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GESPREK MET ANÉEKA VAN TEMMER  

 

Cristina.- Je hebt gezegd dat De Viera het hoofdkwartier is van de plaatselijke of regionale Raad van de 

Federatie hier. Ik bedoel, zou dat net zoiets zijn als de Raad van de Aarde, degenen die officieel de 

mensen vertegenwoordigen?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Dat is precies hun rol hier en ze vallen niet op als nuttig. Dat is precies ons 

punt en probleem.  

 

Estel-la.- En wie houdt toezicht op hen of vertegenwoordigt hen?  

 

Anéeka van Temmer.- Zogenaamd de Federatie van Saturnus, die onmogelijk te vinden zijn.  

Estel-la.- En wie houdt toezicht op die van Saturnus?  

 

Anéeka van Temmer. - Vermoedelijk een andere Federatieraad van een groep sterren uit deze sector 

van het melkwegstelsel. Nog moeilijker te vinden. Ik benadruk dat ik het niet heb over de Federatie in 

steeds hogere dichtheden, ik heb het over mensen in dezelfde dichtheid als die van de Viera. Ik heb het 

alleen over politici met meer macht, niet over dichtheden. Het is waar dat er in dichtheden ook een 

Federatie is die toezicht houdt naar beneden toe, maar zij is moeilijker toegankelijk omdat zij zich niet in 

uw werkelijkheid of wereld bevindt. Zij hebben uiteraard mechanismen zodat zij niet rechtstreeks kunnen 

worden bereikt.  

 

Estel-la.- Weet u niet in welk sterrenbeeld of zonnestelsel zij zich bevinden?  

 

 
 

Anéeka van Temmer.- Ja. Maar het is onmogelijk voor mij om het op dit moment te delen. Niet 

vanwege geheimhouding, maar vanwege de onmogelijkheid het te beschrijven. Wat er gebeurt is dat het 

concept van sterrenbeelden in de ruimte verschilt, en dat slechts enkele, zoals Stier, Pleiaden en Orion en 

enkele andere, samenvallen met de sterrenbeelden die op aarde bekend zijn. Dit komt omdat de 
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sterrenbeelden zoals u ze kent, worden bekeken en samengesteld vanuit het gezichtspunt van de aarde. 

Het gezichtspunt hier heeft meer direct te maken met sterrenkaartsectoren, maar ik heb geen 

gemeenschappelijke referentie. Ik bekijk het gewoon vanuit een verklaarbaar perspectief: Het is de 

verzameling van lokale sterren het dichtst bij uw zon 13 die zou omvatten: Alpha Centauri, drievoudig 

stelsel en nog een paar anderen. Ik zou een grafiek nodig hebben om het min of meer uit te leggen.  

 

Estel-la. - Waarom zijn die van Saturnus onmogelijk te vinden?  

 

Anéeka van Temmer.- Omdat niemand weet wie ze zijn of waar ze zijn. Zij geven alleen bevelen van 

hun punt boven en er is niemand om op te zoeken of aan te schrijven. Dat overkomt niet alleen ons, maar 

ook de rest van de rassen hier in de buurt, zoals die van de Viera.  

 

Estel-la.- Heb je geprobeerd persoonlijk naar Saturn te gaan?  

 

 
 

Anéeka van Temmer.- Ja en niemand weet iets. Het is een enorme verkeerszone met grote biosfeer-

schepen van vele rassen. Die worden op Aarde vaak 'de Sfeeralliantie' genoemd. Naar Saturnus gaan is 

als naar Los Angeles in Californië gaan, veel geluk iemand te vinden die daar niet gevonden wil worden.  

 

Cristina.- En het feit dat je ze niet kunt opzoeken of rechtstreeks met ze kunt spreken, is dat niet een 

negatief aspect van deze structuur?  

 

Anéeka van Temmer.- Ongetwijfeld. Dit is het punt waarop het meest openlijk kan worden gezien dat 

het systeem gebroken is. Het wordt piramidaal en niet holografisch.  

 

Cristina.- Hoe erg dan. En de Sphere Alliantie, welke rol speelt die in dit alles?  

 

Anéeka van Temmer.- Het is meer Federatie. Laten we zeggen dat de Sfeer Alliantie een groep is zoals 

de Andromeda Raad of de Alcione Raad zou zijn. Officieel onafhankelijk. Maar ze vormen ook de 

Federatie. De Federatie is zo groot dat hij bezwijkt onder z'n eigen gewicht. Dat is het probleem. Het is 

erger dan gigantisch geworden en daardoor onbeheersbaar en nutteloos.  

 

Cristina. - En weet je welke rassen er op Saturnus zijn?  

 

Anéeka van Temmer. Dezelfde als hier. De bekendste. De gebruikelijke. Overheerst door: 

Andromedanen, Arcturianen, en Sirianen. Hoewel ik verduidelijk dat Pleiadiërs dat niet doen.  

 

Estel-la.- Het lijkt me ongelooflijk dat de Federatie van Saturnus zich verbergt of camoufleert tussen de 

andere rassen die daar aanwezig zijn. Dat feit alleen al zou hen van hun post moeten verwijderen. Wat 

voor vertegenwoordiging kan er zijn van iemand waar je niet bij kunt?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Maar let wel, om ze uit hun functie te ontheffen moet je eerst weten wie ze 

zijn, en dat is wat ze met anonimiteit vermijden. Een ander punt dat hier opvalt is dat het dezelfde 

structuur is van de super elite van de Aarde. Een duistere regering die alleen werkt met marionetten van 

vele niveaus, maar je kunt nooit zien wie de echte macht heeft, want Soros, Gates, Rockefeller, 

Rothschild en anderen zijn alleen maar façades voor figuren achter hen met meer macht. Hier is het 

hetzelfde met de Federatie, precies hetzelfde. Daarom houden we vol dat het een afspiegeling is van wat 

er op Aarde gebeurt. Er komen alleen orders binnen met validatiecodes. Er staat niet bij wie het is. Alleen 

iets als: "De eerbiedwaardige Hoge Raad Saturnus dicteert dat ze zich onmiddellijk uit de buurt van Aarde 

moeten terugtrekken. Alpha-whiskey Bravo certificatie 928167- 675172. "En dat is het dan. Er is niemand 

hier bij wie we kunnen reageren of bij wie we iets kunnen inroepen.  
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Cristina. - Wow, wat sterk! En welke rassen vormen de Sphere Alliantie?  

 

Anéeka van Temmer.- Andromedanen, Arcturianen, Korendianen, Devonianen en Avianen. (Cedet-Cerez 

Aviar)  

 

Cristina.- Excuseer me Anéeka. Avians, zijn dat vogels?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. In principe die waar Corey Goode het over heeft.  

 

Estel-la.- En wat hebben de Andromedanen of die van De Viera er aan om blind te worden voor dit 

probleem?  

 

Anéeka van Temmer.- Niets. Als je met hen praat, omdat zij hier op hetzelfde niveau staan, zullen zij 

zeer empathisch en bezorgd zijn. Ze zullen ook zeggen dat ze niet zien wat ze nog meer kunnen doen. Zij 

erkennen dat er een probleem is, maar zij weten niet hoe zij verder moeten. Zij beweren niet dat zij blind 

zijn voor het probleem, zij beweren dat hun handen gebonden zijn. En ook, over hen gesproken, wat alles 

nog ingewikkelder maakt is dat elk ras zijn eigen ideeën zal hebben, afhankelijk van hun opvattingen en 

begrip als ras, waarbij de Andromedanen bijvoorbeeld zeer ontsteld zijn over karma.  

 

Estel-la.- Dus, wat is het probleem, volgens hen, precies? Want ik denk, dat zij zelf die handen binden. 

Als je werkelijk een probleem wilt oplossen, maar je hebt niemand om mee om te gaan, laat ze dan naar 

je toekomen. Het begint anders te lopen met de Aarde en dat ze uit de schaduw moeten komen, als die 

van Saturnus echt willen ingrijpen.  

 

Anéeka van Temmer.- Het probleem is dat het volgens hen door mensen moet worden opgelost, en niet 

door hen. "Het probleem" is dat Yázhi het hiermee eens is. Maar niet als in dat de mens moet ... als een 

plicht, iets opgelegd door het gezag, maar volgens Yázhi: "Het probleem kan alleen opgelost worden 

vanuit het menselijke niveau, vanuit de Aarde, als mens en niet van buitenaf." Ze zegt dat het de enige 

manier is. "Het is niet omdat andere rassen niets willen doen, maar omdat zij niets kunnen doen en alleen 

mensen dat kunnen."  

 

Estel-la.- Ik begrijp wat Yázhi zegt, maar we zien dat het probleem ook van buitenaf komt.  

 

Cristina.- Het probleem is overal. En waar bevindt de basis van Saturnus zich, op de planeet of op 

sommige manen? Of is de positie ook onbekend? Het was 5D lage dichtheid toch?  

 

Anéeka van Temmer.- Wij geloven dat het tussen de ontelbare bases ligt die overal in dat gebied 

bestaan. Niet op Saturnus zelf, maar de bases zijn op de Manen zoals: Mimas, Titan, Enceladus, Dione, 

Tethys. En in de ringen, voornamelijk. Daarom houden ze zo van Saturnus. Ook talloze schepen van alle 

maten in Saturnus' baan de hele tijd.  

 

Cristina. - En hoe zien die bases eruit? Welke structuren hebben ze?  

 

Anéeka van Temmer.- De bases zijn voor 90% ondergronds. Ze zijn getunneld. Ze gebruiken asteroïden 

en grote rotsen in de ringen en hollen die uit, zodat de buitenste schildstructuur overblijft. De grote bases 

op de manen zijn ook grotendeels ondergronds met ingangen in kraters en op berghellingen. Wat de 

oppervlakte-installaties betreft, overheersen spinachtige structuren met een koepel in het centrum en 

buizen die in verschillende richtingen uitgaan en ondergronds gaan.  
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Cristina.- En op de planeet Saturnus, heb je daar niets? Is daar niemand?  

 

Anéeka van Temmer.- Saturnus als planeet is te dicht en tegelijkertijd gasvormig. Zonder een 

afgebakend oppervlak. Dus, alleen dierlijke wezens aangepast aan extreme omgevingen leven daar. Voor 

de meeste rassen van de Federatie is het onpraktisch om Saturnus zelf te gebruiken. Wat Saturnus zo 

interessant maakt, zijn de ringen. Het is een grotendeels rotsachtige structuur die voor veel dingen kan 

worden gebruikt. Het vormen van een zeer grote rijkdom aan plaatsen om bases in te vestigen. Het 

delven van grondstoffen, mineralen en metalen voor de industrie.  

 

Cristina.- Wat voor dieren zijn er?  

 

Anéeka van Temmer.- Voornamelijk dieren die hun hele leven zweven. Met het uiterlijk van 

reuzenkwallen. Ook parasieten die in kwallen leven en ze als steun gebruiken. Er is daar geen 

ontwikkeling van geavanceerde beschaving, het is het dierenrijk. Het zijn net ballonwezens of 

luchtschipwezens. Ze zien eruit als deze afbeelding en zo enorm. Hoewel ze van verschillende grootte zijn. 

Ik heb begrepen dat ze uiteindelijk net zo groot worden als de Hindenburg of de Goodyear-blimp.  

 

Cristina.- Wat wonderlijk dat deze dieren daar zweven. Ik stel me voor dat ze als vissen in het water 

zijn?  

 

Anéeka van Temmer.- Dat zou kunnen, ja. Dat wil zeggen, ze zweven in de atmosfeer van Saturnus in 

een voor hen bewoonbare zone. Waar ze niet hoger kunnen, want dan zouden ze te ver uitsteken. En ook 

niet lager, omdat de atmosferische druk van Saturnus hen zou verpletteren.  

 

Estel-la. - En waar voeden ze zich mee?  

 

Anéeka van Temmer.- Van wat ik begrijp, andere wezens in een drijvend ecosysteem. Kleinere wezens 

zoals krill voor walvissen zou zijn. Er zijn wolken van levende organismen in de atmosfeer en grotere 

wezens passeren. En de kleintjes, die deze wolken vormen, voeden zich ook met de kleinere.  

 

Cristina.- En is er geen plantenrijk?  

 

Anéeka van Temmer.- Dat moet er zijn. Altijd zwevend in verschillende atmosferische lagen. Ook al is 

er geen oppervlak, de druk is zo hoog dat hij het gesteente overstijgt. Maar dit wordt niet plotseling 

bereikt, maar beetje bij beetje, stijgend de atmosferische druk tot de vastheid bereikt.  

 

* * * 
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