als nu. En ze zijn van plan ze te gebruiken, daar is geen twijfel over 

mogelijk. 

 

Als de kant van Trump wint, zullen de Democraten hun schok- en oproergroepen, de beruchte 

Antifa's, vrijlaten, maar zoals ik heb vernomen, heeft de kant van Trump naar verluidt al de 

methoden en de manieren om hen te neutraliseren, aangezien de Nationale Garde is geactiveerd in 

de meest problematische staten. 

 

Ik begrijp heel goed dat het creëren van conflicten deel kan uitmaken van de agenda's om het 

gebruik van geweld en het opleggen van een politiestaat met uitgaansverboden te rechtvaardigen. 

Ik zie echter nog andere, minder verschrikkelijke mogelijkheden. 

 

Zelfs als Trump en de zijnen verliezen, zullen ze blijven vechten en proberen de controle terug te 

krijgen. Ze zullen niet zoals verwacht hun handen vouwen, want zo werken ze niet. 

 

Wie er ook wint, of het nu Trump of Biden is... het gaat niet om een politiek geschil... maar om de 

toekomst van de mensheid. Hopen op iets beters, of satanisten. 

 

De nazi's verloren de Tweede Wereldoorlog niet, ze verhuisden gewoon van Duitsland naar Amerika. 

Het zijn deze die vandaag de dag alles veroorzaken, dezelfde agenda's van controle en genocide, 

van sociale en genetische controle. Het is dezelfde groep. En ze hebben het al eerder geprobeerd. 

Zelfs de agenda en de manier van handelen van de ¨Bug¨ is al eerder gezien en op precies dezelfde 

manier. 

 

De grote Spaanse griep van 1918 werd niet veroorzaakt door een natuurlijk pathogeen, maar door 

het opleggen van anti-pathogene, anti-bacterie maatregelen als direct gevolg van een opzettelijke 

besmetting met behulp van injectienaalden en wat daarin gaat, alles in naam van de 

volksgezondheid. En degenen die het meest ziek werden, werden alleen maar gebruikt om de 

noodzaak op te leggen van meer van datgene wat in dat plastic ding met metalen punt gaat. 

 

Ze herhalen alles, gebrek aan inventiviteit, duidelijke aanwijzing voor de tussenkomst van 

regressieve rassen die alleen zijn of alleen bestaan als egregores of tulpas gemaakt door iemand 

echt, en met een ziel. Daarom ontbreekt het hen aan een creatieve vonk. Altijd denken ze dat de 

mensheid zich de vorige gebeurtenissen niet zal herinneren, omdat ze maar kort leven, vergeleken 

met de entiteiten die leven en zich voeden met menselijke energie. 

 

Maar er zijn andere wezens die het zich wel herinneren, en die niet kort leven, en die jullie zullen 

vertellen wat er aan de hand is. Jullie weten heel goed wie dat zijn. 

 

Jullie moeten en wij moeten verenigd zijn, en daarom steun ik Trump. Dus, ik zie het niet als slapen 

om hoop te hebben in hem of zijn team. Dingen zijn niet zo simpel, en ook niet alleen zwart-wit. Dit 

alles wetende, wat er achter Trump en de anderen zit, kies ik ervoor om hem te steunen totdat hij 

laat zien dat hij niet aan onze kant staat, of totdat het gewoon geen zin meer heeft om hem te 

steunen. 

 

Het is niet slapend zijn, het is een ziel hebben, hoop en intentie om beter te leven. Om gewoon een 

toekomst te hebben. Het is de oude en duizendjarige strijd tussen goed en kwaad. 

 

Ik weet heel goed dat hij misschien niet wint. Ik accepteer het. Toch zullen we vanaf hier met je 

blijven vechten. Omdat dat is wat ik kies, omdat dat het juiste is om te doen. Omdat ik een ziel heb 

en die zou ik verliezen als ik de andere kant op zou kijken. Ik vecht voor jou en ik vecht voor mezelf 

met jou. Voor mijn eigen persoonlijke redenen. Voor wat weinig of veel ik van hieruit kan doen. 

 

Met al mijn liefde. 

 

Anéeka 
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