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20210525-Taygeta-NL- Holografisch-en-Immersie-programma 

 

 

 

Deze video bestaat uit twee delen: in het eerste maken we kennis met een van de vele functies van 

holografische computers, in dit geval toegepast op vermaak voor kinderen. En het volgende deel is een 

aantal vragen over het onderdompelingsprogramma, hoe de lichamen actief worden gehouden en 

welke gevolgen er zijn om op deze of een andere planeet op deze manier te incarneren.  

 

"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  

Anéeka van Temmer - Taygeta's holografische computers kunnen vrijwel alles. Ze kunnen zich een 

huisdier inbeelden dat praat om hen te vergezellen of om met kinderen te spelen. Ze zijn 

geprogrammeerd om te doen wat nodig is, meestal om te interfacen met dezelfde computer waar het 

denkbeeldige huisdier wordt aangesproken en de antwoorden krijgt, hij speelt overdag en alles, maar 

het is een hologram, en kinderen houden van deze dingen. Het is alsof je tekenfilms op televisie hebt, 

maar dan positief begeleid, en de ouders hebben er totale controle over, of gewoon om iedereen te 

vergezellen als huisdier. Hou je van een tekenfilm? Je kunt je favoriete karakters laten vergezellen in 

je spelletjes. De computer projecteert ze en varieert ze in grootte en alles. Je praat tegen ze en ze 

antwoorden, en bovendien, als je het programmeert, kun je ze aanraken. De computer legt tactiele 

sensaties op. Het is als een minder agressieve versie van een total immersion game, zoals degene die 

we hier al besproken hebben.  

 

Estel-la.- En, veroorzaakt het niet een soort verwarring bij het kind om de interactie met mensen te 

onderscheiden van die met hologrammen? Ik bedoel, te emotioneel gehecht raken aan dat soort 

dingen.  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, en dat is het negatieve deel van het systeem. En niet alleen voor 

kinderen, voor iedereen, want je verbreekt de verbinding, je weet niet meer wat echt is en wat niet en 

je begint met het filosofische probleem van wat echt is. Want, bijvoorbeeld, als iemand geëxtraheerd 

is, is hij blij met de game-immersies. Niet alleen de geëxtraheerde, maar het is een voorbeeld, zoals 

een verslaving aan videospelletjes. Maar na verloop van tijd begint het zijn waarde te verliezen als je 

een geest hebt en blijft het alleen als speelgoed. Bijvoorbeeld, als ik hier bij u zit, heb ik de besturing 

van het meeslepende spel of de simulatie binnen handbereik, maar ik heb ze in maanden niet 

gebruikt. Je verliest je interesse. Daarom zeggen we dat we terugkeren naar het eenvoudige, naar het 

handgemaakte. Gosia vroeg me waarom ik niet op mijn fiets langs een mooi met bomen omzoomd pad 

bij het meer rijd, gebruik makend van de immersie, het zou leuk zijn voor even, zo'n twee uur, maar 

het is geen fietsen meer, jammer genoeg voor mij.  
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Estel-la.- En, komt het vaak voor? of hoe los je het op zodat het niet verslavend of afhankelijk is voor 

het kind?  

 

Anéeka van Temmer.- Het schijnt dat de kinderen al iets meebrengen dat dat tegenhoudt omdat het 

niet gehoord wordt dat ze erg geobsedeerd raken. Ja het gebeurt, natuurlijk, maar het is als nog een 

stuk speelgoed en een getuigenis van hoe kinderen zijn die iets geven en uiteindelijk met de doos 

spelen. Hetzelfde gebeurt hier, Yázhi zelf geeft de voorkeur aan haar echte plastic poppen, hoewel ze 

ze met de computer kan animeren.  

 

Cristina.- Tuurlijk, ik begrijp het. Echte ervaring is altijd beter dan computerervaring.  

 

Estel-la.- Hoe ziet het onderdompelingsprogramma er precies uit?  

 

Anéeka van Temmer.- Het wordt aangepast aan de eisen en wat de persoon wil. Het is een machine 

die lijkt op een med pod die het lichaam in suspended animation houdt, het gezond houdt en isoleert 

van de zintuigen terwijl het bewustzijn van de persoon zijn aandacht richt op een andere realiteit. Dit 

wordt gedaan door middel van frequenties. De theorie zegt of dicteert dat ieder mens een frequentie 

heeft, of een reeks van individuele en unieke frequenties. Dus een fysiek lichaam is geconditioneerd of 

ontworpen om alleen in staat te zijn een specifiek signaal van de eigenaar te hebben of te herbergen 

of erop te reageren. Dan, door iemands frequentie compatibel te maken met die van een ander, kan 

het contact tussen zielsgeest en fysiek lichaam worden gegeven. Dat wil zeggen, dat lichaam 

binnengaan om die persoon te zijn. Een deel van het werk dat kleine Grijzen, Tuinmannen genoemd, 

op verzoek verrichten, is het aanpassen van een lichaam aan de ingang van een specifieke ziel, zoals 

het aanpassen van een leeg Matrixlichaam aan de ingang van een inloper die het zal gebruiken voor 

zijn eigen levenservaring.  

 

 
 

Het proces is zeer uitvoerig wanneer men beschrijft hoe het precies zit met frequenties, maar de basis 

is dat de frequentie van die persoon, we hebben allemaal een persoonlijke frequentie, kunstmatig 

compatibel wordt gemaakt met die van een ander lichaam, soms heel ver daar vandaan. Zoals wordt 

verteld in de film Avatar. Dus, een Taygeteaans persoon zal in Temmer in een pod slapen, terwijl hij 

een menselijke avatar op Aarde beheert met zijn eigen en ander leven. En deze persoon kan wel of 

niet weten dat hij ondergedompeld is. Je kunt je details van die duik al dan niet herinneren. In het 

geval van de Aarde is het meest voorkomend dat zij zich niet herinneren dat zij ondergedompeld zijn, 

omdat dat op zichzelf de ervaring is die zij zoeken. Maar de geheugenwissing is niet volledig, waardoor 

de persoon met een innerlijk gevoel blijft zitten dat er iets niet klopt, en dat het niet die persoon is die 

op Aarde is, dat het een andere persoon elders is en ze besteden tijd aan het kijken naar de sterren op 

zoek naar contact en de weg terug naar huis. Er zijn op dit moment minstens honderdduizenden 
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mensen op Aarde ondergedompeld, van ontelbare rassen, die allemaal hun eigen versie van dezelfde 

technologie gebruiken. Zo'n onderdompeling dient niet alleen om een ander ras binnen te treden door 

een tijdlang van dat ras te zijn. Het dient ook om, of kan gebruikt worden om, een heel ander persoon 

te zijn, zelfs op dezelfde plaats waar je ondergedompeld bent. Dat wil zeggen, ze kunnen leven en zich 

alles herinneren op dezelfde plaats. Niet langer persoon X willen zijn voor een tijdje en een ander 

leven genereren daar, als een andere persoon, en dan moe worden en teruggaan naar dezelfde 

persoon X te zijn als voorheen. Het wordt ook gebruikt om te kunnen werken in omgevingen of op 

planeten waar de plaats en de omgeving te vijandig zijn om daar te kunnen zijn met het natuurlijke of 

oorspronkelijke lichaam van de persoon.  

 

Cristina. - Dank je wel. En, in de med pod, hoe worden de organen en, bijvoorbeeld, het spierstelsel 

van de 5D persoon in goede conditie gehouden?  

 

Anéeka van Temmer.- Het spierstelsel wordt onderhouden door micro ontladingen die spiergroepen 

stimuleren. Dit is niets te geavanceerd, want zelfs op Aarde gebruiken ze elektrische stimulatie-

apparaten voor lichaamsbeweging en fitness. Evenzo worden de inwendige organen en voedingsstoffen 

door dezelfde speciale vloeistof geleid waarin ze zijn ondergedompeld, zoals bij de med pod voor 

medisch gebruik. Er zijn andere dompelpods die van binnen droog zijn, maar die worden niet gebruikt 

voor lange duiken. Hoewel, dat is relatief, want tijd is kneedbaar en persoonlijk. Dus een week lang 

droog duiken kan resulteren in tientallen jaren elders leven.  

 

Cristina.- En als de persoon die je afzuigt ondergedompeld is, wat gebeurt er dan? Je zei dat het 

geweten beslist bij welk lichaam het blijft, maar is dit een conflict voor de geëxtraheerde persoon of 

zonder herinneringen? Anéeka van Temmer: Door onderdompeling is alles ingewikkelder vanuit één 

gezichtspunt en minder vanuit andere. Men neemt aan dat het zaad bij het sterven op Aarde ontwaakt 

in de peul. Het heeft zijn levensduur op Aarde voltooid. Het hoeft niet te worden verwijderd. Wordt 

gewoon thuis wakker, op de planeet, herinnert zich wie ze is en waarom ze zo de Aarde is 

binnengekomen. Het is een van de meest voorkomende manieren om de Aarde binnen te komen. Het 

komt alleen in conflict als de gecontacteerde persoon ondergedompeld is en er op traditionele wijze 

uitgehaald wil worden. Het is mogelijk en het wordt gedaan, maar zij worden geconfronteerd met het 

hebben van twee lichamen, en de complexe dynamiek van het managen of tegelijkertijd twee zijn. Het 

is moeilijk en vreemd voor velen en zij verkiezen het te vermijden. Het is de beslissing van de persoon 

om eruit te halen wat te doen. Het meest ethische en aanbevolen als je ondergedompeld bent, is dat 

je je houdt aan je natuurlijke levenscyclus op Aarde. Maar de onderdompelingen hebben een zeer 

ernstige tekortkoming. Binnenin creëren mensen een te sterke gehechtheid aan iets dat niet hun 

werkelijkheid is, door discussies aan te gaan over wat echt is. Ik heb het gevoel dat ze dan verdwalen, 

hoe veilig ze ook zijn.  

 

Estel-la.- Maar de ervaring is echt en dat is wat telt, toch?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja. Maar, bijvoorbeeld, voor iemand in onderdompeling, is wat hem daar 

overkomt, en het is werkelijkheid, en als hij daar sterft keert hij hier niet terug, hij gaat alleen naar 

het tussen-leven, en zal daar beslissen wat te doen. En iemand in onderdompeling zet zijn leven hier 

voort als hem daar iets overkomt. En het probleem is dat vanuit het perspectief van iemand in 

onderdompeling dat de realiteit is. Dus het maakt niet uit zolang ik leef. Dat profiel komt later terug 

om je te bijten omdat het een spoor achterlaat van wie je verondersteld wordt te zijn. Dus als je hier 

terugkomt en je gezicht laat zien zullen ze je zien met je menselijke identiteit en niet die van hier.  

 

Estel-la.- En hoeveel mensen heb je nu op Aarde, ondergedompeld? 2500, toch?  

 

Anéeka van Temmer.- Nee. Als ik het goed begrijp zijn het er 2370, als ik me niet vergis met het 

exacte cijfer. Sommige mensen zijn er al uitgehaald, en anderen zijn er op natuurlijke wijze gestorven 

en op natuurlijke wijze naar huis teruggekeerd.  

 

Estel-la. - Interessant. Ik neem aan dat de aantallen ook worden gecompenseerd door nieuwe 

mensen die binnenkomen?  

 

Anéeka van Temmer.- Officieel is er sinds de onderdompeling in jaren niemand nieuw uit Taygeta 

binnengekomen. Maar dit sluit niet uit dat Taygeteaanse zaden op natuurlijke wijze binnenkomen. 
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