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20190501-Taygeta-5D-Pleiadian-Taygetean-die-Eisenhower-ontmoette-
spreekt-uit-eerste-keer-in-geschiedenis 

 
 

5D Pleiadische Taygetean die Eisenhower ontmoette SPREEKT ZICH UIT (EERSTE 
keer in de geschiedenis) 

 
Robert: Ik ben nieuwsgierig naar je ontmoeting met Eisenhower. Mag ik beginnen 

met vragen alsjeblieft? 
 

Rashell: Ga je gang. 
 

Robert: Dank je. Hoe was de ontmoeting georganiseerd? Hoe was het eerste 
contact met leden van de Amerikaanse regering? 

 

Rashell: De Federatie van hier uit de Hoge Raad heeft het bericht naar president 
Eisenhower gestuurd via het opleggen van radiofrequenties door in te breken in het 

Pentagon dat toen nieuw was (1947). Het was de enige manier om ons contact als 
waar te kunnen aannemen. Je moet in gedachten houden dat er toen nog niet 

zoveel desinformatie en grappen waren als nu. Als vertegenwoordiger van de 
Federatie en met kennis van het Engels, werd ik voorgesteld als contactpersoon. 

Het eerste contact werd gemaakt op de Edwards basis in Californië op 18 februari 
1954. Geen Holloman. Edwards AFB! De reden is dat deze basis een zeer grote 

uitbreiding van sporen heeft op een grote vlakte. Het werd later gebruikt als nood 
landingsbaan voor de space shuttle en was ver weg van de publieke ogen. 

 
Maar we kwamen hier als een team in '52 en van daaruit gingen sommigen van ons 

naar 1937. Icke (Eisenhower) werd aangespoord om de strengste 
veiligheidsmaatregelen te nemen om een ongeluk tussen onze twee rassen te 

voorkomen als er een aanval op ons was. 

 
Toch waren we zwaar bewapend en in hoogtechnologische pakken die inslagen van 

kinetische wapens en energie absorberen. Icke accepteerde. Op 18 februari 1954, 
landde voor het eerst het presidentiële vliegtuig, het was nog geen Lockheed 

Constellation tetra-motor. Maar een kleinere tweemotorige Lockheed Electra 
vergelijkbaar met het toestel gebruikt door Amelia Eckhart op haar noodlottige reis. 

De Electra landde aan het eind van de verste landingsbaan en daar bleef hij staan 
zonder dat iemand vertrok. Wij van boven in onzichtbare stealth modus 

observeerden alles van ongeveer 300 voet hoog AGL (Above ground level altitude in 
tegenstelling tot mean sea level of MSL). Er was slechts één jeep in zicht met 

militair personeel met geweren en we vroegen Icke om hem weg te radioën. We 
vroegen hem ook om de radars die op dat moment nog werkten uit te zetten. Daar 

gaven ze gehoor aan. 
 

We gingen naar beneden en lieten hen ons 22 meter lange klasse III schijfschip 
zien dat we voor de neus van Icke's Electra lieten landen. Wij openden de helling en 

de Electra deed hetzelfde. Icke ging de helling af, militair gekleed in zijn 

zandkleurige pak met een hoed en emblemen. Ik deed hetzelfde, slechts gekleed in 
een blauwachtig grijs eendelig pak. Ze konden zien dat ik niet gewapend was. Ik 
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kon hetzelfde niet zien aan Icke, maar onze instrumenten gaven aan dat hij dat wel 
was. We kwamen ongeveer 2 meter van elkaar en stopten daar. Ik stelde mij voor 

als Rashell van Temmer van de Hoge Raad en als de persoon met wie hij had 
gesproken. Icke, zeer correct in zijn rol als staatshoofd, toonde geen enkele 

hoffelijkheid jegens mij. 
 

Hij zei alleen: hou op met die onzin en zeg me wat je wilt. Ik stelde hem voor dat 
Taygeta hem energie en gratis reactoren zou geven, evenals elektrische transmissie 

voor iedereen, in ruil voor totale nucleaire ontwapening. Hij observeerde me 
gewoon. Ik drong erop aan dat ioniserende kernenergie de mensheid alleen maar 

problemen zou bezorgen en dat er betere energieopties waren die we bereid waren 
gratis te geven in ruil voor ontwapening. 

 
Icke onderbrak me krachtig en zei dat hij dat niet zou doen omdat de Russen dan 

een hoge hand zouden hebben tegen de Verenigde Staten. Ik drong erop aan dat 

de Russen ook al hun wapens en technologie zouden opgeven. Icke bleef me 
onderbreken en bleef volhouden dat het slechts een communistische truc was om 

de Verenigde Staten te ontwapenen. Ik verzekerde hem dat dit niet het geval was. 
Hij luisterde niet naar mij en zei luidkeels dat de bijeenkomst voorbij was. Hij deed 

een soort oosterse verering, ik ken de naam niet, waarbij hij zijn hoofd even liet 
zakken. Hij draaide zich om en ging zijn vliegtuig in. Ik ging aan boord van mijn 

schip en trok me terug. Einde van de eerste ontmoeting. 
 

Robert: Rashell, hartelijk dank voor het delen. Ik heb een paar vragen als je het 
niet erg vindt. Wat voor gezicht had hij toen hij je zag? Was hij verrast? Om een 

jong meisje van het Aardse uiterlijk te zien. 
 

Rashell: Ja. Ik weet dat dat met zijn houding te maken had. En dat veroorzaakte 
ook een conflict tijdens het daaropvolgende nachtelijke contact tussen 20 en 21 

februari. 

 
Robert: Misschien moest er een Taygeteaanse man naar buiten komen, met harnas 

en gewapend. 
 

Rashell: Achteraf gezien had dat het geval moeten zijn. We hebben er eerder aan 
gedacht. En niet alleen aan gedacht. Het staat al in de verslagen dat het zo had 

moeten gebeuren. 
 

Robert: Mensen zijn graag onder de indruk. 
 

Rashell: Maar je moet niet vergeten dat als het vandaag moeilijk is hier iemand te 
vinden die Engels spreekt, het op die datum nog moeilijker was. Wij hebben 

begrepen dat Icke ons als excuus gaf om naar zijn tandarts te gaan. Meer details 
heb ik daar niet over. Bij aankomst op ons schip bespraken we onmiddellijk wat er 

gebeurd was en drongen aan op een gesprek met Icke op de radio voor een nieuw 
interview. We moesten hem praktisch bedreigen. We zeiden hem dat als hij niet 

naar ons zou luisteren, we alleen met de Russen mee zouden gaan. In de nacht van 

20 februari, op dezelfde plaats Edwards Base, vond de tweede ontmoeting met hem 
plaats en op dezelfde manier. Alleen waren er om een of andere reden meer 
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militairen in de radarinstallaties en in Jeep-voertuigen op de grond. Onze sensoren 
gaven aan dat ze ongewapend waren. Opnieuw kwam hij naar buiten, deze keer 

veel sneller, meer vertrouwend veronderstel ik. Ik groette hem op de manier zoals 
het hier gedaan wordt. Zoals je doet bij een stopteken. Opnieuw bood ik hem 

hetzelfde aan als de dag ervoor. Icke antwoordde enkel dat er niets was dat ik hem 
kon aanbieden dat zij niet hadden. En hij beschuldigde mij ervan dat ik geen 

buitenaardse was, maar een nazi. Omdat ik herkend was op foto's van Duitsland uit 
de jaren '30 en '40, van het Vril-genootschap. En dat ik, met mijn metgezellen, een 

"nazi-meisje" was dat zich op Antarctica schuilhield. Nogmaals, hij draaide zich om 
en keerde terug naar zijn vliegtuig. Ik heb hem niet meer gezien. 

 
De volgende ontmoetingen werden door mijn metgezellen gerealiseerd van 1957 

tot 1960. Ze waren even kort en nutteloos. Het is duidelijk dat hij al een 
overeenkomst had gesloten met Maitré wezens toen zij aankwamen. Want Maitré 

bood hun destructieve technologie aan in ruil voor toegang tot de menselijke en 

dierlijke bevolking voor hun doeleinden. Maitré zei dat het beperkt was en dat ze de 
regering op de hoogte zouden brengen van elke beweging, wat ze logischerwijs 

nooit hebben gedaan. De door Maitré gegeven technologie was slechts halfslachtig, 
zonder sleutelcomponenten. Daarom zijn er latere rapporten van experimentele 

schepen die falen, of smelten in het bijzijn van getuigen. Ze zeiden dat ze die 
ontbrekende onderdelen alleen zouden geven in ruil voor bases. Laat ze bases 

bouwen. De regering van de Verenigde Staten voldeed weer. Voor ons en voor de 
Federatie was het op dat moment al duidelijk dat diplomatieke middelen niet 

zouden werken. Het contact met de regering van de Verenigde Staten werd 
verbroken. 

 
Robert: Dank je wel voor het delen van Rashell. Wat ik tegen hem gezegd zou 

hebben was: Dank je wel. Ik heb nu een afspraak met het Kremlin. Je moet altijd 
een beetje aandringen om met ze te kunnen onderhandelen. 

 

Rashell: Dat is eigenlijk wat we deden, zodat hij instemde met de tweede 
ontmoeting. Tijdens de eerste ontmoeting ontdekten we dat er verschillende 

mensen in het Electra vliegtuig zaten, en later ontdekten we dat één van hen een 
agent van de CIA was die de ontmoeting documenteerde. Dat is waar de relatie met 

de Nazi meisjes vandaan kwam. Het Vril verhaal en onze connectie daarmee, laten 
we voor een andere keer. Niet alle meisjes die voor Thule en Vril werken zijn wij. Er 

waren anderen daar die al toroïdale aandrijvingstechnologie voor de Luftwaffe 
hadden gekanaliseerd. Dat is een andere kwestie die we op een bepaald moment in 

detail moeten behandelen. 
 

Robert: Ja, Rashell geen zorgen. Ik wil alleen maar vragen stellen over wat er 
vandaag is gedeeld. 

 
Rashell: Ga je gang. Ik moet benadrukken dat de poging van onze kant om nazi-

technologie te controleren direct verband houdt met de mislukte ontmoeting met 
Eisenhower zoals hierboven beschreven. 

 

Robert: Ik begrijp het. Mijn vraag is, waarom de VS en niet een ander land? Zoals 
Rusland of Duitsland of Japan of Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Dank u. 
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Rashell: Omdat het in die tijd de leider was op het gebied van kernwapens en 

omdat we wisten van de aanwezigheid van Duitse wetenschappers van het 'Paper 
Clip' project. En ik denk dat het duidelijk is dat de informatie die ik vandaag heb 

gedeeld nergens te vinden is. Dat wil ik even benadrukken. Veel minder de 
connectie Vril - Eisenhower. 

 
Dank je, Rashell. Het is een eer voor mij dat je je tijd met mij deelt. En kun je die 

verbinding nader specificeren, alsjeblieft? 
 

Rashell: Onze mislukking in de onderhandelingen was voornamelijk te wijten aan 
het Vril incident. Door ons in verband te brengen met de Vril en de Nazi's die zich 

op Antarctica schuilhielden, zou Eisenhower ons niet serieus nemen. We konden 
hem niet onze poging uitleggen om op het hoogste niveau in Nazi Duitsland te 

infiltreren om de voortgang van hun nucleaire programma te stoppen en de 

productie van discoïdale ruimteschepen van het Hannebu type. Schijven waarmee 
zij probeerden Aldebaran te bereiken voor een veronderstelde relatie tussen 

Duitsland en Cyndriel (Aldebaran 1) als de oorsprong van het Arische ras. Cyndriel 
is tot op heden de grootste Taygeta kolonie buiten de Pleiaden. 

 
Robert: Wow, bedankt. De nazi's wilden contact met Taygeta? 

 
Rashell: Ze zeiden dat ze van Cyndriel waren (met een andere naam). Ze zeiden 

niet dat ze contact wilden opnemen met Taygeta maar met hun voorouders om 
hulp te vragen aangezien ze al in oorlog waren. Dit komt omdat er fonetische 

overeenkomst is in sommige Soemerische tabletten met de grammaticale opbouw 
van de oude of primaire Duitse taal waaruit het moderne Duits zich ontwikkelde. 

Dat wees naar Aldebaran. 
 

In tegenstelling tot wat wordt gezegd. De Duitse Hannebu schepen zijn meer dan 

eens in gevecht geweest met geallieerde bommenwerpers. Maar ze werden uit de 
vaart genomen omdat op het hoogste niveau al was besloten dat Duitsland de 

oorlog zou verliezen. Omdat aan beide zijden dezelfde personen de touwtjes in 
handen hadden. Onder hen het Britse koningshuis en Hitler, aan hen verwant zoals 

nu Angela Merkel. Dat is de enige reden waarom de Hannebu werden verwijderd. 
Sindsdien trokken de Hannebu zich terug naar hun nieuwe bases in 

Neuschwabenland Antarctica vanaf medio 1944. 
 

Robert: Wow! En welke brandstof gebruikten die Hannebu schepen? 
 

Rashell: Ik ben niet zeker van de brandstof, alleen van de magnetische 
motortechnologie (Swaruu zou het wel weten). 

 
Robert: Rashell hartelijk dank voor het delen. Op Antarctica is er een Duitse 

dissidente beschaving. Weet jij daar iets van? 
 

Rashell: Zeker, ja. Neuschwabenland is daar nu nog steeds met een High 

Technology DUMB. Nog steeds daar. Reden ook waarom Antarctica gesloten is voor 
de bevolking in het algemeen. Het is allemaal theater dat je erheen kunt, maar het 
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is moeilijk en ze zijn slechts beperkt kust- en boottochten. Men moet begrijpen dat 
Nazi Duitsland naar de VS verhuisde met het Paper Clip project. 

 
Dus Neuschwabenland is gewoon nog een DUMB verbonden met Area 51, S-4, 

Dougway AFB, Ray Patterson en andere plaatsen die te maken hebben met Super 
Secret technologie van voortstuwingsmateriaal en schepen. Ze zijn daar niet 

geïsoleerd. 
Neuschwabenland maakt deel uit van de Cabal en de controleurs die uiteindelijk de 

Reptielen zijn. Thule en Vril zijn slechts anterooms om met de Reptilians te praten. 
Amerikaanse politici die Antarctica hebben bezocht gaan naar Neuschwabenland, 

precies daar. Maar dit is niet bekend in de normale media. Exclusief voor u: In 
1947 stond admiraal Richard Bird tegenover de nazi Hannebu tijdens de operatie 

Hoogspringen. 
 

Robert: Bedankt... Die DUMB moet wel een grote stad zijn? 

 
Rashell: Het is een enorm gebied dat bestaat uit een open gebied zonder ijs dat 

met kunstmatige middelen zo wordt gehouden en een groot ondergronds complex 
van 12 verdiepingen met faciliteiten voor schepen en ook bases voor nucleaire 

onderzeeërs. Een ander punt hier dat moeilijk te geloven zal zijn voor de kijkers 
van uw kanaal is dat Area 51 in Nevada in de woestijn in het binnenland op het 

laagste niveau 7 ook een basis heeft voor nucleaire onderzeeërs van de US Navy. 
Aangezien Area 51 wordt beheerd door de US Navy en officieel een marinebasis is. 

Onderzeeërs komen binnen via de ingangen van de Santa Monica Bay bij Los 
Angeles. 

 
Fascinerend. Wat voor relatie heeft Maitre met de Reptielen? 

 
Rashell: Het is een coöperatieve relatie, maar ze kunnen slecht met elkaar 

overweg en er zijn vaak gevechten met fatale afloop tussen hen. Als het om ethiek 

gaat, zijn de Maitré nog achterlijker dan de Reptilians. Toch zijn ze van elkaar 
afhankelijk en tolereren ze elkaar als rassen. 

 
Wat eten ze, de Maitre? Ook mensen? 

 
Rashell: Reptielen zijn carnivoren. Maitré 'zuigen' lymfatisch materiaal en vloeibaar 

materiaal van hun slachtoffers. Beiden leven van Lush of energie van angst maar ze 
maken er op een andere manier gebruik van. 

 
Robert: Zijn slachtoffers van Maitre ook menselijk? 

 
Rashell: Ja, de slachtoffers van beide rassen zijn menselijk. 

 
Robert: Wat zal er met hen allemaal gebeuren als de Federatie naar de 

oppervlakte van de aarde komt? Als dat ooit zou gebeuren. 
 

Rashell: Ze zullen worden gearresteerd en van de planeet worden verwijderd/ Ze 

zullen in een andere tijdlijn blijven. 
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Robert: Hebben ze een hogere graad van spiritualiteit dan de mensen? Ik zeg dit 
vanwege hun schepen. 

 
Rashell: Nee, eerder gebruiken ze trucs om "spiritualiteit" te vermijden. Dat wil 

zeggen, zij gebruiken doorgang door Portalen. En hun bewegingsvrijheid wordt 
beperkt door hun lage Frequentie, waardoor ze geen toegang hebben tot plaatsen 

die giftig voor hen zouden zijn en dat is het grootste deel van de Melkweg. Dit is 
ook de reden waarom zij de Aarde in lage 3D moeten houden. 

 
Robert: Welke dichtheid hebben zij? 

 
Rashell: Van 3D naar 4d. Voor 5D hebben ze technologie nodig om zichzelf in een 

lage vibratie te houden. Hetzelfde gebeurt op Mars, maar daar houden ze hun 
Frequentie kunstmatig laag binnen hun ondergrondse bases. Ja, ze komen naar de 

oppervlakte, maar op een beperkte manier. Met pakken. 

 
Robert: Dank je wel, Rashell. Ik denk dat we klaar zijn op dit punt. Als alles goed 

gaat, gaan we verder. 
 

Rashell: Graag gedaan. Het was een genoegen met je te werken. Tot de volgende 
keer! 
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