
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 6                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20210401-Taygeta-NL-Wie-zijn-ze en-wat-zijn-ze-aan het doen-hier-ons-
buitenaards-contact 

 
WIE ZIJN ZE EN WAT DOEN ZE HIER? - ONS BUITENAARDS CONTACT 

 

Cristina: Hallo vrienden. Welkom bij Pleiadian Knowledge, ik ben Cristina. Vandaag in deze video 

willen we jullie laten zien hoe ons buitenaardse contact is, zoals we in de vorige video hebben 

beloofd. Wie ze zijn en wat ze hier doen. Om dit te doen zal ik een presentatie gebruiken om de 

uitleg wat didactischer en visueler te maken, en vooral geen belangrijke punten weg te laten. Ik zal 

dus het scherm met u delen. Een ogenblikje alstublieft... OK, ik denk dat het scherm gedeeld is. 

 

Wie zijn ze en wat doen ze hier: wel, ze zijn een ras genaamd het Taygetan ras en ze zijn niet 

menselijk. Dat wil zeggen, ze komen niet van de Aarde. Ze worden gekenmerkt door het feit dat ze 

een ras van wetenschappers, strijders en ontdekkingsreizigers zijn. Verder zijn zij zeer empathisch 

en emotioneel en dit is te wijten aan verschillende verschillen in hun biologisch lichaam, vooral 

verschillen in het zenuwstelsel, die als gevolg daarvan een hoger of groter bereik van emoties 

hebben dan een mens. 

 

Zij hebben een matriarchale samenleving, die ook uit veel meer vrouwen dan mannen bestaat. Wij 

zullen bij een andere gelegenheid uitleggen waarom, maar wij zeggen u alvast dat het absoluut 

niets met feminisme te maken heeft. Op zichzelf vertellen zij ons dat wij op Aarde het concept 

matriarchaat niet kennen. Zij hebben een holografische samenleving. Hun politieke systeem heet 

het Holografisch Stappensysteem, het Andromedan model. De Andromedanen zijn een ander ras. 

Het is een systeem dat alles en iedereen in gelijke mate omvat. Het heeft niets te maken met 

communisme, of wat dan ook. Ze hebben geen regeringen zoals hier, maar een politieke structuur 

gevormd door verschillende raden, onafhankelijke raden. Alle burgers beschikken over onbeperkte 

middelen, dat wil zeggen dat elke burger kan beschikken over alles wat hij of zij wil. 

 

In hun samenleving is er geen geld, geen ruilhandel, geen religie, maar ja, ze zijn zeer spiritueel. Ik 

zou eraan willen toevoegen dat spiritualiteit niets te maken heeft met religie. Er zijn geen grenzen of 

landen, of iets dergelijks, en zij beschouwen zichzelf als één ras, één beschaving. In hun 

maatschappij hebben alle burgers dezelfde rechten, en ze kunnen doen wat ze willen zolang ze 

andere burgers of de natuur niet storen. 

 

Het Taygetan-team: Een groep van hen is nu hier op aarde, in een baan om de aarde, in een groot 

schip, en dit team bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, en onder de bemanning bevinden zich 

piloten en experts in communicatie, wetenschappers, historici, experts in cultuur, talen en de 

menselijke samenleving, enz. Ook enkele leden van de bemanning zijn van de Speciale 

Strijdkrachten: Hashmallim en Shinonim. En ik zal u een beetje uitleggen wat een Hashmallim is en 

wat Shinonim is voor degenen die niet weten wat dat is. Een Hashmallim is een mannelijk persoon 

die zo hoog opgeleid is dat je op aarde zou zeggen dat hij van de speciale strijdkrachten is, zoals de 

Delta Force, Navy Seals of SAS (Special Air Service). Sommigen van hen zijn ook experts in 

voertuigen, menselijke wapens. Aan boord zijn sommigen van hen ook piloot en voeren 

ondersteunende taken en onderhoud uit. De Shinonim zijn dezelfde als de Hashmallim, maar in het 

vrouwelijke geslacht, alleen de Shinonim zijn ook Koninklijke Wachters. 

 

Sommige mensen van de bemanning zijn ook Zandklok, dat wil zeggen experts in stellaire en 

temporele navigatie, dat wil zeggen experts in tijdsprongen. 

Een ander zeer belangrijk iets, dat soms voor verwarring kan zorgen, is dat om bijvoorbeeld de 

posities te beschrijven die zij bekleden in de bemanning op het schip, of hoe hun samenleving 

eruitziet, of wat we ook over hen beschrijven, menselijke terminologie wordt gebruikt. Hierdoor 

lijken zij soms menselijk terwijl zij dat niet zijn, en dit heeft een zeer eenvoudige verklaring. Zonder 

het gebruik van menselijke taal, d.w.z. het spreken van dezelfde taal of het gebruik van menselijke 

terminologie, zou het onmogelijk zijn om te communiceren tussen twee beschavingen, en vooral 

tussen twee zo verschillende beschavingen. Om te kunnen communiceren, of begrijpen, tussen twee 

soorten moet er een gemeenschappelijk referentiekader zijn. Zonder dit referentiekader is het 

praktisch onmogelijk voor wie dan ook om te communiceren met een andere beschaving, 

bijvoorbeeld. 
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Daarom worden deze mensen opgeleid om onze cultuur, onze taal, te leren, met als enige bedoeling 

om vloeiend te kunnen communiceren. Vooral om misverstanden tussen de mensen te voorkomen, 

want we weten allemaal dat wanneer er zulke grote culturele verschillen zijn, als geen van ons de 

moeite heeft genomen om de cultuur van de ander te leren kennen of te begrijpen, het kan zijn dat 

dingen die in de ene cultuur goed lijken, in de andere cultuur heel slecht overkomen, nietwaar? En 

we kunnen dit waarnemen op onze eigen planeet, in de culturen die we hier op aarde hebben. Om 

ook te denken dat als het gaat om communicatie tussen de menselijke soort met, bijvoorbeeld, zij of 

een andere buitenaardse beschaving, we ook merken dat er geen woorden of concepten zijn om 

sommige dingen te beschrijven, hoe iets te beschrijven dat wij niet hebben. 

 

Daarom wenden buitenaardsen zich niet alleen tot menselijke terminologie, maar tot concepten of 

gelijksoortige dingen die wij hebben, zodat wij werkelijk een begrip kunnen zien, zoals wij merken 

dat, bijvoorbeeld, vele concepten of dingen zoals, bijvoorbeeld, het woord "piloot". Wanneer zij dit 

woord gebruiken, verwijzen zij niet naar een aardse piloot zoals wij begrijpen wat een piloot is op 

Aarde, zij zoeken alleen naar iets soortgelijks, iets dat wij binnen ons bereik hebben dat wij goed 

kennen, zodat wij kunnen begrijpen of een idee kunnen krijgen van wat zij ons proberen te vertellen 

of te beschrijven. 

 

En u zult het heel goed begrijpen met een voorbeeld: stelt u zich voor dat u naar een Amazonestam 

gaat die nooit, maar dan ook nooit contact heeft gehad met mensen buiten die stam, zelfs geen 

steden of dorpen, of helemaal niets. Je komt daaraan en je wilt hen bijvoorbeeld uitleggen wat een 

wolkenkrabber is. Eerst en vooral moet je hun cultuur en hun taal leren, anders is het onmogelijk 

om enige vorm van communicatie op gang te brengen. Als je eenmaal de cultuur en de taal goed 

hebt geleerd, kun je op zoek gaan naar soortgelijke dingen in hun omgeving, zodat ze je kunnen 

begrijpen. Als je bijvoorbeeld in een Amazone-stam bent, leg hen dan uit dat er een zeer, zeer hoge 

stenen boom is waar mensen in leven. Maar u weet dat dit heel, heel ver afstaat van wat werkelijk 

een wolkenkrabber is, maar u merkt ook dat het woord wolkenkrabber niet bestaat in hun 

vocabulaire en zo zouden we duizend en één moeilijkheden kunnen vinden. En hetzelfde zou 

gebeuren als je wilt uitleggen wat een computer is, hoe een televisie werkt of wat het internet is, of 

iets zo eenvoudig als, wat sneeuw is. 

 

Als de buitenaardse wezens niet de menselijke taal spreken of de menselijke terminologie 

gebruiken, zou het onmogelijk of bijna onmogelijk zijn om enige vorm van communicatie te 

onderhouden. Dus ik hoop dat dit duidelijk heeft gemaakt waarom deze woorden, of deze zeer 

menselijke begrippen, worden gebruikt als onderdeel van het contact. Terugkomend op het 

Taygetan team, wil ik u vertellen dat we een zeer speciale video aan het maken zijn met alle 

bemanningsleden in een baan om de aarde, met elk van hen, wie ze zijn, en welke training of taak 

ze hier op Aarde uitvoeren. 

 

Waar komen ze vandaan? Wel, de Taygeteanen komen van Messier 45 in de Pleiaden, de Tau 19 

Ster, beter bekend als Taygeta. Hoewel nogmaals, zoals we eerder hebben uitgelegd, Taygeta is een 

naam die door mensen wordt gebruikt. Zij noemen hun ster niet bij die naam, maar zij noemen hem 

MOMA, wat in hun taal is. De ster Taygeta bevindt zich op een afstand van 440 lichtjaar van de 

Aarde. Taygeta is een binair systeem, wat betekent dat er een tweede ster is die zij Sadicleya 

noemen en die rond Taygeta draait. Terwijl er om Taygeta vier planeten draaien, heeft Sadicleya, 

deze tweede ster, geen planeten in een baan. 

Ik zou hier nog aan willen toevoegen dat velen van hen meerdere functies tegelijk bekleden, of in 

veel dingen tegelijk gespecialiseerd zijn. Dit komt omdat, zoals ik al eerder zei, hun samenleving 

heel anders is dan de onze. In hun samenleving specialiseren mensen zich bijvoorbeeld niet zoals 

hier op aarde. Daarom kunnen veel mensen kennis hebben van veel verschillende dingen, omdat zij 

een volledig vrije opvoeding en opleiding hebben. 

 

In hun samenleving worden individuen van jongs af aan alleen gevormd in wat hen interesseert. Dat 

wil zeggen, zij hebben geen verplicht vak of iets zoals hier op Aarde dat wij allemaal moeten 

doorlopen. Maar elk kind doet gewoon wat in zijn of haar interesse ligt. Laten we zeggen dat het 

verschil tussen hun maatschappij en de onze is dat hun maatschappij de persoon alles ter 

beschikking zou stellen wat de persoon nodig heeft, terwijl het hier op Aarde de persoon is die... of 

wij zijn degenen die zijn opgeleid om op de een of andere manier ten dienste van de maatschappij 

te staan, dat wil zeggen dat we uiteindelijk doen wat de maatschappij wil dat we doen of eist. 
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De vier planeten die om Taygeta draaien, van het dichtste bij de ster tot het verste, zijn: Temmer, 

Erra, Procyon en Dakote. Vandaar dat de Taygeteanen ook Pleiaden zijn, want ook zij leven in de 

Pleiaden. Zoals je hier op de foto kunt zien zijn de Pleiaden vele sterren, en ze worden allemaal 

bewoond door geavanceerde beschavingen met zeer verschillende biologische en culturele aspecten. 

Taygeta zou een van hen zijn. Zoals ik al zei, zit het team hier in een moederschip dat geparkeerd is 

in de baan van de Aarde. Dit schip is geparkeerd in een hoge of lage baan, afhankelijk van de taak. 

Het heeft een lengte van bijna 2 km, met verschillende verdiepingen en niveaus. 

 

De laatste gegevens die we hebben is dat het schip zich op een hoogte van 423,9 km bevond en 

met een snelheid van 7,9 km per seconde reisde. Dus het gaat erg snel. Ze hebben ook kleine 

gevechtsschepen. Deze schepen zijn ongeveer 90 meter groot of lang. Ze hebben niets te maken 

met een gevechtsvliegtuig op aarde, maar zijn als kleine zelfstandige eenheden die zijn uitgerust 

voor gevecht en verdediging. Deze kleine schepen verplaatsen zich rond de Aarde naar gelang hun 

doel. 

 

Hier is een regel van Swarúu van Erra. En wie is Swarúu? Voor degenen onder u die haar niet 

kennen, zij is één van de buitenaardse vrouwen. Ze is een expert in tijdsprongen, ze is van de 

Zandklok categorie. Zij heeft ook veel ervaring in het manipuleren van tijdslijnen, het waarnemen 

en veranderen van gebeurtenissen in de tijd. 

 

"Leven in het universum is de regel en niet de uitzondering." -Swaruú van Erra. 

 

Hoe zien ze eruit? Het zijn biologische wezens die erg op de mens lijken. We zijn in feite dezelfde 

Lyrische tak, aangezien de mens van de Lyrische basis is. Ze vertellen ons dat de Lyrian basis zeer 

overvloedig is in het universum. Er zijn meer dan 400.000 beschavingen in dit deel van het 

melkwegstelsel die voor mensen zouden doorgaan met een hemd en een spijkerbroek. 

 

Maar er zijn ook andere takken in het heelal, zoals amfibiebasis, katachtige, hondachtige, insectoïde, 

reptielachtige, enz. In hun ras overheerst het Noordse type, dat vergelijkbaar zou zijn met het 

Scandinavische type hier op aarde. Zij hebben niet zo'n grote verscheidenheid aan rassen als wij 

hier op aarde hebben, maar zij zijn allemaal van het Noordse type. 

 

Het feit dat wij hier zo'n verscheidenheid aan rassen hebben, komt van heel ver terug in onze 

geschiedenis, omdat de Aarde vele, vele jaren geleden de basis of kolonie was van vele, vele 

buitenaardse rassen met Lyrische bases van verschillende types. En dit is wat ons vandaag de dag, 

zoveel verschillende rassen binnen het menselijk ras maakt. 

 

En hoe zijn de vrouwen en mannen? Nou, ze hebben veel verschillen tussen de geslachten, wat 

betekent dat vrouwen erg vrouwelijk zijn en mannen erg mannelijk. Vrouwen zouden gemakkelijk 

onopgemerkt blijven onder de mensen, terwijl mannen een beetje meer verschillen van een aardse 

mens. Zij zijn iets groter en zwaarder. De gemiddelde lengte van vrouwen is 1,60 m en die van 

mannen is 1,95 m. Zij hebben een fit lichaam, maar deze gezondheidsredenen zijn niet te wijten 

aan het ras of de genetica op zich, maar aan het voedsel dat zij eten, de hoeveelheid zuurstof die 

hun planeten hebben, de technologie en andere factoren. 

 

Hoe communiceren zij? Ze zijn telepathisch, maar ze hebben verbale communicatie, wat betekent 

dat ze met woorden spreken. Maar met elk woord dragen ze een blok informatie over via telepathie. 

 

Hier is nog een citaat van Swarúu: 

"We verschillen in genetica, maar we zijn van hetzelfde Lyrische ras. Daarom zeggen we dat we 

gewoon meer mensen zijn, geen engelachtige lichtwezens. Er is meer mensheid buiten de Aarde, 

veel meer, maar de mensen accepteren het niet omdat het onder de controle staat van het 

Darwinisme, dat werd opgelegd door de Cabal. Charles Darwin was een vrijmetselaar van de 33e 

graad, om de andere naturalisten van de 19e eeuw te controleren. Je vindt het moeilijk om het idee 

van de evolutie van soorten achter je te laten. Mensen zien slechts twee opties, wetenschap of 

creationisme. En ze begrijpen een derde optie niet. Een meer gecompliceerde optie, die te maken 

heeft met de creatieve intentie of manifestatie van elk bewustzijn dat opzettelijk een fysieke wereld 

wil betreden vanwege de ervaring die het daardoor zou krijgen. " 
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- Swaruú van Erra. 

Welke dichtheid zijn zij? Zij zijn van de vijfde dichtheid. Zoals we eerder hebben uitgelegd, zijn het 

biologische mensen. Er zijn vele dichtheden en existentiële vlakken in het universum. Zij leggen uit 

dat dichtheden slechts een gradiënt van frequenties zijn. In het universum bestaat alles uit 

frequenties, en de frequentie wordt bepaald door de snelheid waarmee de atomen van de materie 

ronddraaien. Zelfs wij, het lichaam dat wij hebben, is niet aan elkaar gelijmd, maar wij zijn allemaal 

atomen die van elkaar gescheiden zijn. Op zichzelf is ieder van ons een resonantieveld, en ieder van 

ons is ook een frequentie. Zij leggen ons uit dat alles rond de Aarde in de vijfde dichtheid is. De 

Aarde was ook in de vijfde dichtheid, maar gedurende ongeveer 12.500 jaar is zij kunstmatig in de 

derde dichtheid gehouden. En deze scheiding tussen de derde dichtheid en de vijfde dichtheid zou 

zijn wat onze wetenschappers de Van Allen banden noemen. 

 

De Van Allen banden zijn slechts het elektromagnetische veld dat onze planeet omgeeft en is wat de 

Aarde in de derde dichtheid houdt. Dat wil zeggen, als je de Aarde verlaat zou je in 5D zijn, in de 

vijfde dichtheid. Hun schepen, hoewel ze dicht bij de Aarde zijn of zelfs onder de Van Allen Banden 

kunnen zijn, worden in de vijfde dichtheid gehouden, net zoals het schip zijn eigen dichtheid 

handhaaft door de motoren die een torus creëren die het hele schip omhult. 

 

Ik ga u nu een directe presentatie voorlezen van een van de vrouwen. Wij werken momenteel met 

haar, en haar naam is Anéeka van Temmer. Anéeka, voor degenen onder u die haar niet kennen, is 

de leider van de inlichtingendienst van Taygeta. Ze houdt alles in de gaten wat er op Aarde of in de 

ruimte rond het schip gebeurt met aardse terminologie. Ze zou zoiets zijn als de CIA-directeur van 

haar ras: 

 

"Wij zijn een positief ras, gebaseerd op ethiek, in de behoefte van allen aan spirituele vooruitgang, 

en het delen van wat we in dat opzicht hebben gevonden. Wij zijn van een spirituele grondslag. In 

tegenstelling tot hoe wij door velen ten onrechte worden beschreven, zijn wij geen gasballen, maar 

mensen zoals jullie. Met vergelijkbare genetica omdat we van oorsprong verwant zijn. Wij zijn een 

samenleving met minder rassenvariatie dan op Aarde, omdat we allemaal gewoon Noords zijn. 

Omdat we in contact staan met ontelbare rassen van allerlei afkomst en uiterlijk, heeft het ras geen 

invloed op ons, en zien we het ook niet als belangrijk. Ik vermeld het alleen omdat het voor velen op 

Aarde belangrijk is, want wij behoren tot een groep niet-menselijke rassen die de Noordse rassen 

worden genoemd en die Scandinavisch van uiterlijk zijn. 

 

Wij zijn een samenleving die sterk neigt naar het vrouwelijke, naar het matriarchale. Maar als 

zodanig bepaalt dit ook meer onze mannen. Daarom is het feit dat wij elders als androgyn worden 

gezien, ook onjuist. In Taygeta zijn de geslachten zeer gedefinieerd en duidelijk in hun secundaire 

kenmerken, dat wil zeggen, vrouwen zijn uitgesproken vrouwelijk en mannen uitgesproken 

mannelijk. Het feit dat wij een matriarchale samenleving zijn met een tendens naar het vrouwelijke, 

betekent niet dat mannen in onze samenleving als minder worden beschouwd. Beide seksen zijn 

gelukkig met hun identiteit, en met wat bij die identiteit hoort. Alles is gelijk. 

 

Wij zijn ook een ras van ontdekkingsreizigers, waar de nieuwsgierigheid om meer te weten ons altijd 

heeft bepaald. Daarom zijn ruimteschepen altijd iets geweest dat ons kenmerkt, en het is in ons 

belang om zo geavanceerd mogelijk te zijn. Technologisch gezien behoren wij tot de meest 

geavanceerde rassen onder de Lyrianen, aangezien wij geen natuurlijke ruimteportalen meer nodig 

hebben om ons te verplaatsen, zoals de zonneportalen. Wij zijn een sterk interstellair ras. Onze 

beschaving heeft reeds een graad van vooruitgang bereikt waarbij niet alleen energie uit materie 

kan worden verkregen, maar wij ook materie uit energie kunnen scheppen. Dit laatste bepaalt de 

graad van technologische evolutie van een ras. Onze spirituele en technologische vooruitgang is 

dusdanig dat we de noodzaak inzien om terug te keren naar het eenvoudige. Naar de kunst en het 

handgemaakte, het overgecompliceerde terzijde latend dat ons als ziel niet langer voedt, maar ons 

alleen maar meer zou verzanden. Het zou ons beletten onze vrede te hebben." 

 

 

- Anéeka van Temmer 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 6                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Wanneer zijn ze gekomen? Zoals we in de vorige video zeiden, kunnen we bijna zeggen dat ze 

gedurende onze hele geschiedenis aanwezig zijn geweest. Taygeta had een sterrenbasis in Lemurië 

zo'n 20.000 jaar geleden. De Lemurische beschaving bevond zich voornamelijk op Aarde, op het 

continent Oceana, dat vandaag onder de Stille Oceaan ligt. Zij hadden ook twee vrij belangrijke 

bases, één in wat uiteindelijk Egypte zou worden en de andere op de Krim. Vandaag hebben zij geen 

basis op het aardoppervlak. Ze zijn er nu alleen nog in een baan om de aarde. Later waren zij vrij 

actief vanaf 1919 en ook toen waren zij zeer betrokken bij de geschiedenis van de Aarde. Meer 

consequent zijn ze hier sinds 1952 en met een grotere kracht in 2008. 

 

Hoeveel zijn het er? In 2008 waren er 36.000 Taygetans in 29 grote schepen, die ook in een baan 

om de Aarde waren. Vandaag zijn er nog maar 30 in één groot schip. 

 

Wat doen ze hier? Ze helpen bij de bevrijding van de Aarde van de vijandige overname door 

buitenaardse wezens van voornamelijk reptielachtige oorsprong. Ik moet hier aan toevoegen dat de 

Aarde al meer dan 20.000 jaar wordt binnengevallen. Zij bestuderen ook de Ascensie van de Aarde 

vanuit een wetenschappelijk standpunt en begeleiden de aardse bevolking in dit proces. Hoewel zij 

ons hebben uitgelegd dat de ascentie niet alleen planetair is, maar dat de ascentie in feite 

individueel is. Dit is een zeer complex onderwerp en we hebben andere video's die beter uitleggen 

hoe dit proces werkelijk werkt en wat er vandaag de dag op Aarde gebeurt. 

 

Zij zijn ook hier om te leren, het historische proces te observeren, en ook om de sterrenzaden te 

monitoren, bij te staan en terug naar huis te brengen. Voor degenen onder u die niet weten wat 

starseeds zijn, starseeds zijn buitenaardsen die menselijke lichamen gebruiken, hetzij door middel 

van technologie of door een natuurlijk incarnatieproces. Veel rassen die nu in een baan om de Aarde 

zijn, hebben hun sterrenzaden op Aarde. Veel mensen die nu op Aarde leven als mensen zijn niet 

echt mensen, maar zijn buitenaardsen die gebruik maken van voertuiglichamen of menselijke 

lichamen zoals wij, niemand van ons, echt dit lichaam zijn. Wij besturen het slechts alsof het een 

drone is. Zo lopen de sterrenzaden tussen de bevolking, leiden hun leven en gedragen zich als 

mensen en doen alles wat ieder ander hier doet. 

 

Bovendien brengen de meesten wat zij noemen de "sluier van vergetelheid" met zich mee voor hun 

eigen veiligheid, en om daadwerkelijk een missie hier op Aarde uit te voeren. Dit betekent dat deze 

mensen zich niet herinneren wie zij zijn of dat de meesten zich niet herinneren wat zij hier doen, of 

wat hun leven was voordat zij op Aarde kwamen of incarneerden. Dus veel mensen zijn 

buitenaardsen en weten het zelf niet, hoewel velen het al aanvoelen. Momenteel bestaat de 

eigenlijke bevolking van de Aarde uit een grote massa sterrenzaden van vele buitenaardse rassen, 

voornamelijk van de Federatie. 

 

Hoe helpen zij? Door contact met mensen, door het publiek te bereiken. Met als doel mensen in 

staat te stellen zich te bevrijden van onderdrukking en ook door directe invloed op sommige lagen 

van sommige regeringen. Niet alleen met regeringen of belangrijke mensen daar, maar vooral met 

mensen in inlichtingendiensten. Het is heel belangrijk om duidelijk te maken dat alle regeringen op 

Aarde zich bewust zijn van de buitenaardse aanwezigheid hier en dat velen van hen ook in contact 

staan met vele rassen. Dit is alleen verborgen voor de bevolking. 

 

Waarom zijn zij hier? Een van de redenen voor hun aanwezigheid hier is vanwege de Orion 

Oorlogen, aangezien de hele melkweg er direct of indirect mee te maken heeft. Op ons kanaal of in 

de afspeellijst vind je een serie video's genaamd "Orion Oorlogen," en daar kom je uitgebreid te 

weten wat deze oorlogen waren en hoe ze de Aarde beïnvloed hebben en nog steeds beïnvloeden. 

Ze zijn hier ook vanwege het effect dat ze hebben op tijdlijnen, even heel, heel, heel kort zeggen 

hier dat tijd niet lineair is, wat betekent dat tijd geen pijl volgt van het verleden, via het heden naar 

de toekomst, het gebeurt gelijktijdig op dit moment en het is mogelijk om door de tijd te gaan in 

alle richtingen als je de technologie hebt. Die hebben ze, met hun schepen. 

 

Wat de schepen doen, is dat ze de frequenties manipuleren, want alles zijn frequenties. In het 

universum is er geen tijd, maar alleen frequenties. Ze manipuleren de frequenties via totale 

toroïdale inversiemotoren. Elke plaats in het universum heeft een frequentie, als je die frequentie 

kent, verschijn je op die plaats door frequentiecompatibiliteit. Dan reizen ze niet naar een 
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bestemming, maar worden de bestemming. Deze sprongen zijn ogenblikkelijk. Ze zijn hier ook om 

enkele persoonlijke redenen en ook om andere redenen, sommige strategisch. 

 

Afgezien van de invasie die wij op Aarde hebben ondergaan, waren er ook andere planeten die in 

een soortgelijke toestand verkeerden als wij. In het sterrenbeeld Alpha Centauri waren er vier 

planeten getroffen: 

 

De eerste en meest beruchte was Alpha Centauri A3, bekend als Phaeton. Tegenwoordig heet het 

Alfrata en dit is de hoofdplaneet van de Alpha Centauri, of Alfrateanen. Later in hetzelfde systeem 

was er ook nog Sycorax Alpha Centauri B3. Phaenon, Alpha Centauri A4 en Stilbon, Alpha Centauri 

B1. We hebben ook een video op ons kanaal waar we de geschiedenis van Phaenon en de Alpha 

Centauri uitleggen, ik raad het je aan. Maar er waren ook andere planeten zoals de planeet Tau-

Cete, in het sterrenbeeld Cetus, Zon Cetus-a, 12 lichtjaar van de Aarde. Of de planeet Kepler-62f, 

die rond de Zon Kepler-452 draait, 1402 lichtjaar van de Aarde en nog twee in het systeem van 

Canis Minor GJ 667 C-c en GJ 667 C-e. Deze stonden allemaal onder regressieve controle. Op dit 

moment staan alleen de Aarde en Venus onder regressieve controle, want Mars is een geval apart. 

 

Cristina: Hier sluit ik de video af. Om afscheid te nemen, laat ik jullie achter met een uitleg van 

Anéeka van Temmer, waarin zij zelf uitlegt waarom ze hier zijn. Hartelijk dank voor jullie 

aanwezigheid en het luisteren, en tot ziens in de volgende video. 

 

Wij zijn hier om mensen te helpen ontwaken tot wie je bent. Naar je innerlijke kracht, naar wat je 

kunt zijn. Om jullie terug te brengen van leven en denken in een slachtofferrol, zonder controle, 

leven op een deterministische manier... naar een manier waar jullie degenen zijn die weten dat jullie 

de controle hebben over jullie leven en de capaciteit hebben om je eigen beslissingen te nemen en 

verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Om als ras mensen een volwassen mentaliteit terug te 

geven, en niet als kinderen die altijd verwachten dat iemand met meer autoriteit dan jullie, jullie 

problemen oplost. We openen de geest van de mensen voor wat er buiten jullie planeet bestaat. Dat 

jullie niet alleen zijn, dat er niet alleen meer leven is daarbuiten, maar dat het de norm is. Dat het 

universum vol leven is, dat er meer mensen zoals mensen zijn, dat jullie als soort niet alleen zijn, 

maar dat jullie deel uitmaken van één grote familie. Om je te helpen spiritueel te groeien. Wij zijn 

gidsen, meer dan wat dan ook." 

 

- Anéeka van Temmer 
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