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GALACTISCHE FEDERATIE DE MEESTERS VAN DE WERELD - Q&A - ANEEKA VAN TEMMER  

 

Videolink.- https://youtu.be/VvUicSm_EFQ    

 

Robert.- heeft de Federatie in eerdere resets controle over de Aarde gehad?  

 

Anéeka van Temmer.- Zij hebben de controle gehad over alle resets sinds de grote overstroming in ieder 

geval.  

 

Robert.- Is een holografisch systeem met een getrapte Raad en een matriarchaal systeem nog een optie?  

 

Anéeka van Temmer.- Het is een van de beste politieke modellen voor een planeet. Het zal een optie 

blijven zolang de mensheid in het algemeen, de massa, er klaar voor is. Er moet op dit moment veel 

gebeuren voordat het kan worden ingevoerd, en de mensen moeten ook de kans krijgen om te beslissen 

welk politiek systeem het beste voor hen is.  

 

Robert.- Wat was het resultaat van de ontmoeting tussen de Federatie en de Raad van Alcione? En hoe zien 

zij ons ontwaakten?  

 

Anéeka van Temmer.- De ontmoeting is bijna op een ramp uitgelopen, want ze zijn nu versplinterd en 

functioneren bijna als twee verschillende raden. Alcione en de Federatie zijn het niet eens met wat er tot nu 

toe op Aarde gebeurt.  

 

Robert.- Wat heeft de Federatie te winnen bij het samenwerken met geheime genootschappen met 

"acupunctuur" (Noot van T: codewoord voor de prik) en het terugdringen van de bevolking? Is de Federatie 

geïnfiltreerd, gecompromitteerd of bedreigd?  

 

Anéeka van Temmer.- De Federatie ziet de dingen niet op dezelfde manier met dezelfde interpretatie van 

de mensen op Aarde. Wat betekent dat zij alle kwaad zal beschouwen als deel van de ervaring op Aarde en 

voortgebracht door de bevolking zelf. De Federatie is niet geïnfiltreerd, het heeft altijd zo gewerkt. Zij 

hebben in het verleden niet ingegrepen in tijden van grote beroering zoals de Eerste Wereldoorlog en de 

Tweede Wereldoorlog. Zij zullen niet ingrijpen zoals u allen, wij allen, op dit moment zouden wensen. Zij 

winnen niets door samen te werken met geheime genootschappen, zij werken eenvoudig samen met wie de 

controle heeft over de planeet, in dit geval diepe geheime genootschappen, Illuminati, Cabal.  

 

Robert.- Als de diplomatie mislukt, kunnen mensen dan gebruikt worden, nuttig zijn, deelnemen aan 

gevechtsrollen voor de Raad van Alcione?  

 

Anéeka van Temmer.- Niet direct, alleen door de keuze van ieder mens. Ik kan er op dit moment verder 

niets over zeggen.  

 

Robert.- Zegt de code van de Federatie iets over het optimaliseren van de evolutie van beschavingen op de 

planeten?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, en het werkt de hele tijd. Volgens hen is dat precies wat ze doen. De 

belangrijkste reden waarom ze niet direct ingrijpen is omdat ze niet inzien waarom. Zij hebben het gevoel 

dat als zij direct helpen, zij de eer van de mensen afnemen, en als zij het werk voor hen doen, de mensen 
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niet zullen leren van wat er gebeurt. Zij achten het noodzakelijk dat de mens van een mentaliteit van 

afhankelijkheid van een ander overstapt naar een mentaliteit van verantwoordelijkheid voor zichzelf.  

 

Robert. - Anéeka, een vraag uit het hart. Hoe ga jij met dit alles om?  

 

Anéeka van Temmer.- Het is niet gemakkelijk voor mij, zelfs als ik probeer de dingen objectief te zien, 

persoonlijk is het heel moeilijk voor mij om alles te zien wat er op Aarde gebeurt, en zolang ik het gevoel 

heb dat ik op de een of andere manier help, zal ik hier blijven, maar het is heel moeilijk voor mij om zoveel 

negativiteit te absorberen. Oefeningen en meditatie helpen me om met alles om te gaan. Al mijn liefde voor 

jou. Bedankt voor je vraag.  

 

Robert. - Het is duidelijk dat de strijd zal verhevigen en op onze stoep zal belanden. Is er een manier dat 

de Raad van Alcione enig gewicht heeft om in te grijpen in de plannen van de Galactische Federatie? Dank 

u.  

 

Anéeka van Temmer.- De Raad van Alcione is erg sterk en vertegenwoordigt alle beschavingen binnen het 

Pleiades M-45 sterrensysteem. Het heeft veel gewicht in beslissingen en politiek binnen de Federatie.  

 

Robert.- Als we ons op een massale manier voorstellen dat de 5D Federatie geen macht heeft in ons leven, 

zou het dan mogelijk zijn om dat waar te maken?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, dat is mogelijk, maar vergeet niet dat de Federatie geen kwaadaardige entiteit 

of organisatie is, het is gewoon zo, en haar ethiek verschilt van die welke op Aarde wordt gebruikt, en zelfs 

wij als Taygetans gebruiken. Dus dingen begrijpen wordt een ingewikkeld proces van exopolitieke 

interacties. De Federatie doet ook wat ze kan. Het is een organisatie op meerdere niveaus. Van bovenaf is 

het allemaal liefde en licht, en integratie zoals velen zeggen, maar van direct boven de Aarde bestaat het uit 

mensen van niet-menselijke, niet-aardse oorsprong, mensen zoals jullie, met hun belangen en hun 

verlangens, en behoeften. Het zijn ook mensen die leven en evolueren.  

 

Robert.- Anéeka, wat kunnen we doen zodat de Federatie Raad die de kunstmatige 3D Matrix hier op Aarde 

controleert besluit deze genocide die is begonnen te stoppen?  

 

Anéeka van Temmer.- Het enige wat jullie van onderaf kunnen en moeten doen is je zo goed mogelijk 

verzetten tegen wat komen gaat. Dat is op zich al een krachtige boodschap aan de leiding van de Federatie, 

maar iedereen moet proberen het probleem op te lossen zonder hulp van buitenaf, en van hieruit zullen de 

rassen die het niet eens zijn met de procedures van de Federatie alles in het werk stellen om de zaken 

tegen te houden. van deze kant, zoals wij al hebben gedaan en zijn begonnen.  

 

Robert.- Heeft de Federatie geen samenwerkingsorganen opgericht onder de algemene bevolking van de 

Aarde? Hoe kan de mening van de Federatie over de redding van de Aarde als gekwalificeerd worden 

beschouwd?  

 

Anéeka van Temmer.- U heeft een heel goed punt. Wij hebben het ook waargenomen. Dat is een van de 

redenen waarom we het niet eens zijn met hun procedures.  

 

Robert. - De Federatie heeft gefaald. Denkt u aan radicalere acties, laten we zeggen strategieën buiten het 

gevestigde en wettelijke kader om deze situatie aan te pakken?  

 

Anéeka van Temmer.- De Federatie heeft niet gefaald, ze werkt gewoon zoals altijd. Dat is in de eerste 

plaats het probleem. Niet ingrijpen is ook regressief vanuit het oogpunt van de mensen op Aarde die onder 

het probleem te lijden hebben. De strategieën zijn natuurlijk alleen gepresenteerd aan de kant van de Raad 

van Alcione en de bondgenoten.  

 

Robert.- Mijn vraag is: wil de Federatie de planeet Aarde voor andere doeleinden en willen ze daarom van 

de mensen af?  

 

Anéeka van Temmer.- De Federatie had de planeet Aarde al, het is hun eigendom, ze passen het alleen 

aan om aan hun huidige behoeften te voldoen. Het geallieerde ras van de Raad van Alcione heeft beweerd 

dat de Aarde van hen is en niet van de Federatie. Als commentaar kunt u niet aangeven welke. De 

belangrijkste reden waarom zij van de mensen af willen is dat zij hen als te talrijk zien en dat zij met hen de 
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ecosystemen en de hele planeet zullen laten instorten. Wij bevestigen dat er andere opties zijn, waaronder 

genocide. Het probleem hier is dat om die andere opties te laten werken, de mensen die de macht hebben, 

Deep Cabal, Illuminati, hun macht en hulpbronnen zouden moeten opgeven, en zij willen hun macht niet 

opgeven, dus dat is het voornaamste probleem hier. Het is niet de Federatie die van de mensen af wil, dat 

komt van de diepe Cabal en de mensen in geheime genootschappen die de Aarde beheersen. Het plan om 

de Aarde te ontvolken komt in wezen van meer mensen, de mensen in de werkelijke machtsposities, Cabal, 

Illuminati, en de Federatie stelt zich er alleen maar lankmoedig tegenover op, en dit is vanuit het 

gezichtspunt van de Raad van Alcyone en zijn bondgenoten even erg als het plannen van de genocide in de 

eerste plaats.  

 

Robert.- Gelooft Anéeka dat bitcoin ons zal helpen de macht terug te krijgen?  

 

Anéeka van Temmer.- Ik zie bitcoin op dit moment niet als een reële optie die een significante 

verandering teweegbrengt, aangezien het net zo gecontroleerd wordt als elk ander monetair systeem dat 

slechts de illusie geeft vrij te zijn. Als het jou en anderen helpt, dan is het nuttig, maar niet op grotere 

schaal.  

 

Robert. - Waarom zijn de Alfratezen niet bij ons? Dank je.  

 

Anéeka van Temmer.- Zij opereren binnen de wettelijke context van de grotere Federatie, en al hun 

operaties komen van dat centrale Federatie commando. Volgens hen doen ze het juiste en helpen ze de 

mensen op Aarde naar hun beste vermogen, volgens hen.  

 

Robert.- Wat is de positie van de superieure Federatie in de juridische strijd tussen de rebellen en de 

Federatie?  

 

Anéeka van Temmer.- Alleen begeleiding van beide kanten, omdat zij begrijpen dat er van bovenaf 

helemaal geen kanten zijn, alleen conflicten die de interne toestand weerspiegelen van de mensen die 

samen de Federatie vormen. De hogere Federatie begrijpt dat als iets niet juist is en het is niet ethisch op 

één niveau, op een lager of hoger niveau, dan is het niet juist of ethisch op elk niveau, dan zou hun 

standpunt dat moeten zijn van alles willen oplossen met respect, liefde en integratie. Zij zijn het niet eens 

met wat er op dit moment op Aarde gebeurt.  

 

* * * 
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