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20210506-Taygeta-NL-Invloed-van-Starseeds-op-Planetair-bewustzijn 

 

In dit gesprek met Sav'el, de wetenschapsofficier van Taygetean, legt hij ons het onderzoeksproject 

uit dat hij vanuit een baan om de aarde ontwikkelt, over de invloed van mensen-bewustzijn op het 

magnetisch veld van de aarde.  

 

 
 

 

START VAN DE VIDEO  

Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Ik ben Estel-la. Vandaag brengen wij u een zeer 

speciale video die een gesprek was dat wij hadden met Sav'el van Erra, u zult hem herkennen aan 

de bijnaam Alahi Eshtar, dat is de bijnaam die hij gebruikt en staat in zijn gegevens met alle 

anderen die deel uitmaken van de bemanning in de video die wij aan u presenteerden. Hij is de 

wetenschapsofficier op dit schip en we hadden een gesprek waarbij Cristina en ik aanwezig waren en 

de andere contact opnam met Lina. Waar Sav'el ons uitlegde dat hij bezig was met een 

onderzoeksproject, het observeren van de invloed van alle bewustzijnsvormen van de Aarde, van 

mensen, dieren en planten en de invloed die zij hadden op de magnetosfeer, en hoe zij van deze 

vorm kwamen tot hoe de bewustzijnsvormen werden verenigd waardoor een meer uitgebreide vorm 

ontstond, die in dit geval onze planeet zou zijn, de planeet Aarde.  

 

Alles wat hij ons uitlegt is super interessant, want je zult zien dat we hem ook gevraagd hebben 

naar de invloed van sterrenzaden op dit veld, en je zult een heel groot verschil zien met bijvoorbeeld 

de mens. Ook legt hij de invloed van planten of dieren uit. Ook zeggen wij u dat als u meer details 

wilt weten over wat wij in de video hebben besproken, namelijk het menselijk collectief onbewuste, 

ik u aanraad om de video van Cosmic Agency te bekijken: "Het belang van het menselijk collectief 

onbewuste." We gaan de links in de beschrijving achterlaten, zodat het u kan helpen het een beetje 

beter te begrijpen.  

 

Los daarvan ook vertellen dat zowel de afbeelding die Sav'el en Lina gebruiken gewoon avatars zijn 

die ze gebruiken om zichzelf te vertegenwoordigen. Het zijn niet hun echte foto's. En we vragen u 

om tot het einde van de video te blijven, zodat u alles wat hij ons uitlegt goed kunt begrijpen, en 

afgezien daarvan hoop ik dat u er net zoveel van geniet als wij, want de waarheid is dat het heel 

interessant en heel belangrijk is. Dus ik ga jullie verlaten met de video. Ik dank u allen voor uw 

aanwezigheid en we zien elkaar in de volgende videos.  

 

"Deze informatie is verstrekt door buitenaardse mensen, vrouwen en mannen van de Taygeta ster in 

de Pleiaden cluster, via een schriftelijk contact met ons."  

 

GESPREK MET SAV'EL "ALAHI ESHTAR" VAN ERRA  

 

Alahi Eshtar van Erra is wetenschapsofficier van het Toleka-schip. Hij is de hoofdwetenschapper en 

onderzoeker, en tevens historicus, filosoof, natuurkundige en wiskundige, en contra-mind control.  

 

Estel-la. - Aan welke projecten werk je?  
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Sav'el van Erra.- Ik bestudeer de structuren van magnetische invloed van de bewoners van de 

Aarde. Mensen en niet-mensen, dieren en planten, op de magnetosfeer van de Aarde. De hypothese 

vasthoudend wat de directe oorzaak is, ondanks de matige invloed van de Van Allen Gordels. Aldus 

een wetenschappelijk waarneembare basis scheppend van wat Yázhi Swarúu beweert, dat al het 

bewustzijn van een organisme wordt toegevoegd aan een ander nabijgelegen organisme om een 

collectief te creëren dat een meer geëvolueerd of meer uitgebreid wezen creëert, in dit geval, de 

Aarde zelf.  

 

Estel-la. - Hoe interessant. En welke apparaten gebruik je daarvoor? 

 

Sav'el van Erra. Een set spectrometers en interferometers samengevoegd om een computer aan te 

drijven. Spectrometers zullen individuen en populaties meten als een elektromagnetische frequentie. 

Je zou kunnen zeggen een persoonlijke en collectieve tijd. En de interferometers zullen het totale 

planetaire deel meten als zwaartekracht en massafluctuaties. Bijzondere veranderingen worden 

weerspiegeld in de totale massa van de planeet, haar frequentie. Wat sommigen noemen: 

Schumman Frequenties. Hoewel, deze frequentie te algemeen is en niet erg nauwkeurig, moet dit 

worden waargenomen in microfrequenties en niet in Hertz, want het is als het meten van de lengte 

(snelheid?) van een muis met een snelheidsmeter ingesteld in mijlen per uur.  

 

                     
 

Cristina. - Dank je. Wij vinden uw werk zeer interessant. Wat heb je in dit alles waargenomen?  

 

Sav'el van Erra.- Ik heb waargenomen, met behulp van een veelheid van de modernste sensoren, 

dat de theorieën van een klein meisje blijken te kloppen.  

 

Cristina.- Ongelooflijk Yázhi.  
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Estel-la.- Nou, ja. Hoe lang zit je al in dit project?  

 

Sav'el of Erra.- Bijna een jaar. Het eindigt op 10 juli. Het hangt af van een jaar lang lezen om een 

conclusie te kunnen trekken. Hoe langer de tijd, hoe nauwkeuriger de resultaten. Tot nu toe zijn ze 

overtuigend in het voordeel van de theorie van het kleine meisje.  

 

Estel-la. - Ik begrijp het, hoe interessant. En, denk je dat dit jaar, zelfs met alles, betrouwbaar is 

voor de resultaten?  

 

Sav'el van Erra.- Ik zie dat wat er op Aarde gebeurt, zijnde dat het dramatische gebeurtenissen 

zijn, het aflezen van de sensoren vergemakkelijkt, het opsporen van de elementen die het 

experiment ondersteunen vereenvoudigt. 

 

Estel-la.- Ik begrijp het. Natuurlijk, alles is gepotentieerd, alleen moet het slechtste van de 

mensheid naar boven komen.  

 

Sav'el van Erra.- Het gemiddelde van de zogenaamde collectieve aura of lokale collectieve 

frequentie kan gemakkelijk worden opgespoord tussen twee ogenschijnlijk gelijksoortige plaatsen of 

verschillende plaatsen zoals Curaçao met een hoge frequentie, of Kopenhagen met een gemiddelde 

lage frequentie. Het feit dat er zoveel contrast is vergemakkelijkt de studie van het verschijnsel.  

 

Estel-la. - Ik begrijp het, dank u. En wat is Yázhi's theorie? Hier op uw werk, bedoel ik.  

 

Sav'el van Erra.- Dat, uiteindelijk, het Geheel, het Universum, De Bron, het directe resultaat is van 

de som van de individuele bewustzijnen, zijnde dat door niet lineair te zijn, elk bewustzijn het 

Universum zelf is geweest. Dus, een geavanceerd wezen is niet zomaar een wezen, maar het 

resultaat van het gemiddelde van meerdere wezens van minder bewustzijn die het samenstellen 

zoals cellen een lichaam doen.  

 

Estel-la.- Door tussen ons te vormen dan, de planeten en de sterren enzovoort?  

 

Sav'el van Erra.- Aangezien het het materieel waarneembare deel zou zijn, ja.  

 

Cristina.- En wat zou het niet-materiële zijn?  

 

Sav'el van Erra.- Het bewustzijn dat het materiële deel voortbrengt. Hetzij als een directe intentie 

of als een bijproduct van je zuiver energetische activiteiten.  

 

Lina.- En, welke onderwerpen of dingen nemen jullie als individuen? Met andere woorden, neemt u 

een zaadje van elk ras, een direct paar uit De Bron als individuele subjecten, of niet-reële subjecten, 

of door demografische zones?  

 

Sav'el van Erra. Ik neem individuele mensen. Dieren die ook een populatie vormen. Zoals een 

stad. Ik neem de stad zelf ook, als een totaal. Ik zet dus het resultaat van de som van de waarden 

van de som van de frequenties van de inwoners af tegen de lezing van de stad als zodanig. Hoewel 

er variaties zijn voor nog te bestuderen oorzaken, komen ze bijna perfect overeen, en als 

experiment is het herhaalbaar en consistent, ik concludeer dat het meisje gelijk heeft. Rekening 

houdend met zaden verandert het in de zin dat ze niet gelijk zijn in frequentie aan het gemiddelde 

van de bevolking. Waarnemend, kan ik met sensoren, spectrometers en interferometers zien, dat de 

sterrenzaden de magnetische kracht en invloed hebben op de totale frequentie van de plaats van 

vele normale mensen. Soms gelijk aan enkele honderdduizenden gemiddelde mensen voor één 

enkel zaadje. Dat, op een wetenschappelijk meetbare manier, de enorme creatieve 

verantwoordelijkheid van elk zaadje kan worden geverifieerd.  

 

Estel-la.- Wow. Wat een groot verschil.  

 

Lina.- Dat is waarom onze actieradius zo belangrijk is.  
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Sav'el van Erra.- Ja. We hoeven niet alle mensen te veranderen, alleen de zaden te verenigen.  

 

Cristina.- In het bewustzijn van de Aarde, wie heeft meer invloed: de zaden, of bijvoorbeeld het 

planten- en dierenrijk?Sav'el van Erra.- Hoewel mijn antwoord vervelend en ook oneerlijk is, wat de 

sensoren mij vertellen is dat het de zaden zijn die de grootste invloed hebben.  

 

Lina.- Waarom is het vervelend en oneerlijk voor jou?  

 

Sav'el van Erra.- Omdat ik de neiging heb biologie te beschermen die niet in staat is een zichtbare 

uitgebreide cultuur te creëren. Het dieren- en plantenrijk handhaaft een hoge frequentie, maar ook 

een lage, als gevolg van zijn mentaliteit, meestal van overleven. Maar toch, het deel van het in 

stand houden van een hoge frequentie wordt direct beïnvloed door de activiteiten van het menselijk 

collectief dat, zelf, wordt geleid door de bewuste scheppers, of zaden.  

 

Lina.- Het zou niet zijn wat men zou verwachten, gezien de ontwikkeling van de maatschappij en 

haar staat van manipulatie in vergelijking met die welke de zaden voelen of zich herinneren?  

 

Sav'el van Erra.- Het is te verwachten. Dat is juist, maar ik zou willen dat de natuur zelf haar eigen 

homeostase zou zoeken, ondanks menselijke activiteit. Zijn dat het zijn eigen 

beschermingsmechanismen zal creëren tegen uitbuitende activiteiten van de mens, maar de 

bewijzen ondersteunen deze zaak niet.  

 

Estel-la.- Welk gemiddelde van zaden neem je waar in elke stad, bijvoorbeeld? of wereldwijd?  

 

Sav'el van Erra.- Elk zaadje is gemiddeld gelijkwaardig in zijn scheppingsfrequentie aan 1500 

normale mensen, van wat jullie de Matrix noemen. Maar ik bedoel, die 1500 worden beïnvloed door 

een gemiddeld zaadje. En dat gemiddelde zaadje is niet bepaald wakker. Vaak verwarren we ze zelfs 

met meer menselijke Matrix mensen. Een hoog ontwaakt zaad beïnvloedt tienduizenden of 

honderdduizenden, soms meer, en beïnvloedt miljoenen. Een voorbeeld van dit laatste super niveau 

is David Icke.  

 

Estel-la.- En in vergelijking of percentage, dat wil zeggen, als er een miljoen inwoners zijn, hoeveel 

van hen zouden dan zaden zijn? En zie je ze gelijkmatig verdeeld over de planeet of hebben ze de 

neiging zich meer te concentreren op sommige landen of energiezones?  

 

Sav'el van Erra... Ik ben nog bezig met het oplossen van deze vraag. Het blijkt dat de 

detecteerbare zaden samensmelten met de normale bevolking, waardoor hun detectie onmogelijk 

wordt. Dus alleen de zeer ontwaakten kunnen geteld worden. Maar wat betreft het aantal 

ontwaakten per miljoen, op het aardse gemiddelde, zou het iets in de buurt van 5.000 (per miljoen) 

zijn. Dat is, helaas, weinig. Dit aantal is echter niet definitief. Zij hebben de neiging zich in regio's te 

concentreren. De regio of plaats met de meeste zaden, meer dan 90% van zijn inwoners zou zijn: 

Sedona, Arizona. Toch daalt het aantal ontwaakte zaden in de Verenigde Staten gemiddeld drastisch 

in vergelijking met plaatsen als Europa of Latijns-Amerika, waar de zadenpopulatie groter is. Vooral 

in Centraal- en Zuid-Amerika. Met een andere hoge concentratie van zaden in het Oosten, uit India, 

Nepal, Thailand, Laos en Birma. En, met een lezing van de minste hoeveelheid zaden per miljoen in 

China, de plaats met de schaarsste niet-menselijke bevolking volgens de interferometer metingen.  

 

Estel-la. Wow. Hoe merkwaardig. Ik zou het niet verwacht hebben, vooral in Sedona, Arizona. 

Hartelijk dank voor het delen.  

 

Sav'el of Erra.- De Verenigde Staten hebben geen bijzonder hoge populatie van zaden zoals zou 

worden verwacht. Toch zijn ze geconcentreerd in Arizona en het New Mexico gebied. Sommige in 

Californië en verspreid over de rest van de natie.  

 

Cristina. - Hartelijk dank voor de informatie. Een deel ervan was interessant voor me, een ander 

deel, zoals China, had ik me al voorgesteld. 

 

Sav'el van Erra. - Graag gedaan. Voor China wordt het resultaat verwacht.  
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Lina. - Is er een plaats in Argentinië waar je zegt dat er een hoge concentratie van wakkere zaden 

is?  

 

Sav'el van Erra.- Buenos Aires gebied, sterke hoeveelheid. Piek zaad bevolking frequentie. Buenos 

Aires gebied, slechts tweede in aantal zaden in heel Zuid-Amerika. Na het Rio de Janeiro gebied in 

Brazilië. Merk echter op dat ik steden of plaatsen noem, maar veel sterke zaden verkiezen buiten 

grote stedelijke gebieden te werken. Ook zijn zij gemiddeld degenen die de grootste invloed hebben.  

 

Estel-la.- En ik veronderstel dat de invloed die zij op andere mensen hebben te danken is aan de 

persoonlijke frequentie die zij uitstralen door daar te zijn. Want als zij geen deel uitmaken van dat 

collectieve onbewuste, hoe slagen zij er dan in om hun mentale veld te beïnvloeden zonder zich 

volledig af te scheiden?  

 

Sav'el van Erra.- Op het moment dat ze daar zijn, maken ze deel uit van het collectief. En, al 

scheidt een sterk zaad zich af van de maatschappij en sluit het zich af van alle communicatie in een 

stad binnen het Amazonegebied, dan nog blijft het aardmagnetisch veld en zijn gemiddelde 

stromen. Maar als dat zaad zich met anderen verbindt op de manier waarop jullie hier aanwezig zijn, 

is zijn invloed exponentieel groter, evenals het resultaat van het verhogen van de gemiddelde 

Planetaire Frequentie. Dus een zaadje, gewoon door te bestaan en zijn leven en interesses te 

volgen, helpt al om de frequentie van de Aarde te verhogen en beïnvloedt het bewustzijnsveld van 

het collectief zonder zich te hoeven wijden aan iets dat te maken heeft met het ontwaken van 

andere mensen. Haar missie is eenvoudigweg te helpen door het loutere feit van bestaan.  

 

Estel-la. - Ik begrijp het, dank je. Is een zaad gerelateerd of verbonden met het menselijk collectief 

onbewuste?  

 

Sav'el van Erra.- Ja. Zoals ik al heb gezegd. Ik verwijs meer naar het collectief menselijk 

onbewuste dan alleen naar de meetbare frequentie, maar beide zijn intrinsiek verwant.  

 

Cristina.- Maar kan een zaadje niet tegelijkertijd naar beneden worden getrokken door het 

menselijk collectief? Bijvoorbeeld door de mentale druk die erop wordt uitgeoefend en die een 

tegengesteld effect creëert, dat wil zeggen, het verlagen van de planetaire vibratie.  

 

Sav'el van Erra.- Dat is ook juist en gebeurt de hele tijd. Voor een zaadje zal de toename in kracht 

exponentieel veeleisender zijn in alle zintuigen, energetisch, mentaal. Daar de meerderheid er 

slechts naar streeft om niet in totale frequentie te dalen, daar het gemiddelde van de groep de 

neiging heeft hen naar beneden te sleuren. Dit kan eenvoudig verklaard worden met het dominante 

frequentie principe. Het is heel moeilijk en veeleisend om een zaadje te zijn, vooral wetende dat als 

het in frequentie in een spiraal van negativiteit valt, zijn cirkel van invloed op dezelfde manier zal 

vallen.  

 

Cristina. - Ik begrijp het, dank je. Ingewikkeld.  

 

Estel-la. - En dat is waarom velen verloren zijn.  

 

Cristina & Estel-la  

Alina Sav'el van Erra  

 

Youtube Video Link:  

https://youtu.be/hFhdKeKsTx0  
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