
 
 

René Yanadath                                                       Pagina 1 van 4                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

20211009-Tayegta-NL-binnengevallen-planeten-Aarde-Mars-en-Venus 

 

 

 

BINNENGEVALLEN PLANETEN - AARDE, MARS EN VENUS 

 

GESPREK MET ANÉEKA VAN TEMMER: 

Cristina: Op een gegeven moment merkte je op dat er 9 planeten waren in omstandigheden vergelijkbaar 

met de Aarde, afgezien van Mars en Venus, wat zijn de anderen? 

Аnéeka van Temmer: De eerste en meest beruchte was Alpha Centauri A3 bekend als Phaeton door 

anderen, tegenwoordig omgedoopt tot Alfrata, dat is de belangrijkste planeet van de Alpha Centauri of 

Alfrateanen.  

Dan zijn er in hetzelfde systeem Sycorax (Alpha Centauri B3), Phainon (Alpha Centauri A4) en  

Stilbon (Alpha Centauri B1). Plus 5 andere planeten in Canis Minor, waarvan ik de gegevens niet heb.  

Maar zij staan onder de positieve controle van de Procyoniërs in het gebied, en zij hebben niets te maken 

met de Procyoniërs van Taygeta, van de planeet Procyon. Ok ik heb ze, maar met ietwat vreemde 

nomenclaturen: 

- Tau-Cete 

- GJ 667C -c / GJ 667C-e (In het Canis minor stelsel)  

- Zon-13-b (Venus)  

- Kepler 296 e 

Ze stonden allemaal onder regressieve controle. Nu niet meer, op één na. Alleen Sun-13B blijft onder 

regressieve controle (Venus). 

 

Estel-la: Wat is het verschil tussen planeet A en B in het Alpha Centauri stelsel? 

 

Anéeka van Temmer: Er zijn 3 zonnen, in een drievoudig systeem, die alle 3 om elkaar heen draaien. Het 

zijn Alpha Centauri A, Alpha Centauri B en Alpha Centauri C (die een bruine dwerg is ook bekend als 

Proxima Centauri) A of B hangt af van de zon waar elke planeet omheen draait. Deze afbeelding is gevonden 

op het Internet maar de informatie is correct. Alleen kleine planetoïden ontbreken en de namen zijn 

verouderd, of sommige ervan. Maar correct genoeg om het Alpha Centauri stelsel te illustreren. 
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Cristina: Tau-Cete, GJ 667C -c en GJ 667C-e Komen die uit Canis Minor? En hoe zit het met Mars? 

 

Anéeka van Temmer: Alleen GJ komen uit het sterrenbeeld Canis Minor (ik heb geen informatie over hun 

zonnen).  

 

Mars is een ramp verdeeld in 3: 1/3 van de regressieve Cabal van de Aarde, een ander 1/3 van Maitre Tall 

Grays en het laatste 1/3 van Mantis van Ojalu. Het kan niet worden geclassificeerd als een vrije planeet of 

een planeet onder regressieve controle. 

 

Cristina: En waar zijn Tau Cete en Kepler? 

 

Anéeka van Temmer: Tau-Cete in de Constellatie Cetus, Zon Cetus-A, 12 lichtjaar van de Aarde. Kepler-

62f draait om de zon Kepler-452 op 1402 lichtjaar van de aarde, het is heel ver ... 

 

Ik verduidelijk dat Kepler 296-e hetzelfde is als Kepler 62f volgens mijn gegevens, alleen op twee 

verschillende manieren geclassificeerd, maar wel dezelfde planeet. 

 

 
 

Cristina: Dank je. Dus de enige planeten die nu onder regressieve controle staan zijn Venus en de Aarde? 

 

Anéeka van Temmer: Ja, althans in deze sector. <<<<<<<<<<<<<<<< 
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Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat iets classificeren als regressief of niet, iets relatiefs is. 

Maar officieel zijn dat volgens de Federatie de planeten die onder regressieve controle waren, of zijn, zoals 

op Aarde. Merk op dat ze in hetzelfde zonnestelsel meestal per groep gaan, dit is niet meer dan logisch. Ik 

heb mijn informatie nu moeten vergelijken met menselijke informatie, omdat ik hier alleen planeten heb 

met de nomenclaturen, nummers en toegewezen frequenties van de Federatie, die geen zin hebben om te 

delen omdat het slechts reeksen nummers zijn. Vergeet niet dat we door sterrenkaarten bewegen door 

middel van frequenties, dus ik heb geen stellaire naam van buiten de Aarde die fonetisch overeenkomt met 

elke planeet, behalve de voor de hand liggende zoals Venus, of die van Alpha Centauri, omdat daar veel 

informatie over is, en Tau Cete en Kepler-62f. 

 

En wat doet de Federatie op Venus? Zijn dat dezelfde als die hier op Aarde zijn? 

 

Anéeka van Temmer: Ze hebben daar een andere groep geavanceerde schepen in een baan om de aarde. 

Aarde. Hier is het grootste schip van de Federatie de Andromedaanse Viera, in een baan om Venus bevindt 

zich haar identieke zusterschip, de Varena. Naast de ondersteunende groep van talloze rassen die komen en 

gaan, en die ook komen en gaan vanuit een baan om de Aarde. De Regressives die Venus besturen zijn 

dezelfde als op Aarde en zij gaan naar Venus via sprongkamers of portalen. 

 

Estel-la: Is Venus nu beter dan Aarde? Hanteert de Federatie dezelfde regels van non-interventie? 

 

Anéeka van Temmer: Het is hetzelfde, alleen hebben ze niet zoveel burgerbevolking op Venus als op 

Aarde. De Cabal hebben de neiging om Venus te gebruiken als zomerverblijf, voor haar stranden en 

luxueuze faciliteiten aan de kust, aangezien Venus in 5D een waterplaneet is, zoals Temmer, overwegend 

water met weinig vaste of droge continenten. Tropisch paradijs planeet. Haar klimaat en atmosfeer is 

stabieler en vriendelijker voor de biologie dan de Aarde. 

Er wordt u verteld dat Venus erg heet is en puur zwavelzuur, dat is propaganda van de Cabal. Daarnaast is 

er het probleem dat als je dingen vanuit 3D bekijkt, je alleen het 3D-gedeelte ziet van datgene waar je naar 

kijkt. Dit principe geldt voor veel dingen. 

 

Cristina: Heeft de cabal daar dezelfde agenda als hier? Hebben de mensen daar ook last van de huidige 

situatie of vallen ze de bevolking daar niet aan? 

 

Anéeka van Temmer: Aangezien de bevolking zeer gering is, hebben de regressieven hun aandacht op 

Aarde, want zij hebben Venus volledig overheerst en onder hun controle. 

 

Estel-la: Zoals in China dan? Ze zijn zeer gehoorzaam? 

 

Anéeka van Temmer: Ik denk dat het anders is omdat er heel weinig burgerbevolking is. Dus ze hebben 

hen onder controle op andere, tijdelijk minder invasieve manieren. Wat er gebeurt is dat, voor de cabal, er 

zoveel mensen op Aarde zijn dat het onmogelijk is om door te gaan met een zachte controle over hen. Dat 

is wat hier gebeurt. 

 

Estel-la: Oh natuurlijk begrijp ik dat, daarom klagen ze dat er overbevolking is, maar dat komt omdat wij 

uit hun handen zijn ontsnapt... 

 

Anéeka van Temmer: Ja, en omdat jullie wakker worden. Wat zij niet zien (maar dat is zeker met opzet) is 

dat als er zoveel mensen zijn met zo'n destructieve mentaliteit voor de planeet, dat door hen komt en door 

hun slechte invloed. 

 

Cristina: Helpt u ook op Venus? 

 

Anéeka van Temmer: Taygeta helpt Venus via de Aarde. Venus is een kolonie van de Aardse  

Cabal. Als de Aarde bevrijd is, is Venus bevrijd, ze gaan hand in hand. Maar door alleen Venus vrij te laten 

Venus, wordt de Aarde niet bevrijd. De Aarde is de sleutel. We zijn hier alleen vanaf Taygeta tot op heden, 

slechts één schip met 28 Taygeteanen. 

 

Estel-la: Oh ik zie het, het zou als schaakmat zijn! 

 

Anéeka van Temmer: Ja. 
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Cristina: En over de planeten Tau-Cete, GJ 667C -c, GJ 667C-e en Kepler 296 e, kent u de geschiedenis 

van een van hen? Wat is er met hen gebeurd? 

 

Estel-la: Ja, hoe zijn deze planeten in die situatie gekomen? Zoals op Aarde gebeurde, door vervolging en 

reptielachtige invasie? 

 

Anéeka van Temmer: Ik weet alleen dat het zeer positieve planeten waren die in vrede leefden zonder 

enige manier om zichzelf te beschermen, alleen met behulp van hun hoge frequentie als een schild. Op zich 

heb ik begrepen dat ze niet eens dachten dat ze zich ergens tegen hoefden te beschermen. Dus kwamen de 

regressieven en die namen ze gewoon heel gemakkelijk in, zonder enige weerstand. Juist daarom zag de 

Federatie het als een duidelijke beslissing om hen te bevrijden en weg te halen. Omdat het duidelijk een 

directe vijandige interventie van buitenaf was, en als referentie het geval van de Aarde is een zeer complex 

probleem dat er niet een is van een traditionele directe invasie. 

Terzijde: dit is de reden waarom iemand niet alleen maar liefde en licht kan zijn, zoals veel New Agers 

zeggen.  

Omdat anderen je uiteindelijk opeten. Dat is alleen van toepassing bij hoge dichtheden, waar geen kwaad 

meer bestaat. En daarom begrijpen sommigen niet waarom Taygeta gemilitariseerd is (Hoewel niet op een 

mens-achtige manier), simpelweg omdat we ons moeten verdedigen. 

 

Estel-la: Zeker, ik begrijp het helemaal. Je moet jezelf en je dierbaren kunnen verdedigen. 

 

Cristina: Helaas is er hier veel verwarring met dit alles. 

 

Anéeka van Temmer: Wees aardig en liefdevol voor iedereen, maar draag altijd een scherp zwaard bij je. 
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