
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 4                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20210413-Taygeta-NL-Waarom-is-het-echt-ons-buitenaards-contact 
 

WAAROM IS HET ECHT - ONS BUITENAARDS CONTACT 

 

Cristina: Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Ik ben Cristina en ik ben hier met mijn 

collega Estel-la. En dit is de laatste video in de serie van ons buitenaards contact, waarin we wat 

meer willen uitleggen over onze persoonlijke ervaring. Hoe we dit beleven, en waarom we geloven 

dat dit echt is, dus we willen graag een aantal punten met u bespreken waarvan wij denken dat ze 

belangrijk zijn. 

 

Estel-la: Dit zal gewoon een gesprek zijn tussen Cristina en mij. Het is niet de bedoeling om iemand 

te overtuigen of om ons perspectief op te dringen, maar we vonden het ook belangrijk om onze 

ervaring te delen. Wat we hebben meegemaakt en wat we zijn gaan voelen en concluderen na al die 

tijd. 

 

Cristina: En waarom is dit contact echt voor ons? Omdat, zoals we al eerder hebben uitgelegd, de 

informatie die zij ons geven informatie is die niet vaak beschikbaar is voor het publiek. En de manier 

waarop je door hun informatie alle ontbrekende stukjes kunt passen, ook al heb je al vele jaren 

onderzoek gedaan, want je hebt altijd een paar ontbrekende stukjes, en dus helpt hun informatie je 

om alles te kunnen passen wat je niet kon vinden. Afgezien daarvan, ook de manier waarop die 

informatie je kracht geeft, waarop ze je sterk maakt, waarop ze wil dat jij de god of de godin wordt, 

degene die alles creëert wat je ziet, alles wat je omringt en je kunt controle krijgen over je eigen 

leven en over alle gebeurtenissen die je overkomen. Hoe zij hebben uitgelegd hoe dit alles werkt, 

waar wij hier op deze planeet ondergedompeld zijn, alles wat er gebeurt en hoe zij het laag voor 

laag hebben gedaan zodat wij absoluut alles kunnen begrijpen. 

 

Estel-la: Maar we willen hier ook zeggen dat dingen in twijfel trekken altijd gezond is. Dat we niet 

zeggen: "Hé! Neem deze informatie en dit is de waarheid en kijk niet elders, luister er gewoon 

naar". Nee, we gaan zeggen: ja, luister ernaar, en als het met je resoneert ga dan door, want het is 

in feite de aard van de mens om voor zichzelf te kunnen onderscheiden wat het is dat je wel of niet 

bevalt, of wat denkt dat het kan zijn op de ene manier of niet. 

 

Wilde ook nog zeggen dat toen wij deze onthulling tegenkwamen wij ook onze twijfels hadden, net 

als iedereen, want dat is gezond, dat betekent dat je niet blindelings op zoek bent naar iets om op 

te leunen. Dat betekent dat je in jezelf gelooft, en dat je in jezelf probeert te waarderen wat dit 

allemaal voor jou aangeeft. Maar we realiseerden ons ook dat naarmate we verder kwamen in de 

informatie en naarmate we deze onthulling volgden, we zagen dat op die momenten dat er dingen 

konden zijn die niet klopten en die ons aan het twijfelen konden brengen, we later begrepen dat het 

was omdat we de informatie misten, dat wil zeggen, het is niet omdat die informatie incongruent 

was, of omdat het zichzelf tegensprak of omdat er dingen waren die niet pasten, maar het was ons 

gezichtspunt waardoor het dit effect had, en we realiseerden ons dat na verloop van tijd, naarmate 

we meer stukjes hadden, we deze hele puzzel beter konden samenstellen en we alles beter gingen 

begrijpen. En dit is, denk ik, ook belangrijk omdat vaak, als er iets is dat we niet begrijpen, we het 

automatisch weggooien, en ik denk dat het goed is om geduld te hebben en te zeggen: nou, ik berg 

het op in een hoekje van mij, en ik zal blijven luisteren of doen wat ik geloof, en dat misschien op 

een ander moment alles verlicht wordt en men verder kan begrijpen wat er werkelijk was. Dus wij 

gingen ook door ons eigen proces, en het was heel interessant om te observeren en heel mooi ook 

hoe alle informatie in ons werd verwerkt, en totdat het onvermijdelijk was, het was onvermijdelijk 

om te zien dat dit op geen enkele andere manier dan echt kon zijn. 

 

Cristina: Maar afgezien van dit alles, wat het deel is dat de onthulling zou zijn, wat de informatie 

zelf is, is er nog een ander deel dat misschien niet begrepen wordt door de rest, omdat het iets is 

dat volgens mij alleen de gecontacteerden kunnen voelen en dat is dat er iemand is, het is geen 

tekst praten met iemand, je hebt geen gesprek, chatten met iemand en dat is het, maar je kunt die 

mensen voelen, je kunt voelen, hoe ze zijn, hun stemmingswisselingen, je kunt voelen of ze moe 

zijn, je kunt ze voelen, zelfs telepathische boodschappen die ons op een bepaald moment bereiken. 

En dat is echt het grootste bewijs dat dit alles voor ons echt is, maar het is iets dat moeilijk is om 

hier te delen als bewijs waar het publiek om vraagt. Het is als iemand die channelt en wie kan je 

laten zien dat channelen echt is? Want alleen die persoon weet wanneer hij channelt, het is een 
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gewaarwording, net als je dromen, de voorgevoelens die je kunt hebben, alle gewaarwordingen die 

zich van binnen voordoen. Alleen u kunt ze bevestigen, dus het is heel moeilijk om alle gevoelens 

die wij hebben en die dit contact bevestigen, over te brengen, ongeacht de informatie die wij aan u 

allen overbrengen. 

 

Dus, tegen al die mensen die twijfels hebben, die niet weten of dit echt kan zijn, denken dat het niet 

echt kan zijn, dat het misschien iemand is die alles verzint, of wat dan ook... het enige wat we 

kunnen zeggen is dat: luister van binnenuit, luister met je hart en als de informatie met je 

resoneert, ga je gang, maar laat de patronen van wat ons is verteld, niet beslissen wat waar is, of 

wat een leugen is, of dit kan zijn of dat dit het niet kan zijn, of de neiging om te denken dat er echt 

veel mensen zijn die ons bedriegen en al deze patronen die we allemaal hebben vanwege de situatie 

waarin we leven, want dit is de Aarde, het is chaos, het is een zee van verkeerde informatie, en de 

waarheid wordt overal verdraaid, maar als we vandaag iets geleerd hebben van al deze 

onthullingen, van dit contact, dan is het dat niemand de waarheid heeft, maar dat de waarheid 

alleen in jezelf zit. 

 

Estel-la: Zoals Cristina heeft gezegd, is er veel meer dan wat wordt gezien in de onthulling, en het 

is het deel van het contact, van de relatie die zich met hen ontwikkelt naarmate de tijd verstrijkt, en 

bijvoorbeeld in ons geval voelen we het voor beide partijen, dat wil zeggen dat zowel Cristina als ik 

het gevoel hebben dat Anéeka, die degene is met wie we het meest gesproken hebben en met wie 

we de meeste relatie hebben, en die ook tegen ons heeft gezegd dat we allemaal het gevoel hebben 

alsof we al veel langer contact met hen hebben dan we in werkelijkheid hebben, want zoals we in de 

eerste video hebben uitgelegd, zijn we nog maar vijf of zes maanden bij hen, het was sinds 

halverwege dit jaar. Maar het gevoel dat er is en dat we delen is veel sterker. Er is daar iets, zoals 

Cristina zegt, moeilijk uit te leggen, dat het doorgeeft, het geeft veel, veel meer door, en het is heel 

mooi om te zien en heel mooi om te voelen en dit laat ons zien dat er een diepte is, er is hier een 

diepte die groter is dan wij kunnen begrijpen. 

 

Cristina: Deze mensen hebben geen agenda, er is niemand achter hen. Er is geen regering. 

Eigenlijk gaan deze mensen in tegen alle regeringen van de Aarde, ons hele systeem, ze gaan in 

tegen geld, ze gaan in tegen religies, en ze gaan in tegen werkelijk alles... en het enige wat ze doen 

is een ander systeem voorstellen of helpen voorstellen, een systeem waar velen van jullie zeker 

altijd al van gedroomd hebben, op een plek waar werk niet bestaat, geld niet bestaat, waar mensen 

vrij zijn of waar mensen kunnen beslissen, waar de informatie binnen ieders bereik is. Dat ieder zijn 

eigen leider is, en dat is wat zij via het contact proberen over te brengen. 

 

Zoals zij hebben gezegd en zoals zij hebben uitgelegd, zijn zij hier om ideeën te projecteren, ideeën 

in onze geest zodat wij die later kunnen ontwikkelen en wij dit systeem dat ons niet aanstaat 

kunnen creëren of veranderen. Dus ze werken voor niemand, absoluut voor niemand. Ze zijn er 

alleen om ons ideeën te geven, om ons informatie te geven, soms informatie die positiever kan zijn, 

en soms informatie die negatiever voor ons kan zijn, maar die ieder van ons altijd op zijn eigen 

manier zal interpreteren. Want ieder van ons is anders en wat voor de één negatief is, kan voor de 

ander heel positief zijn. Dus wat positief of negatief is, het goede, het slechte, de waarheid, de 

leugen, zijn slechts gezichtspunten van ieder van ons. Zij zijn hier alleen om hun ideeën te 

presenteren, om ons de realiteit te geven van hoe zij dit alles zien. Het is dan aan ons om het op de 

een of andere manier te interpreteren, afhankelijk van onszelf. 

 

Estel-la: Zoals Cristina zei, veel mensen hebben gedacht dat dit een project van de regering zou 

zijn, dat het eigenlijk mensen zijn die zich gewoon met een agenda voordoen en al deze informatie 

doorgeven, maar mijn vraag is, Als het echt zo zou zijn dan, waarom is deze informatie zo beperkt, 

in dit YouTube-platform of waarom wordt het gecensureerd? Omdat we bepaalde problemen hebben 

wanneer we bepaalde onderwerpen op dit platform willen behandelen, vaak blokkeren ze die. Er zijn 

contactpersonen die de monetisatie van hun kanalen is ontnomen. Bij anderen wordt hen 

bijvoorbeeld de tijd ontnomen om te publiceren en zij hebben vele berichten ontvangen dat het 

kanaal zal worden gesloten. Dit klopt dus niet. Als het een project van de regering was, zou er geen 

beperking zijn, dan zouden ze ons niet censureren, want dan zou de regering willen dat de mensen 

dit allemaal te horen krijgen. Dus het klopt niet, het klopt helemaal niet. Het enige wat hier kan zijn 

en zoals jullie allemaal goed weten, is dat in alles wat verborgen is, betekent dat je dichter bij de 

waarheid komt. En als al deze informatie zo beperkt is, dan is dat omdat er hier iets is dat hen 
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kwetst, dat hen kwetst die daarboven staan, zij die deze hele situatie beheersen, omdat zij weten 

dat het belangrijk is. Omdat ze weten dat als meer mensen het serieuzer zouden nemen, er 

problemen zouden ontstaan. Nu, problemen voor hen, niet voor ons, omdat dit onze bevrijding zou 

zijn, de bevrijding van een ieder, individueel, door hun eigen kracht. 

 

Cristina: Velen van jullie weten al dat we totaal gecensureerd leven, dat informatie op alle niveaus 

wordt geblokkeerd en dat er een systeem is dat niet wil dat deze informatie het publiek bereikt en 

dat andere soorten informatie, zoals alternatieve geneeskunde, zoals vrije energie... Ze willen het 

niet omdat die informatie zeer sterke instrumenten zou geven om mensen te laten ophouden 

afhankelijk te zijn van het systeem, en al die informatie wordt zeer gecontroleerd zodat het niet 

verder komt. Ze willen afhankelijke mensen, mensen die werken voor dat systeem, ze willen geen 

vrije mensen, ze willen geen zelfvoorzienende burgers. 

 

Taygeteans willen er niets voor terug, het enige wat ze doen is onze vragen beantwoorden, zoals ik 

in de eerste video heb uitgelegd. Ze dringen ons geen enkele vorm van informatie op, op zich 

moeten we vragen en wij zijn degenen die de diepte ingaan in alle onderwerpen, en ze geven ons 

alleen alle informatie die ze beschikbaar hebben, zodat we kunnen begrijpen waar we naar op zoek 

waren. Ze vertelden ons dat ze contact met ons hadden opgenomen omdat ze onze energie erg 

prettig vonden en dat het enige wat ze wilden, is zeggen: "hallo." Ze wilden alleen maar zeggen: 

"hier zijn we, dat jullie niet alleen zijn in het universum, dat er andere rassen zijn en dat er meer 

mensen zijn, dat een ander systeem mogelijk is, dat jullie een ander soort Aarde kunnen creëren". 

Dus, zoals Anéeka heel goed heeft uitgelegd, zij zijn hier alleen om ideeën in te brengen die ons 

helpen om verder te komen en bij ons ontwaken. 

 

Estel-la: En we zijn ons ook bewust van de grootsheid van deze onthulling, namelijk dat het in staat 

is geweest om duizenden mensen te verenigen in hun eigen ontwaken en ook al hebben we in deze 

hele inleiding, bij dit contact, opgemerkt dat toen zij de beoordeling van de Aarde maakten, zij 

zagen dat de mensen niet klaar waren om die informatie te ontvangen, maar wat we misschien ook 

niet in veel detail hebben gezegd, is dat de planeet niet alleen uit mensen bestaat, maar dat er hier 

een aantal sterrenzaden zijn, van wezens die deel uitmaken van andere rassen en die in zichzelf 

bereid zijn om al deze informatie te ontvangen. Dus, al deze volgelingen van de openbaarmaking 

hadden ingestemd met dit moment in zichzelf, door afspraken, om samen op te staan, om zich hun 

identiteit te herinneren van wie we zijn, wat we hier doen, want we zijn allemaal gekomen, ieder 

met verschillende graden, maar we kwamen blind. Zodra we hier op deze planeet aankomen, is het 

alsof iemand een sluier over ons heen heeft gelegd en we tegen de muren opbotsen omdat we niet 

helemaal begrijpen wat hier gebeurt, en toen deze onthulling naar buiten kwam en wij als 

volgelingen alle andere mensen begonnen te zien die zich aansloten, de waarheid is dat wij denken 

dat het ook heel mooi is en dat als het van de andere kant wordt bekeken, van de meer etherische 

kant... gewoon denkend dat er deze overeenkomst was door al deze mensen om op deze manier te 

ontwaken, of het nu door het Taygetean team was, vanwege alle Taygeteanen die hebben 

deelgenomen aan de verspreiding, de waarheid is dat het heel mooi is. 

 

En van onze kant, zoals we hebben gezegd, bedanken we het Taygetean-team heel erg dat ze 

doorgaan met het nemen van de beslissingen waarvan ze denken dat die het beste zijn voor henzelf, 

en voor ons, omdat ze verschillende dingen doen die niet goed worden opgenomen, zoals we een 

beetje hebben becommentarieerd in de laatste video van de Federatie, die vinden dat ze te openlijk 

met elkaar omgaan, maar toch gaan ze door omdat ze geloven dat het het juiste is om te doen. 

 

Cristina: En waarom YouTube? Waarom deze informatie die zo belangrijk is en die voor ons 

allemaal zo groot is, dit contact is enorm, waarom verspreiden we het via YouTube? Nou, we zijn op 

YouTube omdat het het meest effectieve medium is om informatie te verspreiden op dit moment op 

aarde. Vroeger, als mensen informatie wilden zoeken, gingen ze naar een bibliotheek, zochten ze 

een boek, maar vandaag weten we dat boeken, helaas voor velen, een beetje achterhaald zijn en 

dat de meeste mensen, en vooral sinds de mensen die nu in deze nieuwe generaties komen, 

informatie zoeken via het internet. En of we het nu leuker of minder leuk vinden, YouTube is een 

van de grootste platforms en waar meer mensen toegang toe krijgen om informatie te zoeken. Dus, 

als je wilt dat de informatie meer mensen bereikt, zul je in de media moeten zijn die de beste 

capaciteit hebben om meer mensen te bereiken. En waarom niet op televisie? Omdat die voor ons 

gesloten is. Zoals velen van jullie al weten, hebben we zelfs op YouTube veel problemen, je kan 
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bepaalde onderwerpen niet geven omdat je het risico loopt dat je kanalen gesloten worden en 

gecensureerd worden op alle sociale netwerken, en het is de enige manier om ons te bereiken 

omdat alles wat TV is, totaal geblokkeerd is voor ons allemaal. We hebben dus alleen nog maar 

toegang tot deze platforms, en proberen met alles wat we kunnen te vechten om de informatie zo 

goed mogelijk door te geven. En dit is waarom we op YouTube zijn. 

 

Estel-la: Het andere is, hoe meer informatie je hebt, hoe meer je beseft hoe weinig je weet. Dus dit 

is ook de reden waarom veel mensen deze evolutie volgen, omdat ze zich realiseren dat, hoewel ze 

veel kennis vergaren, er nog zoveel is dat ze niet weten, en dat men nooit in staat is om alles te 

weten, omdat het altijd een voortdurend leren is, de Ether, het Universum is oneindig. Dan kun je 

nooit op het punt komen waar alles bekend is. En dat is waarom zij hier ook zijn. Omdat zij leren 

van deze situatie, zij leren van ons allemaal die hier zijn en ons leven hier beneden leiden. Zij zijn 

hier niet gekomen omdat zij alles al weten, en zij komen hier niet om hun manier van leven of hun 

kennis aan ons op te dringen omdat "zij de beste zijn die er zijn" of omdat "zij alles al weten", maar 

omdat zij hier samen met ons zijn om ons in dit proces te begeleiden om te kunnen helpen waar zij 

kunnen, maar tegelijkertijd ook om van dit alles te leren. 

 

En we gaan deze video afmaken. We hopen dat we iets hebben kunnen bijdragen aan al deze 

mensen die de onthulling al volgen of aan al diegenen die nieuw zijn aangekomen en een beetje 

meer hebben kunnen begrijpen hoe dit contact is en hoe het werkt. En vanaf hier zullen we 

doorgaan met het delen van verschillende video's met zeer interessante informatie die we leren met 

hen allen, en doorgaan met bij te dragen wat we kunnen voor al dit ontwaken. 

 

Cristina: Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en het luisteren. En tot ziens in de volgende video. 
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