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20210520-Taygeta-NL-Exo-Geneeskunde-Sterrelar-Beschaving 

 

 

 

Video URL: https://youtu.be/cqCZNNYF6lY    

 

In dit gesprek legt Anéeka van Temmer de concepten uit in verband met geneeskunde en de 

grondslagen ervan op de planeten van Taygeta.  

 

INLEIDING  

Estel-la.- Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Ik ben Estel-la. En vandaag brengen we 

jullie een super belangrijke video waarin Anéeka van Temmer uitlegt hoe de geneeskunde eruit ziet 

op de planeten van Taygetean. Voor degenen onder jullie die het niet weten, Anéeka is een dokter, 

ze is een arts, en je gaat alle kennis zien die ze heeft over dit onderwerp, wat gewoon 

indrukwekkend is. En u gaat zien hoe ze ons uitlegt wat het concept van een dokter is in haar 

samenleving als een persoon wordt gevormd om deze kennis te hebben. Hebben ze ziekenhuizen of 

niet, hoe zien hun faciliteiten eruit en welke methoden of behandelingen gebruiken ze om mensen te 

behandelen, hoe zien ze het concept van ziekte, van de dood, vele gezichtspunten vanuit hun 

wetenschap die ons in onze samenleving veel zouden kunnen helpen als we ze zouden kunnen 

toepassen, want het lijkt erop dat we hier alles achterstevoren hebben. In feite is dit het eerste deel, 

er komt een tweede deel waar we met Anéeka de verschillen zullen vergelijken met de aardse 

geneeskunde. Concepten die we hier gebruiken, therapieën die we hier hebben en wat is haar 

mening over deze dingen. Dus ik ga u verlaten met de video en ik hoop dat u ervan geniet. Hartelijk 

dank, zoals altijd aan iedereen, en we zien elkaar in de volgende videos. "Deze informatie is 

verstrekt door buitenaardse personen, vrouwen en mannen van de Taygeta ster in de Pleiaden 

cluster, via een schriftelijk contact met ons."  

 

GESPREK MET ANEEKA VAN TEMMER  

Estel-la.- Wat is precies de rol van een dokter in Taygeta? Hoe zijn de verschillende rollen 

verdeeld? Zijn er ook verpleegkundigen, chirurgen, neurologen, of is alles meer verenigd?  

 

Anéeka van Temmer.- De rol van arts is levensonderhoud in het algemeen, het zorgen voor een 

bevolking of groep. Het wordt opgevat als "Ouderling", als Wijze. Er zijn geen specialismen, het is 

gewoon dat de een of de ander ergens beter in kan zijn. Dan wordt een patiënt doorverwezen naar 

die andere persoon, maar in het algemeen wordt alles in het werk gesteld om alles te weten over 

alle medische onderwerpen. Zoals ik hier. Als het iets moeilijker is, zoals iets mechanisch van een 

ongeluk bijvoorbeeld, dan stuur ik die persoon door naar Senetre die een opleiding tot chirurg heeft.  

 

Cristina.- Bedoel je als iemand met meer ervaring, bijvoorbeeld in traumatologie of andere dingen, 

zoals specifieke pathologieën, en niet als iemand die meer kennis heeft van een deel van het 

lichaam en niet van een ander, zoals bijvoorbeeld hier, een hartspecialist, bloed etc ...?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Naarmate je verder komt in een medium, krijg je langzamerhand de 

reputatie dat je goed bent in iets in het bijzonder. Men kan zeggen dat dit de specialiteit is, en daar 

kan men zich in iets in het algemeen specialiseren, maar anders dan op aarde wordt specialisatie 

hier niet aangemoedigd of aangeraden, niet in de geneeskunde en ook niet in iets anders. Je streeft 

er altijd naar om alles te weten over het onderwerp vanuit alle mogelijke invalshoeken, en in het 

algemeen over alles wat je kunt zien en over alle bestaande onderwerpen.  
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Cristina.- Wat is het proces of de studie om als arts te praktiseren in Taygeta?  

 

Anéeka van Temmer.- Het studieproces is het lezen van de geschiedenis en de kenmerken van 

medische problemen. Dan de toepassing van stoffen op de planten. En waarom planten? Omdat we 

altijd veganistisch zijn. Maar bij andere soorten moet ook het noodzakelijke dieet voor elke soort in 

acht worden genomen. Vervolgens, en dat is het belangrijkste, leer je al doende met een mentor 

met praktijk binnen een medische faciliteit of medisch dek. Zo worden grote schepen in ernstige 

operaties ook beschouwd als scholen voor een groot aantal activiteiten. Meer dan wat ook leer je 

onderweg, en met een gevorderde en zeer ervaren arts. In het geval van dit schip is dat Senetre. 

En, pas na een tijd die niet vastligt, maar afhangt van de ervaring en ieders capaciteiten en 

opgebouwde ervaring, dan laat die mentor de cadet los, beetje bij beetje, tot hij beseft dat je al 

genoeg ervaring hebt om zelfstandig te zijn zonder hun aanwezigheid. Hij zal je dus op eigen risico 

vertellen, of je de vaardigheid geven, waar je aan toe bent. Op zich zou dit een soort afstudeertijd 

zijn voor iemand op Aarde. De toestemming of erkenning van zijn mentor, een mentor om alleen op 

te treden omdat hij meer dan voldoende ervaring heeft. Het kan een proces zijn van vele jaren of 

korter, afhankelijk van de capaciteit van elke persoon, zoals hierboven vermeld. En, na verloop van 

tijd of wat dan ook, kan deze nieuwe deskundige een of meer leerling-kadetten onder haar hoede 

nemen en haar wijsheid aan hen doorgeven. En, zij zullen dit weer herhalen voor de volgende 

generaties. 

 

Estel-la. - Dank je wel. Super interessant. Is er een groot percentage mensen geïnteresseerd in die 

toewijding of is het meestal niet iets wat erg nodig is of waar veel vraag naar is?  

 

Anéeka van Temmer.- Het wordt opgevat als een deel van wat je moet weten om een volwaardig 

leven te hebben. Met andere woorden, iedere inwoner van Taygeta weet dat hij veel medische 

kennis moet hebben voor zijn eigen bescherming en toepassing gedurende zijn leven. Maar weinigen 

zijn echt gespecialiseerd. Meer voorkomend zijn de toegewijde dokters in ruimteschepen waar de 

gezondheid en het leven van een hele bemanning ver van huis van hen afhangt. Nogmaals, 

Senetre's verantwoordelijkheid hier.  

 

Cristina. - Wat is de relatie tussen de dokter en de patiënt? Welk proces wordt uitgevoerd om 

iemand te behandelen?  

 

Anéeka van Temmer.- Generaliserend, het is zeer tussen vrienden. De arts gaat wel een nauwe 

vertrouwensrelatie aan met een patiënt, vooral als het om een langdurig probleem gaat, zoals een 

systemisch of metabool probleem of een onevenwichtigheid.  

 

Estel-la.- Hoe wordt het lichaamsvoertuig vanuit uw maatschappij beschouwd, zijn functioneren? 

Wat zouden de optimale kwaliteiten ervan zijn?  

 

Anéeka van Temmer.- Het wordt beschouwd als een integraal onderdeel van een individu. Het 

wordt niet geringschattend bekeken of als iets dat men moet overstijgen ten gunste van iets 

spiritueels. Het wordt niet gezien als iets dat beperkt, maar als iets dat je volgt en een 

weerspiegeling is van jezelf. Optimale kwaliteiten kunnen worden gezien of waargenomen als zijnde 

zo nauw mogelijk in overeenstemming met het plan of met wat in het DNA van de persoon is 

vastgelegd of geschreven. Daarom blijft het in een optimale staat van ontwikkeling van ongeveer 23 

jaar bij een vrouw, en ongeveer 25 tot 27 jaar bij een man in vergelijking met de Aarde. 

Veroudering is hier anders omdat er niet hetzelfde cellulaire verval is als op Aarde, maar het lichaam 

kan ouder worden of er volwassener uitzien met het verstrijken van de tijd, maar alleen als gevolg 

van de mentaliteit en de ideeën van wie er in woont. En, Taygeta's levensverwachting, berekend 

vanuit een persoonlijk tijdsperspectief, is ten minste 10 keer langer dan op Aarde. Estel-la.- Wat is 

de betekenis van een zieke in jullie samenleving?  

 

Anéeka van Temmer.- Iemand die om de een of andere reden lijdt aan een energetische 

onevenwichtigheid die tot uiting komt als een probleem of een storing op een zwak punt in zijn 

lichaam dat nauw verbonden is met de wortel van het probleem.  

 

Cristina.- Is het gebruikelijk dat dit gebeurt in Taygeta?  
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Anéeka van Temmer.- Onevenwichtigheden komen altijd voor in lichamen. Er wordt alleen 

ingegrepen als het niet vanzelf weer normaal wordt. Vaak omdat wat het veroorzaakt niet wordt 

opgelost. In Taygeta is het zeldzaam dat mensen ziek worden. Ik heb het niet berekend, maar ik 

durf te zeggen dat het iets heel zeldzaams is vergeleken met wat er op Aarde gebeurt, als het aantal 

patiënten per aantal inwoners.  

 

Estel-la.- Welke natuurlijke remedies gebruikt u om ziektes te behandelen?  

 

Anéeka van Temmer.- De meest gebruikte remedies zijn: rust, vasten, kruidkunde. Dat wil 

zeggen, remedies gebaseerd op infusies van planten en stoffen die uit geneeskrachtige planten zijn 

gehaald. Ook maken we veel gebruik van energietherapie met behulp van specifieke frequenties die 

ons bekend zijn en die bepaalde cellen in het bijzonder beïnvloeden. Dit is zeer nuttig om de 

genezing van een wond, of een gebroken of gescheurd bot te versnellen. Als therapiemiddel hebben 

we ook specifieke geluidstherapie door de persoon in een zintuiglijke onderdrukkingskamer te 

plaatsen. Dan, ook, genezing met kwarts en geprogrammeerde stenen. Kleuren en geuren, ook. 

Therapeutisch gecombineerd om bijvoorbeeld posttraumatische stress weg te nemen. Het gebruik 

van kunstmatige drugs is minimaal, het behoud van de essentie van het natuurlijke, meer dan wat 

dan ook om het effect van een noodzakelijke werkzame stof te accentueren. En, de bekende Medical 

Pods. Ook de oorzaak van het probleem wegnemen. Belangrijk. Beelden uit Star Trek, maar 

gebaseerd op de echte. 

 

 
 

Estel-la.- Is dit het apparaat met sensoren dat je zegt?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Ze komen uit Star Trek, maar we weten allemaal waar ze op gebaseerd 

waren. veel dingen zijn bijna identiek aan wat wij hebben, zoals die medische sensoren. Ze mogen 

in geen enkel medicijnkastje ontbreken. De dichtstbijzijnde die ik ooit heb gezien. Het lijkt op de 

mijne.  

 

Estel-la. - Dank je wel. En welke functies doet het?  

 

Anéeka van Temmer.- Het laat je de binnenkant van het lichaam zien. Binnenzicht voor uw 

inspectie zonder X-stralen, en alles in hoge definitie. Werking van het zenuwstelsel, het 

cardiovasculaire systeem en het maagstelsel. Volledig bloedonderzoek zonder uitwendige stalen. 

Bloeddruk, hartslag. Vasculaire obstructies, weefsel oxygenatie, analyse van specifieke weefsels nog 

in het lichaam. Toxicologie, bio-elektrisch systeem of auraveld. Hormonale niveaus. Werking van 

endocriene klieren. En verbinding met de grotere holografische computer van het schip voor meer 

gegevens indien nodig. Je kunt erin kijken alsof het een scherm is of je kunt het vergroten als een 

hologram buiten het apparaat voor je.  

 

Estel-la. - Is de kennis die jullie hebben over geneeskrachtige planten vergelijkbaar met wat wij op 

Aarde hebben?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Als een basis. Alleen met 10 keer de verscheidenheid aan 

geneeskrachtige planten. Laten we zeggen dat onze geneeskunde vergelijkbaar zou zijn met hoe het 

op Aarde zou zijn na duizenden jaren van het eren van planten. Niet te gaan voor Big Pharma's 
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allopathische geneeskunde. Het moet begrepen worden dat voor Taygeta voedsel medicijn is, het is 

hetzelfde, je eet om gezond te worden je eet niet alleen omdat het rijk is ongeacht de gevolgen, en 

als je ziek wordt neem je medicijnen. Op Aarde wordt het symptoom behandeld, zonder rekening te 

houden met de oorzaak, op enkele uitzonderingen na. In Taygeta wordt het ontstaan van het 

probleem begrepen en de oorzaak opgelost, en vervolgens wordt bij het oplossen ook het symptoom 

aangepakt. Dit is een groot verschil.  

 

Cristina.- Zijn er apotheken, kruidendokters of genezers waar je terecht kunt om de producten te 

vinden? 

 

Anéeka van Temmer.- Ja, maar alleen in grote bevolkingscentra. In Taygeta kennen de mensen 

hun planten, en ze hebben de neiging om zichzelf of hun naasten pas te genezen door hulp te 

zoeken als het probleem tot op zekere hoogte voorbij is.  

 

Cristina.- En hebben jullie ziekenhuizen of medische centra? Of waar gaat iemand heen als hij 

zichzelf niet kan behandelen?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Ook in de grotere steden of bevolkingscentra, rekening houdend met 

het feit dat een stad in Taygeta niet is zoals die op aarde. De steden zijn uitgestrekter onder de 

natuur, slechts enkele zijn volledig technologisch, zoals het stadscentrum van Toleka, de hoofdstad.  

 

Cristina.- En hoe zien die plaatsen eruit?  

 

Anéeka van Temmer.- Het is te vergelijken met een ziekenhuis, maar met het grote verschil dat 

de patiënten worden ondergebracht op voor ieder van hen geschikte plaatsen naar gelang van hun 

behoeften en bij voorkeur in de natuur zoals in nabijgelegen hutten, het hangt van het probleem af, 

maar de meeste mensen volgen alle behandelingen vanuit huis, zoals het hoort. Ik heb het alleen 

over echt ernstige dingen waarbij ze veel gadgets nodig hebben om ze in de gaten te houden, of na 

ernstige ongelukken, maar daar zijn geen med pods voor nodig. Het zijn grote, laagbouw gebouwen 

met snelle communicatie tussen hun vleugels, meestal in de vorm van een cirkel. Reddingsschepen 

of SAR's verlaten deze medische centra.  

 

Cristina.- Vanuit het oogpunt van uw geneeskunde, bijvoorbeeld, hoe verloopt een zwangerschap? 

Wordt de zwangerschap gecontroleerd?  

 

Anéeka van Temmer.- Er wordt gekeken of er risicofactoren zijn die behandeld moeten worden, en 

in het algemeen, ja, wordt het zwangerschapsproces nauwlettend in de gaten gehouden, ja. En, de 

geboortes zijn bijna uitsluitend onder water tenzij er een probleem is. C-secties zijn zeer zeldzaam. 

Toch kunnen de problemen met de baby die de oorzaak kunnen zijn van een keizersnede meestal 

voor de geboorte worden gecorrigeerd of verholpen, zoals in het geval van verstrengelde 

navelstrengen, een slechte positie, een zittende baby, of zelfs afwijkingen of misvormingen die ze 

ook kunnen corrigeren voor de baby geboren wordt. We hebben systemen voor behandeling op 

afstand. Dat wil zeggen, het is niet invasief.  

 

Cristina.- En gebeurt deze controle of zelfs de bevalling in dezelfde medische centra of is er een 

plaats die alleen bestemd is voor zwangerschap en bevalling?  

 

Anéeka van Temmer.- In medische centra zijn er plaatsen voor risicovolle zwangerschappen of 

voor het geval de patiënt besluit om daar te bevallen. Maar de overgrote meerderheid van de 

bevallingen gebeurt thuis. Het is wat gebruikelijk is, met medische hulp, natuurlijk, maar thuis. We 

hebben systemen voor manipulatie op afstand, zoals ik al zei, waarbij het apparaat een instrument, 

een hand of wat dan ook dat nodig is, energetisch in stand houdt, het met een technologie die 

vergelijkbaar is met die van de portalen in de baarmoeder brengt, het nodige werk doet en dan op 

dezelfde manier weer weggaat zonder scalpel of wat dan ook. En, er zijn ook apparaten en 

protocollen om de moeder voor te bereiden op de bevalling. Ze komen niet aan zonder iets te 

weten. En, hun lichamen zijn ook al fysiek getraind of voorbereid op het proces van bevallen.  

 

Cristina.- En wordt er tijdens de bevalling een soort medicijn gebruikt, zoals verdoving of iets om 

de pijn te verlichten?  
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Anéeka van Temmer.- Ja, alleen als de moeder erom vraagt. Maar meer dan chemische 

medicijnen, wordt het gedaan met energie-interferentie op specifieke zenuwen met een apparaat. 

Het werkt sneller, beter en de intensiteit kan ter plaatse en naar behoefte worden aangepast in 

tegenstelling tot chemische middelen en die technologie wordt voor veel dingen in de geneeskunde 

gebruikt, niet alleen voor de bevalling. Er zij op gewezen dat een parthenogenese-bevalling in 

Taygeta als een hoog risico wordt beschouwd, en met zorg en volledige medische verzorging moet 

worden gevolgd wanneer dat mogelijk is.  

 

Estel-la.- Ik begrijp, door de maagdelijkheid van de vrouw in dat geval.  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, maar niet alleen dat, maar het hele vaginale kanaal is niet klaar of 

versterkt door gebrek aan gebruik of stimulatie die een vrouw met een partner wel zou hebben. Dit 

komt tot uiting in het gebrek aan elasticiteit van het hele gebied en dat bevordert meer scheuren en 

soortgelijke problemen. Ook worden de spieren van het hele bekkengebied om dezelfde reden niet in 

gelijke mate geoefend.  

 

Estel-la.- Zijn er routinecontroles die elke X keer moeten worden gedaan om de gezondheid van 

een kind te evalueren?  

 

Anéeka van Temmer.- Als een kind gezond is, zijn er geen controles meer nodig die zijn eigen 

familie kan doen, aangezien zij allen een vrij vergevorderde kennis van de geneeskunde hebben, 

meer omdat van hen wordt verwacht en zij ertoe worden aangezet alles te bestuderen wat verband 

houdt met de pediatrische gezondheid om een kind in huis te hebben. Eigen verantwoordelijkheid 

voor hun gezondheid van de kant van elke burger.  

 

Estel-la.- Wat een verschil hier!  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, heel wat. De menselijke geneeskunde en de Taygeteaanse geneeskunde 

hebben niets met elkaar te maken, ze zijn heel verschillend. De concepten van epidemie, pandemie, 

vaccins, dit alles is onbestaande in Taygeta. De bevolking wordt niet ingeënt tegen iets, de 

bevolking wordt versterkt in haar gezondheid. Als veel mensen ziek worden van iets dan wordt dat 

onderzocht, zoals bijvoorbeeld al gebeurd is met giftige planten die in een dorp groeiden. Ook de 

begrippen pathologische micro-organismen, of het nu eencelligen zijn of exosomen (virussen), zijn 

totaal verschillend. Zij worden slechts als opportunistisch gezien vanwege een afzonderlijke 

onevenwichtigheid die moet worden opgelost. Ze worden dan zo nodig met planten aangevallen. En, 

ze werken duizend keer beter dan menselijke antibiotica. Voor Taygeta bestaat een virus niet, het is 

een exosoom, en het is normaal.  

 

Estel-la.- Als je niet het concept van een epidemie hebt, hoe begrijp je het dan als veel mensen 

ziek worden van iets?  

 

Anéeka van Temmer.- We begrijpen het met de meest voor de hand liggende eenvoud. Zij krijgen 

met hetzelfde te maken en wij zullen moeten onderzoeken waarom en wat het is. Toch beschouwen 

wij infecties niet als een invasie van micro-organismen, maar als een kwetsbaarheid in het lichaam 

waarvan de micro-organismen hebben geprofiteerd. Dan zal blijken welke en waarom die 

kwetsbaarheid er is, en als die niet wordt opgelost, zal het probleem zich voortzetten in de richting 

van iets chronisch. En dat is wat we proberen te vermijden. 

 

Estel-la. - Ik begrijp het, dank je. Ik kan me voorstellen dat het niet vaak voorkomt dat het 

gebeurt. Anéeka van Temmer: Dat klopt, het komt niet vaak voor.  

 

Cristina.- Wat bedoel je met dat ze hetzelfde overkomt?  

 

Anéeka van Temmer.- Als er bijvoorbeeld een stad is die op mysterieuze wijze ziek wordt, kan dat 

of wordt dat meestal veroorzaakt door een gemeenschappelijke factor, maar dat weten ze nog niet. 

Na een onderzoek naar wat alle zieken gemeen hebben, stelt men dat tegenover de verschillen die 

zij hebben met degenen die niet ziek zijn geworden in dezelfde gemeenschap. Dan zou men kunnen 

concluderen wat de oorzaak is. Bijvoorbeeld het feit dat schimmels met hun sporen op een typische 
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manier zijn gegroeid en stroomopwaarts van de plaats waar de stad water haalt, verontreiniging 

hebben veroorzaakt en van daaruit onderzoeken waarom deze schimmels daar zijn gegroeid om te 

voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Of het feit dat de hele gemeenschap ziek wordt van 

aandoeningen aan de luchtwegen kan de oorzaak zijn van het feit dat iedereen onder stress staat als 

gevolg van een of andere externe gebeurtenis, en dat is wat moet worden opgelost.  

 

Cristina. - Ik begrijp het, Anéeka. Maar als deze micro-organismen alleen maar opportunistisch 

zijn, wat is het dan dat zoveel mensen bijvoorbeeld ziek heeft gemaakt of zo kwetsbaar heeft 

gemaakt?  

 

Anéeka van Temmer.- Omdat wij ook psychische of psychosomatische oorzaken zien en 

beschouwen als de belangrijkste oorzaken van ziekten. Weliswaar weten wij wat alle ziekten 

veroorzaken in het geval van zo'n infectie, zoals bacteriën, maar in het geval van schimmelsporen is 

het gewoon een gif in het water, en dus een vergif. Maar er kan ook een oorzaak zijn, bijvoorbeeld 

een belangrijk tekort in de voeding, waardoor op een of andere plaats in het lichaam van bijna de 

hele bevolking de effectiviteit van het immuunsysteem op die plaats afneemt. De plaatsen in het 

lichaam die in deze omstandigheden het meest voorkomen, zijn alle onderdelen van het 

ademhalingsstelsel en vervolgens het maagstelsel.  

 

Cristina.- Ik begrijp het nu veel beter, dank je.  

 

Estel-la.- In een van je video's met Robert en Gosia aan het begin van de onthulling, merkte je op 

dat wanneer iemand in Taygeta overleed, er een streng onderzoek werd uitgevoerd, waarbij 

familieleden en kennissen werden ondervraagd over de overledene en hun omstandigheden. 

Waarom is dat zo? Anéeka de Temer: Ik herinner me niet waarom dat precies werd gezegd. Wat er 

gebeurt, is dat met een autopsie in enkele minuten en zonder het lichaam te verplaatsen, bekend is 

waaraan hij is overleden. En, moorden en dat soort dingen zijn zo goed als onbestaande in Taygeta, 

net als criminaliteit. Waarom zou je de motor van je buurman stelen als je er een naar je zin kunt 

maken of krijgen en zonder geld of wat dan ook? Maar ja, ik neem aan dat als er meer aanwijzingen 

zijn dat er iets niet in de haak is met een sterfgeval, er een onderzoek wordt ingesteld. Dat is aan de 

SAR die veelzijdige redders zijn, vrijwilligers.  

 

Cristina.- En, in medische termen, hoe ziet de dood eruit?  

 

Anéeka van Temmer.- Wanneer een lichaam al veel problemen en gebreken heeft opgestapeld en 

niet meer kan blijven functioneren. Hoewel, in theorie kun je het oneindig doen met behulp van med 

pods, maar dat is ook de bevolking die niet eeuwig wil zijn, slechts een enkeling. Met med pods kan 

een vrouw van 900 jaar er nog steeds 20 uitzien, technisch mogelijk en makkelijk. Het probleem is 

dat 900-jarige vrouwen niet geïnteresseerd zijn om er 20 uit te zien, en velen zijn niet 

geïnteresseerd om te blijven leven. De dood wordt niet op dezelfde manier gezien als op Aarde. Hier 

weet men dat het niet het einde is, dat het slechts de deur is naar iets anders. En, 900 jaar of meer, 

het is een lange tijd om te leven met hetzelfde lichaam, uiterlijk en context. En dat is de echte 

beperking voor de tijd van het leven, de ideeën van dezelfde persoon. Maar er zijn er een paar die 

daar gelukkig blijven, ver boven de 1000 jaar, gemeten vanuit zijn context, natuurlijk. Maar 

wanneer een persoon of een lichaam sterft, bereikt het een punt waar het verder gaat dan wat 

mogelijk is voor reanimatie, daar moet het met rust gelaten worden omdat ze niet terugkeren of 

niet goed terugkeren. De ziel of het zieleteken is weg. Dit kan men weten door het vorderen van 

celnecrose op belangrijke punten van de hersenen, het zenuwstelsel en het cardiovasculaire 

systeem, en ook dit wordt gedaan met medische apparatuur met sensoren, hetzelfde voor 

autopsies.  

 

Cristina. - Dank je wel. Interessant! En, als je zegt dat ze niet goed terugkomen, op welke manier? 

 

Anéeka van Temmer.- In die zin dat ze neurologisch niet meer goed werken. Het is niet de 

persoon, het maakt geen verbinding meer met het lichaam, ook al is het gezond. De persoon is er 

niet. Er is geen of een zwak teken van de ziel, en hij wil gaan. Dus besteed geen aandacht aan het 

fysieke lichaam.  

 

* * * 
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