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20210515-Taygeta-NL-Live-nr-04-Andromedaans-schip-dat-zich-voordoet-als-onze-Maan 

 

LIVE 04 - HET SCHIP DAT DOET ALSOF HET EEN MAAN IS  

 

HET ANDROMEDAANSE SCHIP - DAT DOET ALSOF HET EEN MAAN IS 

 

Deze informatie wordt gegeven door vrouwen en mannen van de ster Taygeta, in de cluster van de 

Pleiaden. Het zijn verschillende gesprekken die live op schrift worden gehouden via het internet en 

per thema zijn gereorganiseerd. Wij behouden hun originele tekst zonder enige wijziging.  

 

Anéeka van Temmer: De maan is een hologram. Het lijkt meer op de volgende afbeelding die CGI 

is, maar zo krijg je het idee.  
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Estel-la: En wat zijn deze afbeeldingen? CGI? Van wie?  

 

Аnéeka van Temmer: Van wat de Russen weten. Het zijn CGI, maar het ziet er zo uit. En het is 

triest dat ze je een ander idee geven, ze verbergen de waarheid, want dat is vervelend.  

 

 
 

Estel-la: Maar is dat de externe structuur?  

 

Аnéeka van Temmer: Ja, het heeft verschillende interne niveaus, zoals een ui. In het midden 

bevinden zich de levensinstandhoudings- en technische systemen met de reactor in het midden. Het 

is een enorm schip. Ze verkopen dat als romantisch, maar het is een metalen bal in vermomming.  
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Estel-la: En waarom heeft het dat relais effect? Door het gebruikte materiaal?  

 

Anéeka van Temmer: Omdat het aan de oppervlakte allerlei gebouwen heeft voor oneindig 

gebruik, alsof het een hele stad is die de oppervlakte bedekt. Maar het zijn geen constructies, het is 

een deel van de "romp" van het maanschip.  

 

 
 

Estel-la: En wat is de oorspronkelijke naam van het schip dat als de maan fungeert?  

 

Аnéeka van Temmer: Creiddylad.  

 

Estel-la: Heeft het enige betekenis? Ik denk dat het Andromedaans is...  

 

Аnéeka van Temmer: Het is Andromedaans, vertaald in fonemen. Op Aarde geïnterpreteerd als 

"Welshe godin".  

 

Die godin is zeker verbonden met Diana. Wales, Ierland en Schotland hebben sterke banden met het 

Egypte van voor de Middeleeuwen, en met Atlantis. Vandaar de namen. Diana is een van de namen 

voor de maan. Creiddylad, ook bekend als Creirddylad, Creurdilad, Creudylad of Kreiddylat, dochter 

van koning Lludd. Zij is een minder belangrijk personage in het middeleeuwse Welshe sprookje; 

Culhwch ac Olwen. De oudste Arthuriaanse vertelling.  

 

Diana: Romeinse godin van de maan.  

 

 
 

Cristina: Is het waar dat de maan zich elk jaar van de aarde verwijdert? Wie controleert de 

maanbaan?  

 

Yázhi Swarúu: Ja het is waar of in schijn, het is een schip, het gebeurt zoals met alle schepen, je 
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moet de baan om de zoveel tijd corrigeren of het valt naar de aarde of beweegt weg. De maanbaan 

is onder controle van de Federatie, van de kant van de Arcturiërs Dieslientiplex en nu al 2 jaar, om 

precies te zijn. Daarvoor was het onder controle van Taygeta, en daarvoor onder controle van 

Centauri, maar altijd, Federatie.  

 

 
 

Estel-la: Welke rol speelde het Maanschip in de Slag om Tiamat? Waarom werd het zo vernietigd?  

 

Yázhi Swarúu: Het was een van de bolschepen van de Federatie, en van de Andromedanen, 

belangrijkste bases van waaruit Federatieschepen opereerden, zoals de Viera dat tegenwoordig doet, 

die ook Andromedaans is, alleen is het voor zijn kleiner zijn een pijlpuntig type en niet bolvormig.  

Tijdens de slag om Tiamat was het logischerwijs een primair strategisch doelwit. Het kreeg 

meerdere treffers van verschillende wapenklassen, waaronder ioniserende atoombommen, waardoor 

het te moeilijk was om het te repareren en schoon te maken. De kosten aan levens waren daarbij 

ook zeer hoog. Aangezien het schip groot is, is het bewoonbaar door gebieden, maar altijd in 

gedachten houdend dat het een 100% kunstmatige structuur is zoals lagen van ui binnen, dat wil 

zeggen, bolvormige bedekking binnen en een andere tot het bereiken van de kern. Waar zijn de 

hoofdreactoren, er zijn andere kleine dichter bij de oppervlakte, maar niet meer in dienst voor een 

lange tijd.  

 
 

Ik weet dat het hologram dat de maan bedekt en het er natuurlijk laat uitzien, mensen 

ongeloofwaardig maakt. Ik weet dat het triest is en moeilijk te begrijpen vanuit iemands positie diep 

in die Matrix. Maar het is de waarheid.  

 

En sommige astronomen hebben de aanwezigheid van een hologram al opgemerkt. Zeggen dat het 

er niet is, is de studies van deze astronomen ontkennen, meer dan wat voor amateur dan ook, 

omdat alle functionarissen, en ik bedoel alle, gecontroleerd worden door het Vaticaan. Elke grote 

telescoop op Aarde wordt op de een of andere manier gecontroleerd door de Jezuïeten Illuminati.  
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Blijven geloven dat de maan een natuurlijke satelliet is, is gewoon onwetendheid. Je kunt dit 

onderzoeken vanaf de Aarde. Je hoeft het niet op geloof aan te nemen. De maan is niet wat het lijkt. 

Ik weet dat het vervelend is, maar het is de waarheid.  

 

Cristina: Ja, ik weet dat veel astronomen zeiden dat haar baan vreemd was om bijvoorbeeld een 

natuurlijke satelliet te zijn. En mensen die veranderingen in het maanoppervlak ontdekten, zoals 

kraters die verdwenen en andere verschenen, en zelfs alsof het hol was of dat soort dingen. 

 

Yázhi Swarúu: Zeker, zijn baan is daar ingesteld. Het is een schip, het gehoorzaamt niet aan 

dezelfde dynamica van een natuurlijke maan, omdat het geen evenwicht heeft, het zou moeten 

vallen of uit zijn baan gaan, en dat is wat het doet, zij corrigeren baan zoals elk schip, zoals dit ook.  

 

Over de verborgen kant, voor mij is dat slechts iets bijkomstigs. Omdat de maan in rotatie is, 

langzaam maar het is. Wat er gebeurt is dat ongeacht of hij roteert of niet, wat je ziet is altijd 

hetzelfde hologram. Dus het lijkt erop dat er een "verborgen" gezicht is.  

 

Ik heb Nasa-foto's gezien van het verborgen gezicht vol met kraters, alsof ze het daar aan die kant 

hard hebben geraakt en niet aan de "voorkant". Maar die Nasa foto's zijn gewoon vals, het is een 

fantasie. Het hologram bedekt niet de hele maanbol, alleen het deel dat naar de Aarde gericht is. 

Aan de achterkant ziet het eruit als wat het is. Een metalen bol.  

 

Als extra gegevens vanuit deze lage baan zien we de maan zoals u, we zien het hologram. Maar als 

we uitzoomen zien we dat het een hologram is. Als we het van opzij bekijken, zien we de details van 

het oppervlak dat u kent, maar vervormd. En als we de maan volledig in profiel zien in vergelijking 

met hoe hij vanaf de aarde wordt gezien, is er duidelijk een lichtlaag voor de maan zichtbaar, en die 

bedekt alleen het deel dat vanaf de aarde zichtbaar is.  

 

 
 

Cristina: En welke technologie is er op de maan aanwezig? Welke faciliteiten heeft zij op het 

oppervlak en in het centrum?  

 

Yázhi Swarúu: De technologie die daar aanwezig is, is oud en brokkelt af door gebrek aan 

onderhoud. Het zijn geen installaties op het oppervlak, op zich geeft dat begrip nog steeds het idee 

dat het een natuurlijk oppervlak heeft waarop iets gebouwd kan worden, een bouwbasis. Het is dat 

de hele maan, oppervlakte en binnenkant een constructie op zich is. Het zal alleen uitstaande dingen 

hebben zoals iets als hoge gebouwen, die zijn er. Soms zijn ze te zien boven het hologram.  

 

De technologie is uit de tijd van Tiamat en vroeger, zeer verouderd vergeleken met wat men nu 

heeft van de Andromedanen. Het bestond uit 12 Oude Ioniserende Reactoren waarvan er 4 werken, 

maar niet eens helemaal, en ik denk zelfs minder dan die 4 vandaag. die de Van Allen Banden 

generatoren en het hologram aandrijven. Het hologram wordt fysisch gegenereerd door een reeks 

lenzen op het maanoppervlak, niet vanuit één enkel punt, waar het beeld wordt gegenereerd of 

gevormd door middel van tegels of als "collages" van beelden. Met andere woorden, het is niet één 
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enkel hologram, het is een composiet van vele kleinere hologrammen.  

 
  

 

Estel-la: Is het bereik van de invloed zo?  

 

Yázhi Swarúu: Ja, min of meer. Waarom, meer of minder? De aarde heeft net als elke andere 

planeet een Magnetosfeer. Interactie met een magnetische energiebron (de maan) met een exacte 

frequentie die met opzet is ontworpen, verandert de totale uitgangsfrequentie van de magnetosfeer. 

Het is dus de Aarde zelf die de energie levert voor de Van Allen banden.  

 

Estel-la: Ik bedoel, ook achter de maan?  

 

Yázhi Swarúu: De toroïde in de afbeelding bestuurt de toroïde van de aardmagnetosfeer. De 

projectie van energie van de Maan is echter directer als het verlichten van de Magnetosfeer met een 

"lichtstraal" als een lamp, niet alleen met een toroïde zoals in de afbeelding. De Maan op 360.000 

km afstand is ver genoeg om goed te projecteren en de hele magnetosfeer te bedekken.  

 

 
 

Van Allen Banden, belangrijke opmerking:  

De aarde is de enige planeet met Van Allen Banden. Maar mensen beweren dat dit niet waar is. Wat 

er gebeurt is dat ze Magnetosfeer verwarren met Van Allen Banden. <--- <--- Dit is belangrijk, want 

de Van Allen Banden worden gevormd uit de Magnetosfeer als basis, zoals ik hierboven heb 

beschreven. Maar zij zijn niet de Magnetosfeer.  

 

Het verschil is dat de hoeveelheid energie gemeten in straling veel groter is in de Van Allen Banden 

en van energie of kracht te groot voor de planeet Aarde. Met andere woorden, de Van Allen Banden 

zenden ioniserende stralingsenergie uit, of zijn verbindingen daarvan, die zeer gevaarlijk is voor de 

biologie, en die daarmee een "etherische" barrière vormt die verhindert dat zij de Aarde kunnen 

verlaten in low-tech schepen.  
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Terwijl de banden die op natuurlijke wijze door de magnetosfeer worden gevormd, hetzij van de 

Aarde, hetzij van andere planeten, bestaan uit Elektromagnetische Straling, die niet "zo" gevaarlijk 

is voor het leven. Het is ook niet geheel ongevaarlijk, maar niets vergeleken met ioniserende 

straling.  

 

Ioniserende straling betekent dat het deeltjes afgeeft die de materie die ermee in contact komt 

ioniseren, waardoor de atomaire structuur verandert en alles beschadigd wordt. Je kunt de 

ioniserende stralingsdeeltjes zien als kleine kogeltjes uit alle richtingen die de materie, het weefsel, 

de cellen en het DNA daarin vernietigen. Het is het type straling dat ook bekend staat als Nucleair of 

van klassieke Radioactieve zware metalen, zoals Plutonium Uranium Strontium en derivaten. 

Plutonium is afgeleid van Uranium. In plaats daarvan is magnetische straling in feite het resultaat 

van een "Flux" in een elektrische stroom.  

 

Om die Van Allen Banden te passeren hebben ze hoogtechnologische schepen nodig die van 

dichtheid veranderen. Niet de raket, dat gebeurt niet door de banden. Uit pure Kernfysica is bekend 

dat de Apollo-missies een leugen zijn. Ze zeggen dat ze door de polen kwamen waar de straling niet 

zo sterk is omdat het een torus is. Het is waar, het is daar minder sterk maar nog steeds extreem 

dodelijk. Het lost het probleem niet op door er via de polen uit te gaan. En de baan en uittochtbaan 

van het Apollo ruimtevaartuig is equatoriaal, niet polair. Dus nee, dat ook niet. Het zijn gewoon 

leugens van NASA.  

 

Estel-la: Maar goed dan bewegen ze nog steeds door portalen.  

 

Yázhi Swarúu: Dat klopt, met een portaal kun je de Van Allen banden overslaan.  

 

Estel-la: Dus ik denk dat de functie van de maan... nutteloos is.  

 

Yázhi Swarúu: Zelfs als ze hol en kunstmatig metaal is, heeft ze veel massa die ze creëert of helpt 

om het effect van de getijden op de Aarde te creëren.  

 

 
 

Estel-la: Welke invloed heeft de maan op vrouwen? En waarom?  

 

Yázhi Swarúu: De reden is dat de biologie van vrouwen nauw verbonden is met de invloeden van 

subtiele magnetische energieën. De maan onder zijn frequenties die hij uitzendt, want het is niet 

slechts één frequentie, het zijn er vele, lijkt het, of er is bewijs dat suggereert dat hij uitzendt op de 

exacte frequentie die de voortplantingsbiologie van vrouwen beïnvloedt. In omgevingen zonder 

maan is het vooral de eigen energie van de vrouw, haar aura of lichaamsmagnetische torus, die 

haar cycli bepaalt en regelt.  

 

Maar op Aarde functioneren deze frequenties als een controlemetronoom, en omdat deze van 

sterkere energie is dan de aura of interfereert met de aura van de vrouw, wordt het 

voortplantingsritme erdoor overstemd of gecontroleerd.  
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Op plaatsen waar veel vrouwen dicht bij elkaar zijn, hebben zij de neiging om hormonaal en ook 

door frequenties, het tijdstip van hun menstruatie gelijk te trekken. Het hormonale aspect is hier 

duidelijker met hoe het werkt, dan de meer "subtiele" energieën, maar ze zijn er wel.  

 

Samengevat zendt de Maan dus destructieve of controlerende frequenties uit, die speciaal zijn 

ingesteld om de menselijke vrouwelijke biologie te beheersen. Het wegnemen van de mogelijkheid 

om hun voortplanting te controleren alleen door hun eigen controle of mentale kracht zoals doen of 

bereiken veel vrouwen van andere Lyrische rassen buiten de Aarde, met inbegrip van de Taygetean.  

 

Estel-la: wow, dank je wel Yazhi, dat is iets dat me zeer intrigeerde. Het stoorde me altijd dat ze 

het daarmee in verband brachten, en het voelde altijd als iets waar we geen controle over hadden. 

En zelfs iets "aardigs" doen de vrouw-maan relatie.  

 

Yázhi Swarúu: In feite is het een slavernij relatie. Het is dat van rechtswege wordt verondersteld 

dat vrouwen dat zouden controleren met de geest. Maar op Aarde worden ze daar nog steeds 

gecontroleerd. De Lyrische vrouw beheerst haar vruchtbaarheid met haar verstand. Het is iets dat 

geleerd wordt. Ze bereiken het niet allemaal als ze jong zijn. Maar met de tijd, doen ze dat wel.  

 

Estel-la: Zeker, het is veel logischer zo.  

 

 
 

Yázhi Swarúu: De maan zal wel "romantisch" zijn, maar de waarheid is dat het iets heel duisters, 

oneerlijks en indringends is. De maan is niet "goed" voor de mens.  

 

Het is bekend dat verlichting het gemakkelijkst komt door te mediteren op een nieuwe maan, of 

tijdens verduisteringen, omdat dan de destructieve maaninvloed het laagst is. Er wordt gezegd dat 

Boeddha verlichting bereikte tijdens een maansverduistering.  

 

Aan de andere kant zegt men op Aarde dat de "Zon slecht is", die Kanker veroorzaakt, die blind 

maakt, die de opwarming van de aarde veroorzaakt, die op het punt staat iedereen uit te roeien met 

een lichtkogel of elektronisch met een magnetische puls.  

 

En ze zeggen niets over de maan.  

 

Er is niets mis met de zon, er gebeurt niets mee en het is heilzaam, in de Zon zijn voedt de cellen, 

herstelt ze, geeft subtiele energieën van DNA activering en daarmee genezing, en ook voor de 

ontwikkeling van extra zintuiglijke waarnemingen.  

 

Alles in overmaat is slecht, ja, te veel Zon brandt. Overdrijf het gewoon niet. Maar de Zon is de 

"goede" hier, dus proberen ze die te verwijderen met Chemtrails en vertellen ze je dat je kanker-

veroorzakende zonnefilters moet gebruiken en dat het slecht is om in de zon te zijn.  
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Estel-la: Ben je van plan om de maan op een gegeven moment te verwijderen? Of de rest van de 

reactoren die overblijven stil te leggen?  

 

Yázhi Swarúu: Ik heb nog nooit gehoord van het verwijderen van de maan, echter vroeg of laat zie 

ik het levensvatbaar of noodzakelijk, omdat het veel werk is om het kunstmatig in een stabiele baan 

te houden. Het stilleggen van de reactoren zal, als het niet in korte tijd gebeurt, in hooguit enkele 

tientallen jaren toch ophouden te werken. Die technologie valt met de jaren uit elkaar.  

 

Link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=Kmdz5uTpfqU&t=12s  

Publicatiedatum: 15 april 2021  
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