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20211122-Taygeta-NL-Exopolitiek-ruimte-nieuws-voor-jeanclaude-s-show 

 

 

 

Exopolitiek - "Ruimtevaartnieuws" voor JeanClaude´s Show - Gesprek met Aneeka van Temmer 

 

Vraag: van JC voor de show: Heb je updates die je wilt delen of onderwerpen die je opnieuw wilt 

behandelen uit je show om te delen met een nieuw publiek? Zo niet, dan stel ik een algemene 

oorlogsverslaggeving update voor. Praat over lopende operaties, van Mars tot de maan, naar de baan, naar 

de oppervlakte enz. Wat is de stand van zaken? Opruiming van DUMB's? Verwijdering van negatieve rassen? 

Verwijdering van slechte technologieën? Enige overblijvers? Iets wat wij oppervlaktemensen kunnen doen 

om de strijd te helpen etc? 

 

Anéeka: Ok, dus hij wil ruimte nieuws. Het probleem is dat hij beïnvloed wordt door mensen die over 

ruimteoorlogen praten. En daar is niet veel informatie over te vinden! Wat we vanaf hier zien is niet veel 

met betrekking tot ruimteoorlogen. 

 

We zien wel veel politieoptreden, door Alfratanen en Antariërs, tegen schepen die regressief zouden zijn, 

maar dat is niet nieuw. Ook veel Karistus schepen op atmosferische vluchtoperaties. Voornamelijk 

patrouilleren tegen Reptilian en Maitre operaties, aanwezigheid, ze mogen niet atmosferisch vliegen maar ze 

doen het toch, dus het is een eeuwig kat en muis dodelijk spel. 

 

En ja, soms schieten ze regressieve ruimtetuigen neer. Zoals enkele dagen geleden boven het luchtruim van 

de staat Washington, waarvan duizenden getuige waren, dat was geen meteoor, het was een schip dat in de 

atmosfeer uiteenbrak. 

 

Maar de reden waarom we met u en met Robert nauwelijks over dit soort dingen praten, is omdat we ze als 

nauwelijks transcendentaal beschouwen. Dat is al tientallen jaren aan de gang, zonder enig effect op wat 

dan ook. 

 

Gosia: Hoe zit het met die beroemde DUMB-ruimingen? En wat is de Federatie van plan? 

 

Anéeka: Er wordt veel over gepraat en dat gebeurt al vele jaren, in ieder geval vanaf het begin van de 

jaren 2000 en recenter natuurlijk. Maar in werkelijkheid zien wij daar niets van terug. 

 

De Federatie is tot niets in staat. Ze zit daar gewoon, houdt toezicht. Dit leidt weer tot het idee dat andere 

mensen die met "ET's" praten altijd zeggen, dat hulp om de hoek is en dat de Federatie alles aan het 

opruimen is om de mensheid te bevrijden. Daar zien we niets van. Zelfs niet als ze af en toe een Draco-

schip neerschieten. 

 

We zien en begrijpen dat de Federatie hier zo machtig is dat ze alles uitschakelen wat tegen hun plan 

ingaat. Inclusief die Reptilian en Maitre schepen, maar dat betekent niet dat zij werken aan de redding of 

"bevrijding" van de mensheid. 

 

Het betekent alleen dat ze in stand houden wat ze willen, zodat de mensen op Aarde niet meer zien dan wat 

ze moeten zien. Dus het neerschieten van die schepen, of zelfs het opruimen van die DUMB's, als dat al 

gebeurt, is slechts het in stand houden van de Matrix. Meer niet. Hetzelfde als altijd, weer een dag op 

kantoor, dat is alles. 
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We houden nog steeds vol dat de Federatie de mensheid niet zal komen redden, zoals zij dat zouden willen. 

Dat zouden ze al gedaan hebben. Ze hebben de mensheid nooit gered van de verschrikkingen die ze zelf 

over zichzelf hebben afgeroepen, zoals de Federatie dat ziet. Dus nee, ze kunnen niet tegenhouden wat er 

op de mensheid afkomt en dat zijn donkere tijden. 

 

Nu zoveel mensen gevaccineerd zijn, moeten de "pandemie" en de gevolgen ervan gewoon zijn beloop 

hebben, moet het gewoon nu gebeuren, ten goede of ten kwade. Er is geen weg terug met de effecten van 

de vaccins. Het zal gebeuren en dat is dat! 

 

Maar de mensen die blijven vechten moeten dat blijven doen. En ook al ziet het er grimmig, donker en 

afschuwelijk uit, zij moeten de moed erin houden en gewoon de storm doorstaan en heel sterk zijn in geest 

en ziel. Zij moeten weten dat zij veel dood en verderf zullen zien, maar dat het mogelijk is om daar voorbij 

te leven. Dus de mensen die sterk genoeg zijn om de verschrikkingen te overleven, hebben een vechtende 

kans om te overleven. 

 

Vergeet niet dat de Illuminati, één niveau hiervan, altijd terugkrabbelen van hun agenda's als mensen een 

krachtig NEE zeggen. Het probleem is dat dit nu, hier, niet door de Illuminati zelf wordt gecontroleerd, maar 

door veel diepere niveaus van dit controlesysteem over de Aarde. Dit is georkestreerd vanuit niet-

menselijke ET-niveaus, gebruikmakend van het Reptilian niveau, en het Maitre niveau van dingen, als 

onderdeel van dit zieke spel, of agenda. Dit staat boven de Reptilians. Het is Federatie. 

 

Gosia: Geven DIE om het NEE? 

 

Anéeka: Dat doen ze en dat moeten ze volgens de ruimtewet. Zoals we al eerder hebben gezegd, is de 

Federatie permissief, maar dat betekent in beide richtingen dat het permissief zou zijn voor degenen die nee 

zeggen en die een eigen samenleving kunnen vormen of strategieën kunnen ontwikkelen om deze tirannie 

te bestrijden. 

 

Maar zoals ik het zie, is zo'n permissieve houding in beide richtingen niet alleen het equivalent van criminele 

nalatigheid, maar ook van het praktisch niet eens bestaan voor mensen. 

 

Maar ik wil hier duidelijk op hameren: Federatiestrijdkrachten die verschijnen om mensen te redden, zullen 

niet als zodanig gebeuren. De mensen moeten dit op eigen kracht bestrijden. Met weinig tot geen hulp. 

 

Gosia: Een snelle verduidelijking alsjeblieft. Maar je zei dat de Federatie daar gewoon zat te kijken? Hebben 

ze toegestemd of hebben ze georkestreerd? 

 

Anéeka: Zie dit als een ui. Op het ene niveau orkestreren ze, op het andere zijn ze gewoon permissief. Het 

leven als zodanig is niet alleen wat de mensen vanaf de Aarde kunnen zien, maar ook de invloed die zij 

ontvangen van diepere niveaus van hetzelfde "spel". 

 

Gosia: Bedoel je hiermee dat één niveau van de Federatie dit orkestreert en een ander alleen maar 

controleert? Welk niveau zou dat zijn dat dit orkestreert? 

 

Anéeka: Er is één niveau van werkelijkheid, van dingen, het menselijke waarnemingsniveau, dan is er een 

dieper niveau waar het allemaal wordt geleid door Geheime Genootschappen, dan een dieper niveau dat 

wordt geleid door regressieve Reptiliaanse en Grijze niet-menselijke rassen en nog een dieper niveau dat 

Geheime Genootschappen zijn die die rassen leiden en dan hun associaties met Federatie-niveaus, ook 

geplaatst of gestructureerd als een ui, een het ene niveau weet niet noodzakelijk wat het andere doet, op 

gecompartimenteerde wijze. 

 

Wij geloven dat het is georkestreerd vanaf het niveau waar Geheime Samenlevingen geleid door mensen, 

het diepste menselijke niveau, de Geheime Samenlevingen ontmoeten die de Reptilian en Maitre niveaus 

controleren. Maar het is heel goed mogelijk dat dit dieper gaat. 

 

Gosia: Nou maar dat is niet Federatie, nee? 

 

Anéeka: Ze coördineren wel met, maar we kunnen niet met zekerheid weten hoeveel of hoe. 
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We vermoeden dat ze rechtstreeks communiceren met tenminste Saturnus Federatie niveaus, springen 

lokaal Viera Federatie niveau, want we kennen de vertegenwoordigers in Viera goed en we geloven hen, ze 

maken of veroorzaken of orkestreren niets van wat er aan de hand is, op Aarde. Ik moet erop wijzen dat de 

plaatselijke Federatie-autoriteiten hier geschokt en bang zijn voor wat er gaande is, en er niet mee 

instemmen, maar zij hebben ook hun handen gebonden. 

 

Gosia: Gebonden door wat? 

 

Anéeka: Door hun eigen beperkingen vanwege het ruimterecht en regels waar zelfs wij ons aan houden. 

 

Wij, Taygetans, kunnen niet helpen op meer directe manieren, zoals directe militaire actie of zelfs lichtere 

dingen, omdat we dan de agressors en de ruimte indringers naar de Aarde zouden worden! Hetzelfde geldt 

voor de rest van de Federatie hier. 

 

Gosia: Nee, jullie zouden de ruimte-invallers tegenwerken die nu al agressors zijn. Maitre en al die met hun 

niet-menselijke technologie. 

 

Anéeka: Dat kunnen we beargumenteren en dat doen we ook, maar dan is het een kwestie van perspectief 

en juridische zaken, waardoor dit alles een nachtmerrie wordt. Er is veel bureaucratie in de Federatie. 

 

Dus het punt hier is dat we er vrij zeker van zijn dat dit wordt georkestreerd door diep menselijke en niet-

menselijke niveaus van wezens op Aarde. Wie helpt hen van buitenaf? Dat weten we niet, maar we zijn er 

ook vrij zeker van dat ze hulp krijgen van Federatie-niveaus boven het lokale. 

 

Gosia: Oké. Is er iets gaande op Mars? 

 

Anéeka: Niets nieuws daar. 

 

Gosia: Worden er bases op de Maan opgezet of opgezet? 

 

Anéeka: Nee, maar dat kan vertekende informatie zijn, want de maan als basis als ruimtestation van 

kunstmatige oorsprong heeft veel verkeer van en naar zich toe gekregen. Allemaal met toestemming van de 

Federatie. 

 

Gosia: Verkeer? Bedoel je vroeger of onlangs? Verkeer om wat te doen? 

 

Anéeka: Al jaren, maar ik kan zeggen dat er het laatste jaar of zo veel activiteit is geweest. Ik bedoel dat 

het logisch is, want het kan een nuttige plek zijn als je sommige gebieden kunt herstellen. 

 

Gosia: Waarom zo? 

 

Anéeka: Als een plaats om apparatuur te installeren, of om operaties van te huisvesten. Niet van de 

mijnbouw. 

 

Maar niet van SSP. Of alleen in coördinatie met Federatie troepen, en ik betwijfel of het SSP is. SSP is 

actiever rond Mars. En wie leidt SSP? Dezelfde diepe niveaus waar de mens zich vermengt met de Reptilian. 

Het is gemengd Cabal-mens, met Cabal Reptilian. 

 

Gosia: Ik weet nog steeds niet hoe ze daar worden toegelaten, hoe ze er niet worden uitgeschopt, Mars, als 

mensen of Reptielen niet worden toegelaten op Aarde. Ik bedoel, Alfratans (Centauri) schieten op Reptilian 

schepen in de Aardse atmosfeer, maar daar hebben ze ineens het hele derde deel van de planeet? 

 

Anéeka: Dit is waarom we weten dat ze niet alleen handelen, juist daarom. Daarom weten wij dat zij hulp 

krijgen van Federatie-niveaus boven Viera-lokaal, omdat zij met ruimtetuigen in de ruimte van de Federatie 

vrij rondreizen, maar ver van de Aarde. Dit betekent dat de Federatie op een of ander niveau bij hen is. 

 

Waarom zijn die SSP's dan toegestaan? Omdat ze onder controle van de Federatie staan, dat is de 

waarheid. Wij van hier, hebben niet alle antwoorden. Maar we weten dat dit betekent dat we een 

schaduwrijk Federatie niveau hebben en zelfs Lokaal Viera niveau accepteert dit. 
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