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20201015-Taygeta-NL-Zonne-flits-Galactische-golven-Aneeka-en-Dale-
Harder 
 

Zonneflits - Galactische golven - Anéeka en Dale Harder (Pleiaden - Buitenaardse communicatie) 

 

Gosia: Kun je me nog eens vertellen over de zogenaamde Solar Flash? Zoiets gebeurt toch niet? En 

mensen veranderen een positieve gebeurtenis in een negatieve ja? Met zonneflitsen gebeurt altijd. 

Nog iets aan toe te voegen? 

 

Anéeka: Het sterrenstelsel geeft natuurlijke spiraalvormige golven af, honderden lichtjaren in 

doorsnee. Ze zijn zo groot als de zichtbare armen van een melkwegstelsel. Maar omdat ze voor het 

grootste deel uit hoge trillingsenergie bestaan, bewegen ze veel sneller dan de waarneembare 

spiraalarmen van hetzelfde Melkwegstelsel die materie zijn of zich in mindere dichtheden van 

materie bevinden, dat is waarom ze in de eerste plaats materie zijn. 

 

Dus, als zij sneller bewegen, halen zij de materie-delen in waar de zonnestelsels zich bevinden, en 

zij beïnvloeden het gehele systeem tijdelijk door hun Frequentie te verhogen. De Zon is het 

energetisch meest gevoelige deel van elk zonnestelsel, dat ligt voor de hand, dus reageert zij veel 

sterker op de inkomende golf dan de andere componenten zoals de planeten. 

 

De Zon werkt dus als een relaisstation, dat zich tijdelijk aanpast aan de inkomende Frequentiegolf 

en op zijn beurt zijn eigen golven uitzendt in de vorm van zonnewind. Dit is de reden waarom 

mensen zonneactiviteit verwarren met de inkomende hoge Frequentie Galactische golven. 

 

Wanneer die energiestormen gebeuren, horen we als hagel op een tinnen dak met deze hoge 

energiestormen, maar het zijn geen individuele BB Gun deeltjes die de romp raken, het is werkelijk 

een groep van ontelbare golven van energie die de romp raken, en zij reageren als iets heel fysieks, 

maar het is als een drukverandering rond de romp. Een drukverandering in de waarde van de 

zwaartekracht binnen het veld dat de romp van het schip omringt. 

 

We noemen ze niet langer Positronische golven, we weten niet meer wie die naam het eerst 

gebruikte, maar het is onjuist omdat er geen echt waarneembare positronen zijn. Maar ik zie het 

verband wel, want een positronisch geladen golf zou ook soortgelijke effecten op een planeet 

veroorzaken. Zoals naast een waterval staan dat ook zou doen. 

 

Ik zou ze: Galactische hoge energie spiraal golven. Die Galactische hoge energie spiraal golven zijn 

deel van de Melkweg zelf deel van zijn energetische Matrix en harmonieën. Ook gezien als hoge 

Frequentie zwaartekracht golven. 

 

Het probleem waar we hier voortdurend mee te maken hebben is semantiek. We kunnen dingen wel 

dezelfde naam geven, maar we bedoelen er vaak verschillende dingen mee. Een van die 

verwarringen is de term Positron, of positronic. Het kan verschillende dingen betekenen voor 

mensen en voor ons aangezien een positron of een proton zeer 3D is en wij het hebben over een 

zeer hoog 5D scalair 9D, 8D tot 1D scala van frequenties en deeltjes die zich ook gedragen als een 

golf en als een deeltje tegelijk. We gebruiken positronisch omdat het een golf is met een zeer hoge 

Frequentie, wat betekent dat hij positief is en een positief effect heeft op de Aarde, waar je de 

algemene gemiddelde Frequentie kunt meten met de Schumann-resonantie, en in dat geval zijn het 

positronen omdat het een lading is in de ionosfeer. 

 

Dus licht is misschien een betere term, maar als we lichtstormen gebruiken in plaats van 

positronenstormen, zullen de mensen, of jij, denken dat we het over zichtbaar licht hebben, zoals 

iedereen verblinden, en dat is niet het geval, dus ik kom hier de juiste woorden te kort. 

 

Dale: Moeten we niet weten welke vorm van energie het is? Bariaonisch, gravitaitonisch? 

 

Anéeka: Gravitationeel. Maar ze zijn gemengd, wat betekent dat ze niet "zuiver" zijn, zie ze als een 

golf van vuil water... vuile zwaartekracht. Want zoals ze zijn... zwaartekracht zijn ze geladen met 

allerlei "deeltjes rotzooi" die de golf zelf ondersteunen. Soms zelfs stof en kleine steentjes. Maar 

meestal deeltjes van allerlei andere soorten. Dit is wat de schepen raakt en de kenmerkende hagel 
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op tinnen dak wonden op de romp maakt. De schilden helpen veel, maar deze golven komen op een 

scalaire manier binnen, dat wil zeggen met meerdere dichtheden tegelijk, dus sommige deeltjes en 

afval dringen soms door de schilden heen en veroorzaken schade aan schepen. 

 

En ja, we hebben luiken, maar in wezen zijn ze alleen voor versterkingsdoeleinden, en worden ze 

alleen soms gebruikt. Luiken zijn als voor het beschermen van glas zoals in een voorruit, maar in 

deze schepen is de "voorruit" geen glas maar een polymorfe titaniumlegering zoals de rest van de 

romp is, 2 voet dik en even sterk als de rest van de romp. Hetzelfde geldt voor de ramen langs het 

schip. Maar zelfs als er een gat in de romp zou komen, een totale breuk, kunnen de toroïde, de 

schilden, de druk en de lucht binnenhouden zodat we zelfs na zware schade nog kunnen ademen. 

 

Gosia: Oké, dus wat voor effect heeft deze energie op de menselijke MIND? Bewustzijn? Heeft het 

te maken met mensen die "opklimmen" in perceptie? En niet alleen mensen, maar ook jullie in 5D. 

 

Anéeka: Een plotselinge toename in dichtheid opent wat velen het derde oog noemen (Yazhí heeft 

een andere mening over "derde oog"). Als de dichtheid hoger is kan elk wezen binnen de golf dingen 

waarnemen die gewoonlijk buiten zijn natuurlijke vermogen liggen! Het veroorzaken van een 

herinnering aan de gebeurtenis, die op zijn beurt het willen verklaren, veroorzaakt een interesse in 

het voortschrijden van het bewustzijn. Betekenis: het onderwerp ontwaakt <<<< 

 

Dale: Gebruikt u een soort deflector schaal om de energie te verdrijven, zuster? 

 

Anéeka: Nee, we gebruiken het toroïdale energieschild dat zijn energie direct van de motoren 

krijgt. 

 

Gosia: Dit is wat ik niet begrijp. Er wordt gezegd dat wat ons in dichtheid doet toenemen onze 

PERCEPTIE is, niet iets van buitenaf, dat de DENSITEIT puur van ons afhangt. Waarom heeft deze 

golf dan dat effect? Ons verhogen in "dichtheidsbewustzijn"? 

 

Anéeka: Zie dit als een tijdelijke "Kosmische" Ayahuasca of Peyote gebeurtenis die terugkeert naar 

normaal. Dat betekent dat het onderwerp niet of slechts kunstmatig is gewekt. Wekt interesse bij 

het subject om meer te weten en heeft op zijn beurt een permanent effect. Zie het als een sneak 

peek in een andere dichtheid. Alleen zoals een drug je bewustzijn zou beïnvloeden. Maar dat is 

genoeg om het individu meer te laten willen weten. 

 

Gosia: Ik begrijp het! Goede analogie ok. Maar wat bedoel je met tijdelijk? Bedoel je dat de golf niet 

permanent blijft? Het raakt en dan trekt het zich terug? Net zoals tijdens jullie stormen? 

 

Anéeka: Het slaat in en trekt weer weg, ja precies, het duurt nooit langer dan een paar dagen per 

gebeurtenis. Je ziet dit in de Schumann Resonantie indicator die pieken vertoont en dan weer 

terugkeert naar normaal. 

 

Dale: OK, dus we kunnen eigenlijk de Schumann Resonantie gebruiken als een indicator voor 

wanneer deze golven de Aarde raken? 

 

Anéeka: Ja! Dat kan! Maar zonneactiviteit kan wel of niet iets te maken hebben met de golven 

<<<<< 

 

Gosia: Kan onze zonneactiviteit, d.w.z. zonnevlammen, in verband worden gebracht met deze golf 

en dus ook worden gebruikt als voorspelling van deze gebeurtenissen zoals de Shuman Resonantie? 

 

Anéeka: De zon heeft een temperament, vooral deze zon. De binnenkomende Galactische golven 

zijn een factor die de zon "stoort", maar er zijn ook andere, niet-gerelateerde gebeurtenissen die 

zonnevlammen en zonnevlekken veroorzaken en zwaartekrachtanomalieën zoals 

zwaartekrachtputten en aanverwante zaken. 

 

Gosia: Dus... de Federatie die dit weet, en weet dat ze het weten, zijn niet bezorgd dat hun 

deelnemers aan het spel plotseling allemaal wakker worden als dit blijft toenemen? Ik denk dat ze 

daarom allemaal in chaos daar rondrennen met verschillende agenda's. 
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Anéeka: Ze zijn bezorgd! Ik zie het spel afbrokkelen! Als hun Maanmatrix niet meer werkt, niet echt 

meer, dan nemen ze hun toevlucht tot dingen als 5G en het chippen van mensen, en HAARP om te 

proberen de Frequentie van de Aarde te verminderen, evenals Valse Vlag gebeurtenissen zoals 11 

september, en covid-19. 

 

Dale: Whoa... als de Maanmatrix is afgenomen of gedaald, is dat dan deels de reden voor de CV19 

gebeurtenis om ons onder controle te houden gedurende deze tijd? 

 

Anéeka: JA. 

 

Dale: Yipppeeee. Ik begrijp het. Ik begrijp het. 

 

Anéeka: Ga je niet vragen naar: ¨andere niet-gerelateerde gebeurtenissen die zonnevlammen en 

zonnevlekken veroorzaken en gravitationele anomalieën zoals zwaartekrachtputten en aanverwante 

dingen.¨? 

 

Gosia: Haha. Wat zijn die gebeurtenissen Aneeka? 

 

Anéeka: De Zonnen zijn allemaal met elkaar verbonden omdat het scalaire bewuste voelende 

wezens zijn. Dus wat er gebeurt in een verwante Zon beïnvloedt alle anderen, in een array-effect, 

net zoals mensen ook verbonden zijn door bewustzijn, dus wanneer het lid van een clan van mensen 

een gebeurtenis meemaakt en het beïnvloedt de hele gemeenschap, is dit ook het geval met 

Zonnen. De innerlijke verbinding tussen de zonnen zijn wat jullie de wormgaten noemen, zoals jullie 

weten, want een zon is een portaal naar anderen, zowel een vertrekpunt als een aankomstpunt, als 

de zon ermee instemt. 

 

Gosia: Dus, wat gebeurt er met andere zonnen dat onze zonactiviteit veroorzaakt? 

 

Anéeka: Bijvoorbeeld, wanneer een zwaartekrachtgolf een andere Zon ver weg raakt en het 

verandert zijn Frequentie en alles wat daarbij hoort, zal het, op zijn beurt, de anderen beïnvloeden 

waarmee het verbonden is. Dus, deze Zon kan een zonnevlam hebben die niet direct gerelateerd is 

aan de energie die binnenkomt van de melkwegspiralen, omdat de spiraal een andere gerelateerde, 

verbonden Zon raakt. En omdat het wezens met gevoel zijn, heeft een driftbui van de ene ook 

gevolgen voor de andere. 

 

Veel fotonische energie wordt tussen hen overgedragen. 

 

Anéeka: Fotonisch, ja, maar vooral gravitationeel. In de ruimte is bijna alle energie zwaartekracht, 

alle andere vormen van energie zijn minder dan 0,0001% van wat overblijft. 

 

Gosia: Dus, IS het gerelateerd aan de Alcyone zon? En de activiteit daar? 

 

Anéeka: Er wordt veel gezegd op het web over de hoge energiegolf die naar de Aarde komt en 

afkomstig is van Alcyone, en ze zeggen ook dat deze Zon, hier (Zon-13) deel uitmaakt van de 

Pleiaden, of dat hij in een baan om Alcyone draait. Wij zien niets van dit alles en we begrijpen niet 

eens waar die geruchten vandaan komen. Je kunt altijd zeggen of kunstmatig kiezen dat een of 

andere zon deel uitmaakt van dit of dat sterrenbeeld, want het zijn kunstmatige constructies, zelden 

gebaseerd op energetische interacties tussen de zonnen in de groep. 

 

Bovendien is een constellatie als zodanig relatief ten opzichte van het gezichtspunt van de 

waarnemer. Dus nee, wij Taygetanen zien geen verband tussen Alcyone en Zon-13 wat betreft de 

inkomende hoge energiegolven. Wij zien of accepteren alleen dat Alcyone verbonden kan zijn met 

Zon-13 omdat ze dat allemaal zijn en elkaar beïnvloeden. Ze beïnvloeden elkaar de hele tijd, zoals 

mensen elkaar beïnvloeden, precies op dezelfde manier! 

 

Dale: Ik weet het niet van dat ronddraaien. Dat is niet iets wat ik zou hebben geraden of verwacht, 

maar ik dacht wel dat onze zon en Alcyone verbonden waren door energiedraden of hoe zeg je dat, 

als levende entiteiten... 
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Anéeka: Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, BB Dale. 

 

Dale: Zo dom als dit klinkt, zijn sommigen meer met elkaar verbonden als in, stel je dit voor, een 

paar? 

 

Anéeka: Ze gaan allemaal door hun eigen ontwikkelingsstadia of levenscycli, allemaal in hun eigen 

tijdskader. Ze creëren een soep van energie, ze wisselen uit door de ether, gebruik makend van de 

snelwegen die we wormgaten noemen. Maar het zijn geen tunnels, want van hogerop zijn ze 

allemaal één zon. (Met dank aan Yazhí hiervoor). 

 

Dale: Zoals mensen? 

 

Anéeka: Zoals mensen, ja. Het zijn mensen. 

 

Dale: Hoe zit het met het idee van mijn echtpaar? Is er een soort van, zoiets, tussen sterren? Nou, 

je snapt wat ik bedoel... sommige zonnen zijn meer verbonden dan andere en het universum... er is 

zogenaamd vrouwelijk en mannelijk, etc... 

 

Anéeka: Negatief, dat zien ze niet. Totaal een andere dynamiek van bestaan. Niet hetzelfde als 

emotieloos worden. 

 

Dale: Nou, mijn woorden zijn ontoereikend. Ik probeerde te onderzoeken of een van de zonnen 

meer met elkaar verbonden is dan andere en niet alleen door locatie of baan. 

 

Anéeka: Verbonden met elkaar, ja sommige meer dan anderen, maar nauwelijks uit romantische 

liefde, die verbonden zonnen meer dan verbonden met anderen zijn degenen die worden aangeduid 

als ingang en uitgang zonne Portalen gebruikt door vele soorten met minder ontwikkelde 

interstellaire capaciteit. Degenen die geen hyperaandrijving hebben zoals wij. 
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