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20201227-Taygeta-NL-Vragen-voor-Aneeka-van-Temmer-Taygeta- 
Pleiaden 
 

Vragen aan Anéeka van Temmer (Taygeta - Pleiaden) - LIVE 

 

Vraag: door Emilio Alvaro icaza: 

 

HEEFT DE FEDERATIE DE AARDE BEHEERST, IN VORIGE RESETS? 

 

Anéeka: Zij is in alle resets in ieder geval sinds de grote overstroming in de macht geweest. 

 

Vraag: door Marta en Jaime Cubides: 

 

IS EEN HOLOGRAFISCH SYSTEEM MET SCHALENRAAD EN MATRIARCHALE MANIER, NOG STEEDS 

EEN OPTIE? 

 

Anéeka: Het is een van de beste politieke modellen voor een planeet. Het zal een optie blijven 

zolang de mensen in het algemeen, de massa's er klaar voor zijn. Op dit moment moet er veel 

gebeuren voordat het kan worden uitgevoerd. En de mensen moeten ook de kans krijgen om te 

beslissen welk politiek systeem het beste bij hen past. 

 

Vraag: door Isaias Flores: 

 

WAT WAS HET RESULTAAT VAN DE ONTMOETING TUSSEN DE FEDERATIE EN DE RAAD VAN 

ALCYONE? EN HOE ZIEN DE ONTWAAKTEN ONS? 

 

Anéeka: De bijeenkomst liep uit op een bijna-ramp, want ze zijn nu versplinterd en opereren bijna 

als twee verschillende Raden. Alcyone en Federatie zijn het niet eens met wat er tot nu toe op Aarde 

gebeurt. 

 

Vraag: door Gudrun Erla: 

 

WAT HEEFT DE FEDERATIE TE WINNEN DOOR SAMEN TE WERKEN MET GEHEIME 

GENOOTSCHAPPEN MET DIT SCHOT-DING EN HET VERMINDEREN VAN DE BEVOLKING? IS DE 

FEDERATIE GEÏNFILTREERD, GECOMPROMITTEERD OF BEDREIGD? 

 

Anéeka: 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 heeft in het verleden niet 

ingegrepen in tijden van grote beroering zoals WO1 en WO2, zij zal niet ingrijpen zoals u allen, wij 

allen zouden wensen in deze tijd. 

 

Het wint niets door samen te werken met Geheime genootschappen, het werkt gewoon samen met 

wie de werkelijke controle heeft over de planeet, in dit geval Geheime genootschappen diep 

Illuminati - Cabal. 

 

Vraag: door Mumberthrax: 

 

ALS DE DIPLOMATIE FAALT, KUNNEN MENSEN DAN VAN NUT ZIJN IN GEVECHTSROLLEN VOOR DE 

ALCYONE RAAD? 

 

Anéeka: Niet direct. Alleen door de keuze van ieder mens. Kan er op dit moment niet meer over 

zeggen. 

 

Vraag: door Forest Murmurs: 
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ZEGT DE FEDERATIECODE IETS OVER HET OPTIMALISEREN VAN DE EVOLUTIE VAN DE 

BESCHAVING OP PLANETEN? 

 

Anéeka: Dat doet het, 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 waarvoor. 

 

Zij hebben het gevoel dat als zij rechtstreeks helpen, zij de eer van de mensen afnemen, en als zij 

het werk voor hen doen, de mensen niet zouden leren van wat er gaande is. 

 

Zij zien het als noodzakelijk voor de mens om te groeien van een mentaliteit van afhankelijk zijn 

van een ander, naar verantwoordelijk zijn voor jezelf. 

 

Vraag: door Ulises Ramirez: 

 

ANÉEKA, HOE GA JE MET DIT ALLES OM? 

 

Anéeka: Het is niet gemakkelijk voor mij. Zelfs niet om de dingen objectief te bekijken. Het is 

persoonlijk heel moeilijk voor mij om te zien wat er allemaal op Aarde gebeurt. En zolang ik het 

gevoel heb dat ik op enige manier help, zal ik hier blijven. Maar het is erg moeilijk voor mij om 

zoveel negativiteit te absorberen. Oefeningen en meditatie helpen me om met alles om te gaan. Al 

mijn liefde aan u, dank u voor het vragen. 

 

Vraag: door Bigfeet_E: 

 

HET IS DUIDELIJK DAT DE STRIJD HEVIGER ZAL WORDEN EN OP ONZE DREMPEL ZAL LANDEN. IS 

ER EEN MANIER WAAROP DE RAAD VAN ALCYONE ENIG GEWICHT HEEFT OM IN TE GRIJPEN IN DE 

PLANNEN VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE? 

 

 

Anéeka: De Alcyone Raad is erg sterk, en vertegenwoordigt alle beschavingen binnen het Pleiades 

sterrensysteem M45. Het heeft veel invloed op de beslissingen en de politiek binnen de Federatie. 

 

Vraag: door Romina Gasparoli: 

 

ALS WE MASSAAL VISUALISEREN DAT DE FEDERATIE 5D GEEN MACHT HEEFT IN ONS LEVEN. ZOU 

HET DAN MOGELIJK ZIJN OM HET WAAR TE MAKEN? 

 

Anéeka: Ja, dat is mogelijk. Maar onthoud alstublieft dat de Federatie geen kwaadaardige entiteit of 

organisatie is. Dat is het gewoon. En haar ethiek verschilt van die welke jullie op Aarde gebruiken, 

en zelfs wij als Taygetans gebruiken, zodat het begrijpen van dingen een ingewikkeld proces wordt 

van exo-politieke interacties. 

 

De Federatie doet ook zo goed als ze kan. De Federatie is een gelaagde organisatie. Van bovenaf is 

het een en al 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 wensen en behoeften. Zij zijn ook mensen, die leven en zich ontwikkelen. 

 

Vraag: door Hèctor Pratdepadua: 

 

WAT KUNNEN WE DOEN ZODAT DE RAAD VAN DE FEDERATIE DIE DE KUNSTMATIGE 3D MATRIX 

HIER OP AARDE CONTROLEERT, BESLUIT OM DEZE GENOCIDE DIE IS BEGONNEN TE STOPPEN? 

 

Anéeka: Van onderaf kunnen en moeten jullie je alleen maar zo goed mogelijk verzetten tegen wat 

komen gaat, dat is op zich al een krachtige boodschap aan de Federatie Leiding. 

 

Maar jullie moeten allemaal proberen het probleem op te lossen zonder hulp van buitenaf. 

 

En van hieruit zullen de rassen die niet instemmen met de procedures van de Federatie ons best 

doen om de zaken van hieruit tegen te houden, zoals we al hebben gedaan en zijn begonnen. 
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Vraag: door Bosmussen: 

 

DE FEDERATIE HEEFT GEEN ORGANEN VAN SAMENWERKING OPGERICHT ONDER DE ALGEMENE 

BEVOLKING OP AARDE, DUS HOE KAN DE MENING VAN DE FEDERATIE ÜBERHAUPT ALS 

GEKWALIFICEERD WORDEN BESCHOUWD IN HOE "DE AARDE TE REDDEN"? 

 

Anéeka: Daar heb je een heel goed punt. Wij hebben dat ook opgemerkt. Dat is een van de 

redenen waarom wij het niet eens zijn met hun procedures. 

 

Vraag: door QUANTUM DIMENSIE: 

 

DE FEDERATIE HEEFT GEFAALD. DENKT U AAN RADICALERE ACTIES, LATEN WE ZEGGEN 

STRATEGIEËN "BUITEN DE GEVESTIGDE & WETTELIJKE", OM DEZE SITUATIE AAN TE PAKKEN? 

 

Anéeka: De federatie heeft niet gefaald. Zij functioneert gewoon zoals zij altijd heeft gedaan. Dat is 

in de eerste plaats het probleem, geen enkele interventie is regressief, ook vanuit het oogpunt van 

de mensen op Aarde die onder het probleem lijden. Er zijn strategieën voorgesteld, ja, alleen van de 

kant van de Raad van Alcyone en bondgenoten. 

 

Vraag: door Verónica Ortega: 

 

WIL DE FEDERATIE DE PLANEET AARDE VOOR ANDERE DOELEINDEN EN WILLEN ZE DAAROM VAN 

DE MENSEN AF? 

 

Anéeka: Federatie had planeet Aarde al; het is hun "eigendom" ze zijn het alleen aan het 

aanpassen om aan hun huidige behoeften te voldoen. Het geallieerde ras van de Raad van Alcyone 

heeft beweerd dat de Aarde van hen is, en niet van de Federatie. Als commentaar. Kan niet zeggen 

welke. 

 

De belangrijkste reden dat ze van de mensen af willen, is dat ze hen als te talrijk beschouwen en 

dat ze de ecosystemen en de hele planeet met hen zullen laten instorten. Wij stellen dat er andere 

opties zijn, waaronder genocide. 

 

Het probleem hier is dat om die andere opties te laten werken, de mensen met macht, de diepe 

Cabal en Illuminati, afstand zouden moeten doen van hun macht en hulpbronnen. En zij willen hun 

macht niet opgeven. Dus dat is het hoofdprobleem hier. 

 

Het is niet de Federatie die zich wil ontdoen van de Mensen, dat komt van de diepe Cabal en de 

mensen in Geheime genootschappen die de Aarde beheersen. Het plan om de Aarde te ontvolken is 

in wezen afkomstig van meer mensen, degenen in echte machtsposities, Cabal, Illuminati. 

 

En de Federatie staat dat alleen maar toe. En dit is, vanuit het oogpunt van de Raad van Alcyone en 

zijn bondgenoten, net zo erg als het plannen van de Genocide in de eerste plaats. 

 

Vraag: door ᑕᖇYᑭTOᗩᑎGEᒪ: 

 

DENKT Anéeka dat BITCOIN ons zal helpen de macht te heroveren? 

 

Anéeka: Ik zie Bitcoin niet als een echte optie die op dit moment een belangrijke verandering 

teweeg zou brengen, omdat het net zo gecontroleerd wordt als elk ander monetair systeem dat 

alleen de illusie van vrijheid geeft. Als het u of anderen helpt, dan is het nuttig, maar niet op grotere 

schaal. 

 

Vraag: door Jhacko_DSC: 

 

WAAROM ZIJN ALFTATEANEN NIET BIJ ONS? 
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Anéeka: Zij opereren binnen de juridische context van de grotere Federatie en al hun operaties 

komen voort uit dat centrale Federatiecommando. Volgens hen doen zij wat juist is en helpen zij de 

mensen op Aarde zo goed als zij kunnen (volgens hen). 

 

Vraag: door SHOOTING STAR: 

 

HOE ZIET U DE KOMENDE MAANDEN, OVER DE POLITIEK IN DE HELE WERELD? 

 

Anéeka: Ik zie de komende maanden als extreem (belangrijk), vooral als Trump wint. En dat zou 

een goed teken van verandering en hoop zijn. Als Trump waarmaakt wat hij beloofd heeft natuurlijk. 

Dat moet nog komen. 

 

En als Biden wint dan kunnen er burgeroorlogen en opstanden komen in de VS en het kan ook 

uitsijpelen naar de rest van de wereld omdat het voor iedereen duidelijk zal zijn dat de Democratie 

en alle vrijheid op Aarde gevallen is. 

 

Vraag: door Ruxandra Malina: 

 

WAT IS HET STANDPUNT VAN DE HOGERE FEDERATIE OVER DE JURIDISCHE STRIJD TUSSEN DE 

REBELLEN EN DE FEDERATIE? 

 

Anéeka: Alleen van begeleiding van beide kanten, omdat zij begrijpen dat er van bovenaf helemaal 

geen kanten zijn, alleen conflicten die de innerlijke gemoedstoestand weerspiegelen van de mensen 

die samen de Federatie vormen. 

 

De hogere Federatie begrijpt dat als iets niet juist en niet ethisch is op een niveau, welk niveau dan 

ook, lager of hoger, dan is het niet juist en niet ethisch op elk niveau. 

 

Hun standpunt zou dus moeten zijn dat zij alles met respect, liefde en integratie willen oplossen. Zij 

zijn het niet eens met wat er op dit moment op Aarde gebeurt. 

 

Vraag: door Gabriel Ortiz: 

 

HOEVEEL ECHTE MENSEN TELT DE ALCYONE RAAD? OOK, ZAL DE ALCYONE RAAD DE GALACTISCHE 

FEDERATIE VERVANGEN? 

 

Anéeka: Alcyone Raad vertegenwoordigt 11 rassen binnen de M45 Sterrencluster als de 

Raadsorganisatie die alle zaken van de groep ziet en regelt. 

 

Vraag: door Yashar: 

 

ALS DE FEDERATIE ZICH NIET AAN DE REGELS HOUDT, GAAN JULLIE DAN OOK OP EIGEN HOUTJE 

DINGEN DOEN EN PROBEREN ONS TE HELPEN, ZOALS JE MISSCHIEN OPENLIJK LATEN ZIEN? 

 

Anéeka: We doen al dingen op onszelf, dat is waarom ze ons als rebellen beschouwen. We doen 

alles wat we kunnen binnen onze mogelijkheden en grenzen van de Sterrenwet. 

 

De Federatie is een afspiegeling van wat er op Aarde gebeurt en vice versa. Zoals het op Aarde is, is 

het in de Federatie daarboven. Een afspiegeling van elkaar. Dat is een van de belangrijkste redenen 

waarom er chaos heerst op Aarde en in de Federatie. 

 

De Federatie die de Aarde overziet, is geen perfecte organisatie voor liefde en leven. Zij heeft er 

alleen naar gestreefd dat te zijn, maar leeft nog steeds ruim binnen de dualiteit. De hogere 

Federatie van geïntegreerde wezens en lichtwezens die met liefde en respect leidinggeven bestaat, 

maar die is hoger hierboven, niet deze exacte ruimte gedragen Federatie die heel erg op de Aarde 

lijkt. Bestaande uit mensen zoals jullie allemaal. 

 

Vraag: door Azul Profundo: 
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WAT BETEKENT HET VOOR DE MENSEN ALS DE FEDERATIE VINDT DAT DE KRITIEKE MASSA 

BEREIKT IS? 

 

Anéeka: Dat zeggen ze nu al jaren. Ik weet niet eens zeker waarom ze zoiets blijven zeggen, terwijl 

het bewijs het tegendeel aantoont van die bewering. 

 

Zoals Yázhi Swaruu heeft uitgelegd, ook al is het in aantal misschien niet bereikt, elke ontwaakte 

persoon vertegenwoordigt en beïnvloedt een groter aantal mensen, in directe relatie en verhouding 

tot zijn of haar niveau van bewustzijn. Een kritische massa van de geclaimde 51% is als zodanig dus 

misschien niet nodig. 

 

Vraag: door Starseed 88: 

 

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN VAN DE RAAD VAN ALCYONE VOOR GENOCIDE? 

 

Anéeka: Die alternatieven omvatten de ontmanteling van de Cabal, de Illuminati. En met hen de 

huidige politieke systemen op Aarde die bewezen hebben zo ineffectief te zijn en slechts partijdig 

voor degenen die aan de macht zijn. 

 

De juiste verdeling van hulpbronnen. De juiste verdeling van kennis, en dit zou manieren inhouden 

waarmee mensen superbevolking kunnen begrijpen en er actie tegen kunnen ondernemen. Zoals het 

heroverwegen van de publieke perceptie over alle dingen die de juiste, en vrije vorm van 

geboortebeperking in de weg staan. 

 

De belangrijkste manier hier om het probleem aan te pakken is de ontbinding van de Cabal, de 

Illuminati en de huidige machtsstructuur op Aarde en de onmiddellijke invoering van een 

holografische samenleving met de leiding van sterrenrassen die geworteld zijn in empathie en die 

afkomstig zijn van emotionele rassen, zoals die van de Alcyone Raad, maar niet alleen. 

 

Dit zal volledig worden besproken in de vergadering van 31 december 2020 van de Alcyone Raad en 

bondgenoten. 

 

Vraag: door アベル [Rōnin]:  WAT ZIJN DE ARGUMENTEN DIE WORDEN GEGEVEN DOOR DE 

RASSEN DIE, DE FEDERATIE KENNENDE, ERVOOR KIEZEN ER GEEN DEEL VAN UIT TE MAKEN? 

 

Anéeka: Om hun raciale en culturele identiteit te bewaren. Dat is althans wat zij beweren. Meer 

gedetailleerde informatie hierover heb ik op dit moment niet. 

 

Vraag: door QUANTUM DIMENSION: 

 

ZULT U EEN MUONS COMMUNICATIE GEBRUIKEN OM TE BLIJVEN PRATEN MET GOSIA-ROBERT-

DALE EN DE REST VAN ONS ALS DE FEDERATIE HET INTERNET AFSLUIT? 

 

Anéeka: Ze hebben geen Muoun-leescapaciteit. Als wij de mogelijkheid om op Internet te komen 

verliezen, zullen wij van al onze vrienden worden afgesneden. 

 

Vraag: door QUANTUM DIMENSION: 

 

WAT ZIJN DE BESTE ACTIES DIE U ONS AANRAADT OM IN DEZE OMSTANDIGHEDEN TE 

ONDERNEMEN? 

 

Anéeka: Burgerlijk verzet en ongehoorzaamheid in massa is op dit moment het antwoord. Het 

probleem is dat jullie allemaal verdeeld zijn. En jullie kunnen niet met elkaar coördineren omdat de 

regressieven de media en alle communicatie controleren. En om dit te kunnen laten plaatsvinden, 

moeten jullie eerst zoveel mogelijk mensen wakker maken. 

 

Vraag: door Yamy Hernan: 
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IK DENK DAT DE NEGATIEVE AI DEGENE IS DIE DE ELITE EN DE FEDERATIE CONTROLEERT. DE 

ALCYONE RAAD EN DE POSITIEVE FEDERATIE HEBBEN NIET DEZELFDE PERCEPTIE? 

 

Anéeka: We weten dat er veel Negatieve Ai bij betrokken is. Dat weten we als een feit. Maar zelfs 

de meest geavanceerde computers moeten geprogrammeerd zijn door iemand, althans in het begin. 

Een AI is slechts een afspiegeling van zijn makers. We weten dat er hier nu een zeer grote AI 

tussenkomt, vooral binnen de media en met Mind Controlling, population engineering en propaganda 

perceptie sturende machine op Aarde. 

 

Vraag: door Tigerhawk1978: 

 

STEUNT DE ALCOYNE RAAD OPEN EN DIRECT CONTACT MET DE AARDSE BEVOLKING ALS EEN 

DRASTISCHE MAATREGEL EN WAT ZIJN DE KANSEN DAT HET GEBEURT? 

 

Anéeka: De Alcyone Raad beschouwt open contact als een alternatief of een drastische maatregel 

om om te gaan met wat op Aarde als een genocide kan komen. Maar het moet nog steeds in 

overeenstemming zijn met de regels van de Federatie, althans tot op zekere hoogte. Maar ja, open 

contact is een optie die reeds is gepresenteerd en op tafel ligt binnen de Alcyone Raad. 

 

Vraag: door 8e zondaar: 

 

HOEVEEL BONDGENOTEN ZIJN ER BIJ DE ALCYONE RAAD? 

 

Anéeka: Alcyone Raad heeft 11 rassen allen binnen M45 als leden en 3 externe bondgenoten 

slechts tot nu toe. 

 

Vraag: door StarBlossom: 

 

ALS DE GALACTISCHE FEDERATIE ZO BANG IS VOOR PLANEETVERNIETIGING EN 

SUPERBEVOLKING, WAAROM GEVEN ZE DE VERBORGEN TECHNOLOGIEËN DAN NIET VRIJ IN 

PLAATS VAN IEDEREEN TE VERMOORDEN? 

 

Anéeka: Dat is een van de argumenten en oplossingen van de Alcyone Raad als alternatief voor 

genocide. Het probleem is dat om dat te kunnen laten plaatsvinden, de Cabal, de Illuminati en al 

diegenen in Geheime genootschappen die de Aarde beheersen, eerst afstand moeten doen van al 

hun macht en hulpbronnen. En dat is het moeilijke gedeelte. 

 

Dus, het onthullen van hoge technologieën is een optie, maar moet gedaan worden na het 

verwijderen van de regressieven die alles voor zichzelf willen, en als onderdeel van de 

implementatie van een planetaire Holografische samenleving. 

 

Vraag: door Interessiert mich: 

 

IS HET WAAR DAT 2032 HET BEGIN ZAL ZIJN VAN DE GOUDEN EEUW, WANT IK ZIE OP DIT 

MOMENT HET TEGENOVERGESTELDE MET DE TRANSHUMANISTISCHE AGENDA? 

 

Anéeka: Alle opties hangen nog in de lucht. Op dit moment en met de gebroken tijdlijnen zoals ze 

nu zijn, is het mogelijk, maar zoals we de dingen vanaf hier zien, is Transhumanisme wat er 

aankomt als het niet wordt gestopt. Gouden Eeuw of Slavernij zal afhangen van de wil en het werk 

van de mensen op Aarde. Jullie kunnen niet wachten tot het jullie overkomt, jullie moeten het zelf 

doen. Hulp van buitenaf is niet gegarandeerd, ook al willen we dat, en we helpen zoveel als we 

kunnen, maar in mijn beleving zal het nooit genoeg zijn. 

 

Vraag:  IS DE FEDERATIE GEÏNFILTREERD DOOR AI? IS DAT EEN MOGELIJKHEID? 

 

Anéeka: Nee, dat is het probleem niet, de Federatie heeft haar eigen AI. Het probleem is veel 

complexer. De Federatie is niet negatief, ze is alleen in beroering, net als de Aarde, die een 

afspiegeling van elkaar zijn. 
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Vraag: door Matthew Burkett: 

 

ALS DE FEDERATIE ELKE KEER HEEFT GEFAALD EN MOEST "RESETTEN", WAAROM MOGEN ZE DAN 

NOG STEEDS DE CONTROLE HEBBEN? WAAROM NIET BOVEN HEN? 

 

Anéeka: De Federatie is gewoon, ze heeft niet gefaald. Ze handelen zoals ze altijd gehandeld 

hebben. De Federatie daarboven handelt ook zo goed als ze kunnen, maar van bovenaf is dat vooral 

door mensen op lagere niveaus te adviseren en te begeleiden. Het probleem hier is dat de lagere 

Federatie waar het om gaat, ook alleen maar wil begeleiden, en vanuit die lagere staat is het 

permissief begeleiden gelijk aan medeplichtig zijn aan genocide, althans zo ziet Alcyone de dingen. 

 

Vraag: door Hace 1000 años: 

 

WAT VERSTAAT DE FEDERATIE ONDER HET BEGRIP KRITISCHE MASSA? 

 

Anéeka: Zoals de Federatie heeft verklaard, is kritieke massa het bereiken van 51% van de 

ontwaakte mensen. Maar dan moeten we wel definiëren wat ontwaakte mensen betekent. 

 

Vraag: door Jörgen Hofh: 

 

DE FEDERATIE HEEFT BEPAALD DAT ZIJ IN DE ZOMER VAN 2021 EN DE HERFST VAN 2022 

CONTACT ZULLEN MAKEN MET DE AARDE VOOR EEN VOLLEDIGE SAMENWERKING VAN DEZE 

PLANEET, KLOPT DIT? 

 

Anéeka: We hebben geen informatie die een dergelijke bewering zou staven. Integendeel, al ons 

probleem met de Federatie is dat zij dat niet van plan zijn. Dus nee, wij denken niet dat de 

Federatie zich op korte termijn zal laten zien, als ze dat al ooit zullen doen. 

 

Vraag: door Roger: 

 

HOE GROOT IS DE FEDERATIE? DIT KWADRANT, DIT MELKWEGSTELSEL OF MEER DAN ALLEEN DIT 

MELKWEGSTELSEL? IS ER OOK ZOIETS IN ANDERE MELKWEGSTELSELS EN ARV IN CONTACT? 

 

Anéeka: Het is melkwegbreed, geconcentreerd in dit Galactisch kwadrant. Het bestaat uit minstens 

een half miljoen verschillende sterrenrassen, interplanetair en sommige die dat niet zijn, door keuze. 

Dit slechts op één dichtheid. 

 

Dan is de Federatie ook nog aanwezig in verschillende andere densiteiten, allemaal verweven en met 

elkaar verbonden met invloed op elkaar. Het is erger dan enorm. We weten dat Federaties als deze 

ook bestaan in andere Melkwegstelsels, en ook lid kunnen zijn van een supra-Federatie. Maar zoals 

Yázhi heeft uitgelegd, is dat de aard van een Federatie van hogere dichtheid zoals die is. 

 

Vraag: door Abel [Rōnin]: 

 

HOE VOELDEN DE LEDEN VAN DE FEDERATIE ZICH TOEN TIAMAT IN HET VERLEDEN WERD 

VERNIETIGD? KONDEN ZE WEER RUSTIG SLAPEN? 

 

Anéeka: Het veroorzaakte grote politieke onrust, zoals te verwachten was. En de repercussies van 

zo'n gruwelijke daad raken ons allen vandaag nog. Dit is ook de reden waarom de biologie van de 

Aarde koste wat kost behouden moet blijven. Het probleem is dat zij dit gebruiken als 

rechtvaardiging voor een vermindering van de bevolking van de Aarde. 

 

Vraag: door Sumedh: 

 

HEBBEN FEDERATIES OOK ONDERLINGE OORLOGEN? 

 

Anéeka: Nee, ze hebben geen oorlogen als zodanig binnen de Federatie. Maar zij hebben wel 

juridische en jurisdictieproblemen, zoals het probleem dat wij nu meemaken tussen de Raad van 

Alcyone en de Federatie. 
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Vraag: door Samuel Verhaque: 

 

ZULLEN DE POSITIEVE ALFA DRACONIANS ZICH WAARSCHIJNLIJK BIJ HEN VOEGEN OM ONS TE 

HELPEN? ZOUDEN ZIJ HEN KUNNEN UITNODIGEN VOOR HUN VERGADERING VAN AANSTAANDE 

DONDERDAG? 

 

Anéeka: De vergadering van donderdag 31 dec 2020 is alleen bedoeld voor Alcyone-leden en 3 

andere bondgenoten, omdat we allemaal met elkaar overweg kunnen en dingen als vrienden en 

vreedzaam moeten bespreken. Alpha Dracos en anderen kunnen later worden uitgenodigd. Het 

probleem dat ik zie met de Alpha Dracos is dat ze erg meewerkend en zelfgenoegzaam zijn met de 

Federatie. 

 

Vraag: door Hace 1000 años: 

 

WAT HEEFT DE FEDERATIE TE MAKEN MET HET NIEUWE RUIMTELEGER VAN DE U.S.A. EN DAT VAN 

CHINA ONLANGS? 

 

Anéeka: Dat is een samenwerking tussen enkele Aardse Regeringen en enkele Aardse Affaire-lagen 

binnen de Federatie. Ze praten wel en werken samen, het probleem hier is dat welke afspraken en 

verbeteringen dan ook nooit bij de algemene bevolking terecht komen. En dat is een deel van waar 

Alcyone en wij het niet mee eens zijn. 

 

Vraag: door Misty Yeargin: 

 

WAT IS HET VERBAND TUSSEN JFK EN TRUMP? WELKE BAND HEBBEN ZIJ MET DE FEDERATIE? 

 

Anéeka: JFK en Trump staan aan dezelfde kant of factie. Trump probeert het werk van JFK voort te 

zetten. En Trump is goed bevriend met John John, of JFK junior. Wij geloven dat hij nog leeft, we 

hebben een verhouding van meer dan 90% dat hij nog leeft en in contact staat met Trump. Zij 

praten op de een of andere manier met de Federatie, maar tot nu toe mogen wij dat niet weten. 

 

Vraag: door Isaias Flores: 

 

ZAL TRUMP ALLES VRIJGEVEN WAT SLECHT IS VAN DE DIEPE STAAT? ZAL DE ECONOMISCHE 

RESET WORDEN UITGEVOERD OP DE HELE PLANEET? WORDT DE VACCINATIE-AGENDA 

GESCHRAPT? 

 

Anéeka: Trump heeft als mogelijkheid en als optie om de Deep State-Cabal te verslaan om veel 

dingen te declassificeren, weet niet precies welke dingen. De economische reset zal planeetbreed 

zijn. Het is een verwoording dat Trump voorlopig alleen maar prikken met spuiten als tactiek 

doorvoert. En de latere zou annuleren. Het probleem is dat ze op veel plaatsen al begonnen zijn met 

mensen te prikken. Wij denken dat de agenda niet geannuleerd is en waarschijnlijk ook niet zal 

worden. 

 

Vraag: door StarBlossom: 

 

ZIJN ER NAAST DE ALCYONE RAAD EN DE GALACTISCHE FEDERATIE NOG ANDERE 

FEDERATIES/RADEN DIE OP DIT MOMENT EEN ROL SPELEN IN DE SITUATIE OP AARDE? 

 

Anéeka: Als waarnemers alleen, verschillende andere vertegenwoordigers zijn hier nu, maar grijpen 

niet in. Ik ben niet in de vrijheid om te zeggen welke op dit moment. 

 

Vraag: door Crystal Shaman: 

 

WIE HEEFT HET GEZAG OVER DE FEDERATIE? 

 

Anéeka: De Hogere Federatie uit hogere dichtheden heeft totale autoriteit over lagere Federatie, op 

een getrapte of niveau manier. 
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Vraag: door Medveja: 

 

IS MELANIE TRUMP TAYGETAN OF PLEADIAN? 

 

+ 

 

Vraag: door Leticia Ruiz Arroyo: 

 

IS TRUMP EEN ET? 

 

Anéeka: Kan die vraag niet beantwoorden. Ik weet dat Trump een mens is. 

 

Vraag: door Roger: 

 

KUNNEN NIET-FEDERATIE RASSEN, ZOALS UMMO OF ANDERE, OP AARDE INGRIJPEN ZONDER 

FEDERATIE OK? 

 

Anéeka: Ja, dat kunnen ze voor zover ik mag zeggen Ummieten grijpen in ten gunste van de 

Mensheid en buiten de regels van de Federatie om, en dat geldt ook voor Taygetanen en Karistus. 

Onder enkele anderen. Allemaal van buiten de regels van de Federatie en onderworpen aan 

juridische claims en beschuldigingen tegen hen voor het doen van dit. 

 

Vraag: door runedegard: 

 

HOEVEEL SCHEPEN ZIJN ER BESCHIKBAAR VOOR EEN EVENTUELE INTERVENTIE OP AARDE DOOR 

DE ALCYONE ALLIANTIE? 

 

Anéeka: Eén schip (1), dit schip en zijn kleinere schepen binnen vrachtshuttles en 

Gevechtsvaartuigen. Van de Alcyone Raad en op dit moment, zijn Taygetans enige en enige 

vertegenwoordigers van Alcyone Raad hier. 

 

Vraag: door Johan Gómez: 

 

HOE ZIT HET MET DE VIDEO'S VAN "LLAMADA DESDE PLANETA TIERRA"? WIJ, DE STERRENZADEN, 

DIE ZE GEMAAKT HEBBEN, DEDEN HET ALS VERORDENINGEN VOOR WAT WIJ WILDEN VOOR ONZE 

RESPECTIEVELIJKE TIJDLIJNEN EN DE FEDERATIE MOET ZE RESPECTEREN. 

 

Anéeka: Ze helpen om de standpunten van de Sterrenzaden te verwoorden die niet instemmen, 

noch akkoord gaan met wat de Federatie doet, in feite permissief zijn. Ik zie al die video's als een 

zeer waardevol instrument. Ik weet dat leden van de Federatie de video's en uw verklaringen daarin 

documenteren. Die video's zijn nu meer dan ooit nodig. 

 

Vraag: door Wild Hair: 

 

WIE ZIT ER BOVEN DE FEDERATIE, DE KONINKLIJKE STERRENFAMILIE? KUNNEN WE EEN BEROEP 

OP HEN DOEN? 

 

Anéeka: Federatie heeft veel leden die hoewel Holografisch wel een Koninklijke familie hebben, 

zoals Taygeta, maar in Federatie, op alle niveaus werken ze niet met Koninklijke controleurs. 

 

Vraag: door アベル[Rōnin]: 

 

WAT ZULLEN DE GEVOLGEN ZIJN VAN DE ZELFVERNIETIGING VAN DE MENSELIJKE SOORT IN DE 

FEDERATIE? 

 

Anéeka: Zij zullen geneigd zijn de vernietiging van de mensheid als zodanig te zien als een 

natuurlijk proces. Zij zien niet dat de mensheid vernietigd wordt, zij zien alleen transformatie en 

verwijdering van een ongewenst aantal mensen die de planeet schaden, alleen maar omdat ze 
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volgens hen met te veel zijn, en dat is ook ons probleem met de Federatie, wij zijn het er niet mee 

eens. 

 

Vraag: door Kristin Hanna: 

 

HOE KUNNEN WE DE ALCYONE RAAD HET BESTE STEUNEN? 

 

Anéeka: Werken aan hetzelfde probleem aan jullie kant ook. Dat is verantwoordelijkheid nemen 

voor het oplossen van het probleem zo goed als ieder van jullie kan. Verantwoordelijkheid nemen 

voor je eigen daden. Burgerlijke ongehoorzaamheid in massa tegen tirannie! 

 

Vraag: (1.) door QUANTUM DIMENSION: 

 

WE HEBBEN ALLEMAAL GELIEFDEN WAAR WE VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN, KATTEN IN MIJN 

GEVAL. HOE KOMEN WE "UIT HET ROOSTER" MET HEN OM "HET FORT TE BEHOUDEN"? 

 

+ 

 

Vraag: (2.) door Still Here: 

 

WAT VOOR SOORT STEUN WORDT ER GEGEVEN AAN STERRENZADEN OM HIER BENEDEN EEN 

BEWEGING TE KUNNEN STARTEN? 

 

Anéeka:  

 

1.) Huisdieren zijn familie, zo simpel is het, neem ze met je mee. Off grid gaan is een complexe taak 

waar ik hier niet op in kan gaan wegens gebrek aan tijd en ruimte. Maar blijf zo veel mogelijk weg 

van door de overheid gecontroleerde gebieden, allemaal op Aarde. Die taak wordt steeds moeilijker. 

 

2.) Wij kunnen op dit moment alleen Sterrenzaden begeleiden, zoals anderen dat ook doen. Wij zijn 

bezig om te kijken hoe wij jullie nog meer kunnen helpen en van dienst kunnen zijn. 

 

Vraag: 

 

IS BILL GATES EEN STARSEED? 

 

Anéeka: Nee, hij is een hellezaad, geboren uit de meest kwaadaardige mensen op Aarde en lid van 

de meest kwaadaardige samenlevingen die er zelfs op Aarde zijn. En een nest van ontelbare 

regressieve entiteiten binnenin, personificatie van de laagste en meest afschuwelijke schaduwen van 

de mensheid. 

 

Vraag: door Jose de Reza: 

 

REALISEERT DE FEDERATIE ZICH DAT ALS ZE ALLE STERRENZADEN DODEN, WIJ TERUG KUNNEN 

KOMEN MET KENNIS VAN WAT ZE GEDAAN HEBBEN EN ZE VOOR EENS EN ALTIJD KUNNEN 

STOPPEN? 

 

Anéeka: Goed punt... en dat is al aan het gebeuren, daar ben ik zeker van. Tijd is niet lineair, dus 

wat je zegt speelt zich nu af terwijl we spreken en op alle niveaus. Jij daar, en wij hier. Omdat we 

allemaal onafgemaakte zaken hebben op Aarde, dat is waarom we hier zijn. 

 

Vraag: door Calli Girl G: 

 

WAAROM STEUNT DE FEDERATIE ONTVOLKING? 

 

Anéeka: Omdat ze vanuit hun zeer beperkte en onnadrukkelijke standpunt ontvolking zien als de 

enige manier om de planeet van een zekere ondergang te redden. Zij zien dat de planeet geen tijd 

meer heeft, en dus te laat is voor andere opties. (Wij zijn het daar niet mee eens). 
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Vraag: door Starseed 88: 

 

KUNNEN WE WERELDWIJD ONDER ONS EEN AARDRAAD VORMEN OM TE BEGINNEN MET DE 

UITVOERING VAN ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN VAN DE ALCYONE RAAD, MET OF ZONDER TE 

WACHTEN OP GOEDKEURING VAN DE FEDERATIE? 

 

Anéeka: Ja, ga er nu voor! Dat is precies wat er nodig is, om proactief te zijn! Goed gezegd! 

 

Vraag: door Free Na Seishin: 

 

ALS EEN OP AARDE GEBOREN PERSOON HET BEWUSTZIJNSNIVEAU VAN YÁZ'HI ZOU BEREIKEN, 

ZOU HIJ/ZIJ ZICH DAN AAN DE REGELS VAN DE FEDERATIE MOETEN HOUDEN OF ZOU HIJ/ZIJ VRIJ 

ZIJN OM DE MENSEN TE HELPEN ZOALS HIJ/ZIJ DAT ZELF WIL? 

 

Anéeka: Zoals Yázhi is, zijn die mensen vrij en staan ze boven de Federatie waar we ons hier nu 

allemaal mee bezighouden. Op Aarde zijn beperkt je op geen enkele manier om welk niveau van 

evolutie van bewustzijnsbewustzijn dan ook te kunnen bereiken. Yázhí is vrij van de regels van de 

Federatie, en boven de Federatie, onaantastbaar. En dit maakt Yázhí en anderen zoals haar Hogere 

Federatie hier om lagere Federatie te begeleiden. En jullie allen kunnen dat ook zijn. 

 

Vraag: door Star Seeds: 

 

IS HET VOLDOENDE OM MET ONZE GEEST (FOCUS) EEN ANDERE WERKELIJKHEID TE CREËREN, OM 

DE LOOP VAN NEGATIEVE GEBEURTENISSEN TE VERANDEREN? 

 

Anéeka: In 3D is het misschien niet genoeg. Maar hou dat vast als een blauwdruk om in die richting 

te werken. In hogere dichtheden manifesteert en wordt wat je denkt, maar in 3D daar, moet je ook 

proactief zijn op alle manieren en alle niveaus. Denk positief, droom je weg en je doelstellingen, en 

stroop je mouwen op en ga aan de slag met het project waar je over gedroomd hebt. 

 

Vraag: door Roger Oriol de laatste Peter Pan: 

 

WAT ZOUDEN DE REPLESALIES ZIJN VAN DE FEDERATIE VAN UW DIRECTE INTERACTIE OM AL 

DEZE WAANZIN OP AARDE TE STOPPEN? KUNT U STRAFFEN? AS? 

 

Anéeka: Gedwongen verwijdering van het schip van de Alcyone raad (deze) en verbannen worden 

op deze plaats en met alle Aardse zaken wegens opstand tegen de Federatie. Als de Raad van 

Alcyone ons niet had gesteund, waren we nu waarschijnlijk allang weggeweest. 

 

Vraag: door アベル[Rōnin]: 

 

DE FEDERATIE IS VAN KOLOSSALE PROPORTIES, MAAR HEBBEN ZIJ NIET DE NODIGE MIDDELEN 

OM DE PROBLEMEN VAN DE AARDE OP TE LOSSEN ZONDER GENOCIDE? 

 

Anéeka: Dat hebben ze wel en dat is waar wij over strijden. Niet alleen de Federatie als geheel. 

Taygeta alleen kan het probleem oplossen als het ons maar werd toegestaan. Voorlopig zijn we 

wettelijk gebonden. En met de waakhonden van de Federatie, die ons als het ware volgen in een 

complexe juridische en ethische dans. 

 

Het feit dat wij weten dat de Federatie de kennis en de middelen heeft om alle problemen op Aarde 

op te lossen en zij geen vinger uitsteekt, is onvergeeflijk. Maar aan de andere kant begrijpen we dat 

het werk, het harde werk om de problemen van de Aarde op te lossen door de mensen zelf moet 

worden gedaan, anders zouden ze de les niet geleerd hebben en zouden ze weer in oude 

destructieve gewoonten vervallen. 

 

Vraag: door Leticia Ruiz Arroyo: 

 

ANÉEKA, OMDAT HET UNIVERSUM ZO GROOT IS EN ER HONDERDEN STERRENZADEN HIER OP 

AARDE ZIJN, WAAROM WILLEN MAAR WEINIG RASSEN DE MENSHEID HELPEN? 
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Anéeka: Ze werken allemaal met het idee dat het van binnenuit moet gebeuren, ze werken voor de 

mensheid als de Starseeds. Zij zijn hun agenten. Je doelt op een directe interventie. Maar het harde 

werk moet van binnenuit worden gedaan, door leden van de mensheid, die in werkelijkheid niet-

mensen in menselijke biopakken zijn. Zij helpen wel, maar niet zoals we nu nodig zien. 

 

Vraag: door Yashar: 

 

KUNNEN SOMMIGE STERRENZADEN DIE ER MEER DAN KLAAR VOOR ZIJN HIER VANDAAN GEHAALD 

WORDEN EN DE REBELLEN HELPEN ALS MENSEN DIE DE HUIDIGE SITUATIE DIRECT HEBBEN 

MEEGEMAAKT? 

 

Anéeka: Velen zullen worden geëxtraheerd, ja. Zij zullen helpen en doen dat ook. 

 

Vraag: door StarsDeity: 

 

WAAROM LIJKT DE FEDERATIE EEN VOOROORDEEL TE HEBBEN MET DE CABAL/1% IN PLAATS VAN 

DE REST VAN DE MENSHEID, DE 99%? OMDAT HET ER ZO UITZIET. 

 

Anéeka: Omdat de rest van de mensheid hun macht heeft gedelegeerd aan die 1% in de Cabal. 

Waarom dat zo is, is ingewikkeld, maar ze zijn er vooral in gedupeerd. Dus, zelfs als ze de 

meerderheid zijn, zijn ze wettelijk in handen van hun vertegenwoordigers, dat is de Cabal. Ik weet 

dat dit vreselijk fout is en dit is ook waar wij aan werken. 

 

Vraag: 

 

ALS WE IN HET ERGSTE GEVAL KOMEN, DAT WIJ, DE STERRENZADEN, NIET MEER DE 

MOGELIJKHEID HEBBEN OM HET VACCIN TE VERMIJDEN, IS ER DAN EEN VAN DE VACCINS DIE 

MOMENTEEL BESCHIKBAAR IS, DIE NIET ZO SCHADELIJK IS?  Bijvoorbeeld door niet het mRNA te 

nemen, maar het RUSSISCHE VACCINE, dat tenminste gemaakt is volgens een TRADITIONELE 

VACCINATIEMETHODE? 

 

Anéeka: Ze zijn allemaal schadelijk. Het is onmogelijk te weten wat er in elk ervan zit, en zelfs de 

officiële lijst van ingrediënten is uiterst twijfelachtig. Het nemen ervan is nooit een optie. Mensen 

kunnen zelfs lichte tot geen bijwerkingen hebben waardoor zij en hun leeftijdsgenoten de valse 

illusie hebben dat het veilig is. Maar dan vroeg of laat, en eerder vroeg dan laat, zullen ze zeer 

vreselijke bijwerkingen hebben, die onomkeerbaar zijn. Begrijp alsjeblieft dat het nooit een optie is 

om het te nemen. Het is het inruilen van een pasje om nu iets te doen, voor je hele leven over een 

paar maanden. Dit zelfs zonder bijwerkingen. Er zijn geen goede vaccins en slechte vaccins, ze zijn 

allemaal slecht. 

 

Vraag: 

 

MOMENTEEL ZIEN WE VEEL RECHTSZAKEN TEGEN MASKERMANDATEN, 

QUARANTAINEMAATREGELEN & PCR-TESTEN, ECT., WORDEN DEZE RECHTSZAKEN EN JURIDISCHE 

GEVECHTEN OP DIT MOMENT GEZIEN ALS EEN EFFECTIEVE STRATEGIE OM EEN EINDE TE MAKEN 

AAN DEZE HOAX VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE TAYGETANEN? 

 

Anéeka: Vechten op die manier is een van de beste opties als je kunt, legaal. Gaat u alstublieft 

verder. 

 

Vraag: 

 

VEEL MENSEN STUREN DIT SOORT VERZOEKEN. WAT ZOU U ZEGGEN? "MIJN VERKLARING EN 

FEITELIJKE VERKLARING AAN DE GALACTISCHE FEDERATIE: HET MENSELIJK LEIDERSCHAP IS 

GECOMPROMITTEERD. ZIJ VERTEGENWOORDIGEN MIJZELF EN DE MENSHEID NIET. IK VERZOEK 

ALS GELIJKE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GF OM MILITAIR INGRIJPEN OM DE MENSHEID 

TE HELPEN MET DE REPTIELACHTIGEN EN HUN BONDGENOTEN IN HET ORION-RIJK." 
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Anéeka: Orion als Keizerrijk en als Raad is geen probleem. Ze zijn meer Federatie. Vroeger waren 

ze een probleem, maar nu niet meer. 

 

Wat jullie "menselijk leiderschap" noemen, is altijd gecompromitteerd geweest. De echte leiders 

worden nooit gezien door de bevolking, het is met hen met wie de Federatie te maken heeft. 

 

Een verzoek om hulp op dit moment wordt door de Federatie niet in overweging genomen, zij 

hebben de neiging dergelijke verzoekschriften te negeren als komende van een minderheid. Toch 

vind ik dat ze gedaan moeten worden. 

 

Vanuit een persoonlijk perspectief moet ieder van jullie weten dat stemmen je toestemming geeft 

om te worden uitgebuit door de factie waar de stem naar uitgaat, en op elk niveau. Een echte stem 

is niet om te stemmen, het is hoe dan ook nutteloos. 

 

Als je wettelijk gedwongen wordt om te stemmen kun je nog steeds alle pamfletten nietig verklaren. 

 

Ik weet dat dit tegen de Democratie klinkt, maar wat we hier zien is dat er geen Democratie meer 

is. En u geeft nog steeds uw toestemming aan die politici om u wettelijk te vertegenwoordigen. 

 

Dit is een oneerlijke dubbele standaard, want enerzijds beschouwt de Federatie officiële politici niet 

als echte leiders, en anderzijds ziet men het stemmen op hen wel als toestemming van het volk. Ik 

ben me er terdege van bewust dat dat verkeerd is. 

 

Voor de Federatie is het zo dat als je stemt, zelfs op je plaatselijke politicus, je hem en zijn fractie 

toestemming geeft om wat dan ook met je te doen en je wettelijk te vertegenwoordigen. En met 

legaal bedoel ik zelfs vanuit de ogen van de Federatie. 

 

Het zou dus betekenen dat als u stemt, de Federatie u wettelijk niet kan helpen als de persoon en 

de groep waarop u hebt gestemd dingen tegen u beginnen te doen. Omdat u hen uw toestemming 

hebt gegeven. 

 

De Federatie houdt zich veel bezig met juridische zaken en procedures, en ja er zijn hier ook 

advocaten. Zij zien uw keuze om te stemmen als een totale toestemming, en u doet afstand van uw 

bevoegdheid om uzelf te vertegenwoordigen in de ogen van de Federatie. 

 

 

 

En dit is een van de sterkste juridische redenen waarom ze niet ingrijpen, aangezien de meerderheid 

van de mensen toestemming heeft gegeven voor wat er ook op Aarde gebeurt. 

 

Laatste commentaar van Anéeka (niet vraag gerelateerd): 

 

"Wees sterk en bescherm jezelf en je dierbaren. Wees wijs, ogen open. Doe alles wat je kunt en een 

beetje meer. Maar breng jezelf niet onnodig in gevaar, vooral als je familie hebt. Begrijp dat er maar 

zoveel is wat je aan de situatie kunt doen en dat je er vrede mee kunt hebben. Je hoeft jezelf niet 

op te offeren om dit te bestrijden. Jezelf beschermen is ook van vitaal belang en dat is ook vechten. 

Ik hou heel veel van jullie allemaal. We zullen vanaf deze kant met jullie en voor jullie, de mensen, 

blijven werken. - Aneeka" 
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