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20210616-Taygeta-NL-Galactische-Federatie-Wat-is-het-Taygeta-Pleiaden-en-
Federatie-wederzijdse-beschuldigingen 

 

 
 

Galactische Federatie - Wat is het? Taygeta (Pleiaden) en Federatie - Wederzijdse 
beschuldigingen (Swaruu X) 

 
Overzicht. Functies, doelen in de ruimte: 
Swaruu X: De Federatie, ook wel, of bekend als Verenigde Federatie van Planeten, met 

gebruikmaking van menselijke termen, is een zeer grote multi-culturele, multi-planeet en multi-
dichtheid organisatie opgericht direct na de Grote Expansie vanuit Lyra waar veel menselijk 

uitziende rassen werden vervolgd door sauroïde regressieve soorten, zoals de geschiedenis gaat. 
 
Het werd opgericht door 3 hoofdsoorten: Andromedanen (Andromedans), Arcturiërs 

(Arcturians) en Lyriërs (Lyrians) (voorgesteld door de 3 heldere sterren in het logo van de 
Federatie), hoewel er nog vele andere rassen zijn die ook als stichters kunnen worden 

beschouwd. 
 

Het hoofddoel van de Federatie is allianties te sluiten om bedreigingen en problemen in de ruimte 
het hoofd te bieden. De Federatie kan worden beschouwd als een uitbreiding van de 
oorspronkelijke organisatie die de Andromedanen al hadden, bekend als de Andromeda Raad 

(Andromeda Council), met meerdere rassen, allemaal met het doel om handels- en 
veiligheidsovereenkomsten en verdragen op te stellen. 

 
De Federatie wordt officieel verondersteld een grote superorganisatie te zijn om vrede en goede 
interacties tussen haar leden te verzekeren. En zelfs te zorgen voor een zo goed mogelijke 

omgang met andere mensen of rassen die geen officieel lid zijn, zoals mindere rassen die nog in 
een pre-industrieel stadium verkeren. 

 
Zowat elke interstellaire soort zou zich kunnen aanmelden om lid te willen worden, zolang ze 
maar interstellair waren en een progressief respectvol ras met duidelijke wensen om met de 

anderen die al in de Federatie zijn opgenomen, op te trekken en samen te werken. 
 

Zoals gezegd is de belangrijkste rol van de Federatie het bijeenbrengen van gelijkgestemde 
beschavingen en culturen van alle soorten, zodat zij kunnen samenwerken, op een veilige en 
progressief-productieve manier met elkaar kunnen interageren. Door hen allen een kader van 

wettelijke, ethische en morele regels te geven die zij moeten volgen om zoveel mogelijk een 
vreedzame relatie tussen de leden te garanderen. 

 
Een van de belangrijkste vereisten om als soort tot de Federatie toe te treden is interstellair te 
zijn, hoewel er enkele uitzonderingen zijn. Het idee is dat wanneer een soort interstellair is, zij 

zich natuurlijk bewust is van de culturele, wetenschappelijke en technologische vooruitgang bij de 
anderen, alsmede van de morele en ethische implicaties van dergelijke vooruitgang in alle 
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vormen. Interstellair zijn betekent ook dat er een duidelijk effect is van culturele uitwisseling 
tussen de leden. 

 
En niet-interstellaire beschavingen zouden in wezen geïsoleerd zijn en in hun eigen rijk of 

werkelijkheid met weinig tot geen interculturele invloed met de buitenwereld. Dus werd het als 
ethisch correct beschouwd om alle contact met die niet-interstellaire culturen en beschavingen 
zoveel mogelijk te beperken. 

 
Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, zoals met beschavingen die niet interstellair zijn uit 

vrije wil, maar wel beschikken over duidelijke interstellaire kennis, verleden en wijsheid. Dus 
vanuit het oogpunt van hun geest en bewustzijn zouden deze beschavingen ook als interstellair 
worden beschouwd, zelfs als zij fysiek beperkt zijn tot hun specifieke planeet of planeten. 

 
Hoewel de Federatie verwijst naar het systeem of de organisatie gevonden in wat 5D zou kunnen 

worden genoemd bij gebrek aan een betere referentie, overstijgt het in werkelijkheid de 
dichtheden als zodanig, zodat de Federatie kan worden gevonden in zowat alle dichtheden, allen 
onderling verbonden en alle niveaus beïnvloedend. 

 
Sommigen zouden kunnen zeggen dat de Federatie te vinden is van 3D tot 9D en hoger, in zeer 

menselijke bewoordingen, want vanuit mijn standpunt zijn er geen dichtheden als zodanig en wat 
mensen een dichtheid noemen is niets anders dan een reeks niveaus binnen een gradiënt van 
bewustzijn en bewustwording die door een specifiek individu of door overeenkomsten binnen een 

groep individuen wordt aangehouden. 
 

En vanuit het gezichtspunt van de waarneming, vooral maar niet alleen, van individuen die een 
lager of minder uitgebreid niveau van bewustzijns-bewustzijn hebben, zijn mensen en hun 

werelden die een hogere graad van hetzelfde bewustzijns-bewustzijn hebben, niet alleen 
onbegrijpelijk vanuit dat lagere gezichtspunt van begrip, maar in wezen ook onzichtbaar voor 
hen. 

 
In wezen omdat zij niet het bewustzijnsniveau hebben dat nodig is om zelfs maar te decoderen of 

te begrijpen wat er heel goed vlak voor hun neus kan zijn, waardoor het idee ontstaat van 
"hogere rijken", "hogere dichtheden", en hoe ze ook gecatalogiseerd mogen worden. 
 

Dus rekening houdend met het bovenstaande, bestaat de Federatie van nature in alle niveaus of 
rijken van bestaan, hoe ze ook genoemd mogen worden, met de duidelijke veranderingen binnen 

haar structuur afhankelijk van wat nodig is voor elk niveau van bewustzijnsbegrip. 
 
De interne structuur van de Federatie is die van een Holografische Vereniging met een klassieke 

Andromedaanse Step Council (Andromedan Step Council) indeling waarbij een reeks van raden, 
beginnend bij lokale kleine raden, zoals die van een kleine stad, uitgroeien tot grotere raden van 

een hele regio, en die op hun beurt van een grotere regio, planeet of groep van planeten of zelfs 
Sterrenbeelden. Zij bestaan gewoonlijk uit burgers uit het gebied van die specifieke raad. En 
wanneer een specifiek probleem niet door één niveau kan worden opgelost, roepen zij 

onmiddellijk de hulp in van de onmiddellijke raad in het meer uitgebreide niveau boven hen, en 
zo verder nadat de nodige geestkracht en middelen zijn verkregen om het probleem in kwestie te 

kunnen oplossen. 
 
Zoals te verwachten is, zal de Federatie aan elk lid, of het nu een enkel individu is of een hele 

beschaving of groep beschavingen, een taak of taken toewijzen in overeenstemming met hun 
capaciteit en deskundigheid. Zo zullen binnen de Federatie binnen de leden sommige rassen zich 

meer bezighouden met het verdelen van voedsel en materiële hulpbronnen, andere met 
wetenschap en technologisch onderzoek en vooruitgang, en weer andere met defensie en 
militaire operaties, met als opdracht de leden te bewaken en te beschermen, en de regels en 
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wetten van de Federatie te handhaven, zoals overeengekomen door de Raad. 
 

De Federatie-wet is ook wel bekend als "Ruimterecht" (‘Space-Law’ ) en is bijna identiek aan wat 
op Aarde "Zeerecht" wordt genoemd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de concepten van het zeerecht op 

aarde op een of andere manier en op een bepaald moment door leden van de Federatie 
ingevoerd. 
 

Functies en doelen met betrekking tot de Aarde: 
Swaruu X: lk zou een heel boek kunnen schrijven over wat ze met de Aarde doen, hun doelen 

en doelstellingen. En het zou heel goed beschouwd kunnen worden als de kern en de reden van 
al deze communicatie in het algemeen, maar ik zal het zo eenvoudig mogelijk houden: 
 

Er zijn vele manieren om te interpreteren wat de Federatie op Aarde doet en wat haar 
doelstellingen zijn, en omdat het een uiterst complex onderwerp is, kunnen niet alle aspecten 

hier in één keer worden behandeld. Ook moet worden vermeld dat vele andere kunnen lijken op 
te heffen of schijnbaar tegenstrijdig van aard zijn. 
 

De Federatie heeft de Aarde geïsoleerd als een op zichzelf staand, technologisch geïsoleerd (door 
een hoge energie koepel) (by a high energy dome) en mentaal informatie wijs geïsoleerd 

planetair rijk, kunstmatig in een lagere staat van bewustzijn en bewustzijn gehouden om een 
bepaald soort ervaring te verzekeren voor de mensen of inwoners daarbinnen. 
 

Hoewel de etherische elektromagnetische koepel, bekend als de Van Allen-belts (niet te 
verwarren met de Magnetosfeer, maar ze zijn verwant), helpt om het Aardse rijk in een bepaalde 

lagere frequentie van bewustzijnsperceptie te houden, die nodig is om de gewenste ervaring voor 
haar bewoners te garanderen, is het belangrijkste systeem of de belangrijkste oorzaak waarmee 

de Federatie de Aarde in zo'n specifieke frequentie van gedachten-staat houdt, het gebruik van 
perceptie-controle en geavanceerde gedachten-controle, waarbij de mensen voor zichzelf de 
individuele en collectieve wereld zullen fabriceren zoals geleid door deze controlesystemen. 

 
Het basisidee, hoewel er ontelbare interpretaties mogelijk zijn, is het creëren van een specifieke 

reeks harde ervaringen waarmee de zelfgroei van de individuen binnen het systeem wordt 
gestimuleerd, waarmee de bewustzijnsverruiming van zijn leden en van het gehele Universum tot 
aan de Bron zelf wordt bevorderd. 

 
Verschillende afdelingen en taken van de rassen: 

Swaruu X: Dit onderwerp is moeilijk precies te omschrijven omdat veel rassen meerdere dingen 
doen, aangezien rassen bestaan uit mensen met verschillende niveaus van deskundigheid en 
interesses. Ook zullen bepaalde soorten of beschavingen verschillende taken ondergaan of 

uitvoeren, afhankelijk van de plaats of locatie in de ruimte waar zij zich bevinden en de taak en 
doelstellingen van elke specifieke locatie. 

 
Maar wat specifiek de Aarde betreft, en de zaken vereenvoudigend: 

• Andromedanen (Andromedans) zorgen voor logistiek en raadslocaties van waaruit 

Commando en Controle kan worden uitgevoerd. Hoewel ze ook betrokken zijn bij 
spirituele, ethische en technologische hulp als dat nodig is. 

• Arcturiërs (Arcturians) bieden in principe hetzelfde als Andromedanen, maar omdat zij 
meer technologisch aangelegd zijn, voeren zij ook taken uit die passen bij hun expertise 
als hoofdconstructeurs of zo ongeveer alles. Met ook een duidelijke spirituele raadgevende 

en begeleidende kant. 
• Antariërs (Antarians) zorgen voor militair-achtige aanvoerlijnen voor iedereen, alsmede 

voor een breed bewakingsnet rond het gehele zonnestelsel hier. 
• Centauri / Centauriërs (Centauri / Centaurians), ook bekend als Alfratanen, zorgen voor de 

belangrijkste militair-achtige macht en actie op een politie-achtige manier, waarbij de 
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Aarde zoveel mogelijk geïsoleerd wordt gehouden zoals de Raad binnen de Federatie heeft 
besloten. 

• Andere rassen, zoals onder andere de Sirianen (Sirians), vervullen een breed scala aan 
functies, zoals ondersteuning en begeleiding van de rest van de leden. 

 
De hoeveelheid en verscheidenheid van sterrenrassen die voor de Aarde samenwerken is groot 
en gevarieerd. 

 
De betrokkenheid van Taygetan bij de Federatie door de tijd heen: 

Swaruu X: De Pleiadische M-45 Alcyone Raad (Alcyone Council ) die de belangen van alle rassen 
en/of beschavingen verenigt en behartigt, interstellair of niet, binnen of binnen het Pleiades 
sterrensysteem, is onafhankelijk van de Federatie gevormd en pas lang daarna en in bulk 

toegetreden, wat betekent dat alle rassen die lid zijn van Alcyone zich bij de Federatie hebben 
aangesloten via de Alcyone Raad en niet onafhankelijk één voor één en dit is het geval met 

Taygeta. 
 
Door de tijd heen heeft Taygeta, plaatselijk bekend als "Moma", onafhankelijk deelgenomen aan 

Federatie-aangelegenheden, niet via Alcyone, door te helpen bij exploratie, cartografie van de 
ruimte, wetenschappelijke vooruitgang, en het heeft ook deelgenomen aan militaire acties om de 

Ruimtewet van de Federatie af te dwingen, zoals het geval was bij de Tiamat (Malduk) oorlogen. 
 
De directe deelname van de Taygetans aan de Federatie is niet altijd ononderbroken geweest, 

alleen wanneer hun belangen elkaar kruisten of de Federatie rechtstreeks om hun hulp of 
deelname vroeg. 

 
Meer recentelijk, op Aarde, zijn Taygetans actief betrokken geweest bij Aardse zaken sinds 

12.500 v. Chr. en met een zware activiteitspiek sinds 1919, deelnemend aan de niet-interventie 
handhaving van de Ruimtewet sinds 1953 tot 2018. 
 

Van 2017 tot 2021, wanneer ik deze woorden schrijf, heeft het meer een rol van observatie 
gespeeld, omdat in 2018 Taygeta zelf een interne politieke transformatie onderging toen ZKH 

Alenym 1e van Temmer door het volk van Taygeta werd ingesteld als hun Koningin. Zij is minder 
geneigd tot militaire oplossingen en meer in het oplossen van alle dingen met geest, bewustzijn 
en spiritualiteit. 

 
Deze verandering heeft veel delen of belangen op duistere niveaus binnen de Federatie 

verstoord, want vlak voor 2018 was Taygeta een van de belangrijkste militaire machten ten 
dienste van de Federatie, en zodra Alenym 1e aan de macht kwam veranderde alles in de richting 
van het spirituele. 

 
Verslechtering van hun relatie en waarom: 

Swaruu X: Dit leidt ons tot een duidelijke verslechtering van de relatie tussen de Federatie, dat 
wil zeggen specifiek het niveau van de Federatie dat is aangesteld om toezicht te houden op de 
Aarde en haar behoeften of problemen. Of het nu gaat om het Federatiehoofdkwartier in Viera, 

dat vrijwel geen echte macht heeft, of om de echte toezichthouders van dit gebied waar de Aarde 
zich bevindt, en dat zou het op Saturnus gebaseerde Federatiehoofdkwartier zijn. 

 
Toen Taygeta een duidelijke verandering van belangen onderging, met Alenym als eerste aan de 
macht, verloor de Federatie een van haar grootste militaire takken, want hoewel Taygeta weinig 

inwoners heeft, ruwweg 38 miljoen in totaal, is haar militaire macht groot, en slechts tweede na 
de Engan, in het hele M45 sterrensysteem. 

 
Alenym zag de noodzaak niet in om zo'n groot leger te handhaven, omdat zij er geen behoefte 
aan zag, aangezien alle te voorziene dreigingen en geschillen met andere middelen konden 
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worden opgelost en niet met ruwe macht. Een andere factor is dat, aangezien Taygeta deel 
uitmaakt van de Raad van Alcyone, andere rassen zoals de Engan reeds "bescherming" en 

patrouilles in het algemene gebied van M45 afdwongen. 
 

Dit veroorzaakte een terugtrekking van de deelname van Taygetans aan Federatie-
aangelegenheden betreffende gezamenlijke militaire operaties, vooral rond de Aarde, waar de 
Centauri-Alfratans door de Federatie werden aangesteld om de plaats in te nemen die Taygeta 

had opengelaten. 
 

Gosia: Dank u voor al deze uitleg. Ik heb een korte vraag. U zei dat Taygeta hun militaire steun 
aan de Federatie heeft ingetrokken. Waarom wordt het militair genoemd als er niemand is om 
echt te vechten? 

 
Swaruu X: Omdat de grotere Federatie, en vooral de kleinere niveaus, nog steeds een 

beschermingsmentaliteit hebben in afwachting van regressieve rassen. Het probleem van de 
regressieve rassen die op en vanaf de Aarde worden voortgebracht, wordt gezien en begrepen 
vanuit een breder bewustzijnsperspectief. Vanuit de Federatie, in wat 5D wordt genoemd, ziet 

men en maakt men zich nog steeds zorgen over invasie, regressieve rassen en 
mensetende reptielen. 

 
Je kunt dit zien als een dichtheidsprobleem. Vanuit de 5D Federatie zien ze regressieve rassen op 
het punt staan binnen te vallen. Vanuit een breder perspectief lijkt het erop dat al die concepten 

op en vanuit de Aarde worden voortgebracht. Je zou de Aarde zelfs de nucleolus van het "kwaad" 
kunnen noemen van waaruit het allemaal voortkomt. Over het exporteren van negatieve invloed 

en ideeën gesproken. Dat is wat we zien en steeds duidelijker. 
 

Het tweede probleem deed zich ook voor in 2018, toen een Taygetan genaamd Swaruu of Erra 
zichzelf legaal verwijderde van Taygeta en uit de Federatie, op zoek naar vrijheid en 
onafhankelijkheid van juridische banden die volgens haar haar werk belemmerden. Ze beweerde 

dat de ruimtewet van de Federatie, in het bijzonder de Eerste Richtlijn, op vele niveaus oneerlijk 
en zelfs crimineel tolerant was ten opzichte van de mensen op Aarde en hun problemen, en dat 

ze in feite hun werkelijke behoeften en zorgen als individu en als collectief negeerde. 
 
In die tijd trad Swaruu van Erra op als persoonlijk adviseur van ZKH Alenym 1e van Temmer, die 

ook zeer begaan was met de problemen van de mensen op Aarde met betrekking tot vele, legale 
en niet legale, houdingen van de Federatie die zij beiden onethisch vonden en zelfs grensden aan 

ronduit regressief. Zoals verder zal worden uitgelegd. 
 
Taygeta onder Alenym 1e ging voortdurend in tegen het beleid van de Federatie ten aanzien van 

de Aarde en ten aanzien van de deelname van M45 via de Alcyone Raad (Alcyone Council), 
gezien het feit dat de Federatie verzocht, bijna oplegde, om verdere militaire deelname en 

handhaving rond de Hyaden sterrenhoop (Hyades star cluster), erop aandringend dat Taygeta het 
gebied op militaire wijze moet handhaven in gezamenlijke deelname met andere rassen, omdat 
Taygeta tot op de dag van vandaag een grote kolonie heeft op de planeet Cyndriel, in een baan 

rond de ster Aldebaran die in de jurisdictie van het Hyaden (Hyades ) sterrensysteem ligt, en 
tevens verzocht om verdere vernieuwing van Taygetans militaire deelname om het gebied rond 

zonnestelsel Sol-13 en vervolgens de Aarde te handhaven. 
 
Dit verzoek van de Federatie werd door Alenym 1e rechtstreeks afgewezen tijdens verscheidene 

vergaderingen die werden gehouden in de biosfeer Viera, het hoofdkwartier van de Federatie 
voor aangelegenheden van de Aarde. 

 
Tijdens die bijeenkomsten, die plaatsvonden tussen de jaren 2019 en 2020, vond een 
reeks wederzijdse beschuldigingen plaats tussen Taygeta en vertegenwoordigers van 
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de Federatie, die Taygeta ervan beschuldigden de regels van de Eerste Richtlijn 
betreffende de Aarde inzake direct contact met mensen, sterrenzaden of niet, te 

hebben geschonden, en hen een enorme hoeveelheid informatie te hebben gegeven die 
de innerlijke structuur en werking van de Federatie onthulde, alsmede ontelbare 

onderwerpen betreffende de structuur van het leven in het algemeen buiten de Aarde, 
en de schetsmatige maar duidelijke grondbeginselen voor allerlei soorten technologie 
die voor mensen verborgen moet worden gehouden; technologie die gevoelig is of 

boven beschavingsniveau ligt. 
 

Ook beschuldigen Taygetans ervan hun eigen regels te maken, beginnend met Swaruu of Erra's 
legale uittreding uit Taygeta en uit de Federatie, legaal een onafhankelijke soort te worden, zich 
los te maken van Taygetans, en ook vanwege verscheidene schendingen van het luchtruim van 

de Aarde door Taygetan fighter-class ruimtevaartuigen die voortdurend trucs en vluchtregel-
lussen gebruikten om weg te komen met het overal vliegen buiten de rechtsregels om. 

 
Twee voorbeelden hiervan zijn: Gevechtsschip gemarkeerd met het wimpel codenummer TPT-
150 dat voortdurend doorging voor een menselijk vliegtuig, zelfs deelnemend aan piloten van 

andere vliegtuigen en 'chats' met de controletoren, terwijl het zich liet zien op de radar, en ook 
visueel, met absoluut geen aandacht voor zijn luchtsnelheid boven menselijke capaciteit die 

genoemde radars duidelijk aangaven. 
 
Ook verkeerstoren fly-by´s met hoge snelheid die door talloze mensen werden gezien zoals 3 

keer voorkwam boven O'Hare Chicago Airport, eenmaal in 2006 en dan nog eens in 2017, en nog 
eens in 2019. En ook Control Tower high speed flyby pass over LAX airport in 2019 (Khila). 

 
Een ander is het gevechtsschip gemarkeerd met het wimpel codenummer TPE-157 dat in ten 

minste 3 keer vliegtuigen internet ATG connectiviteit hackte om direct audio contact aan te gaan 
met mensen die wisten wie de piloot was (audio met Kaal'el). 
 

Taygeta aan de andere kant, beschuldigde de Federatie van criminele nalatigheid tegen het 
menselijk ras, alleen met betrekking tot de wettelijke behoeften en rechten van mensen buiten 

de Aarde, betrokken of niet met het zijn, of deelnemen op Aarde als mensen in welke modaliteit 
dan ook, starseeds, walk-ins of step downs. Ik heb het over de leden van de Federatie 
(mensen) die op de een of andere manier in 5D en in 3D mens spelen, terwijl zij in feite geen 

mensen zijn, en behalve dat zij geen mensen zijn, zijn zij ook diplomaten van de Federatie. Dit is 
speculeren, maar ik zie het wel gebeuren. 

 
In hoeverre zij zich herinneren wie zij zijn, of zelfs de waarheid vertellen, is de vraag. Reken er 
maar niet op dat ze de waarheid vertellen over wat er gaande is met de Federatie. Alles wat ik zie 

met betrekking tot die officiële en sociaal geaccepteerde ufologen, leden van hun club waar ze 
elkaar versterken, is dat ze ofwel bespeeld worden door 3-letter agentschappen, of dat ze in zijn 

voor het geld en de roem. Ik zie niets dat er ook maar in de verste verte op wijst dat zij echte 
informatie hebben over de Federatie, naast vele andere zaken. 
 

Wij beschuldigden de Federatie er verder van de behoeften van de bewoners van de Aarde te 
negeren ten gunste van het erkennen en zelfs honoreren van politici die door de menselijke 

bevolking zelf via democratische verkiezingen als wettig in die machtsposities zijn benoemd. 
Terwijl de Federatie geen rekening houdt met de onwaarheid van dergelijke democratische 
verkiezingen en hun hele systeem duidelijk over de hele Aarde is gemanipuleerd, waardoor ze 

ongeldig zijn geworden omdat ze met behulp van list en leugens zijn gehouden. Wij beschuldigen 
de Federatie niet alleen van het negeren van dit duidelijke en onweerlegbare feit, maar ook van 

het volhouden dat de bevolking van de Aarde wel degelijk toestemming heeft gegeven om door 
dergelijke politici te worden vertegenwoordigd, of die verkiezingen nu met bedrog zijn gehouden 
of niet. 
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Verder beschuldigen wij de Federatie van het niet begrijpen van de ongeldigheid en 

veroudering van de democratie als een oneerlijk systeem gebaseerd op het tellen van 
eenvoudige ongeïnformeerde stemmen en niet op intelligente en objectieve 

beslissingen, en het niet begrijpen van de structuren van geheime genootschappen die 
de mensheid manipuleren en misleiden naar hun goeddunken met het gebruik van 
meer bedrog en duidelijke leugens met behulp van oneerlijke systemen van 

gedachtenbeheersing en van bevolkingscontrole die in directe strijd zijn met de Eerste 
Richtlijn waarvan de Federatie zelf heeft gezegd dat zij die in de eerste plaats 

handhaaft. 
 
De Federatie ziet Taygetans als roekeloos, ongehoorzaam en bezig hun eigen regels te verzinnen. 

 
Taygetans zien de leiders van de Federatie, wie dat ook zijn, omdat het allemaal schimmig is, als 

hypocriet en bevooroordeeld handelend met totale veronachtzaming van de werkelijke behoeften 
van de aardse menselijke bevolking ten gunste van hun eigen standpunten en zelfs belangen. 
 

Praatje met Anéeka (16/09/2020) 
Anéeka: Wij zijn het niet eens met hoe de Federatie omgaat met de Aarde, daarom verschillen 

we van mening. Ze zeggen dat ze heel liefdevol zijn, ook met ons en ze zeggen dat ze ons 
steunen en zo, maar als het moment daar is bekritiseren ze ons alleen maar en zien ons met een 
lange lijst van niet al te beste bijvoeglijke naamwoorden. Ze houden van ons op hun eigen 

manier, en tegelijkertijd zijn ze moe van ons en onze manier van kijken en onze prioriteiten. 
 

Gosia: Waar zijn ze moe van? 
 

Anéeka: Van ons in de gemeenteraden die voortdurend hun initiatieven boycotten. 
 
Gosia: Welke initiatieven zijn dat? 

 
Anéeka: Om een Nieuwe Wereld Orde te leiden. Om de moeilijkheidsgraad om op Aarde te leven 

te verhogen, om de extractie van meer zielen te bevorderen. Om mensen toe te staan te doen 
wat ze willen in naam van de vrije wil (terwijl ze hen aan de andere kant manipuleren). Dit alles 
met het excuus dat het is wat diezelfde mensen willen terwijl ze buiten 3D zijn. Dus hier is een 

meningsverschil. 
 

Omdat de Federatie zegt dat mensen hetzelfde zijn in 3D of 5D of in welke D dan ook. En wij 
zeggen dat hoewel ze dat zijn, het feit dat ze het zich niet herinneren, een ander punt van 
aandacht creëert dat wordt samengevat in dat ze in 3D zijn ze in feite andere mensen zijn dan 

wat ze in 5D waren. Maar volgens hen lijkt het erop dat bij het betreden van de Aarde op de een 
of andere manier afstand wordt gedaan van de vrije wil. 

 
En de Federatie richt veel van haar woede of ontevredenheid tegen Yázhi. Omdat zij Yázhi niet 
als Swaruu erkennen, of haar alleen erkennen als het hun uitkomt. En dat begint weer een 

controverse bij hen, "waarom luisteren we naar een meisje". Ze passen de dingen altijd aan 
wanneer het hun uitkomt. 

 
Dan wordt Alenym boos en boycot uiteindelijk de initiatieven, want om ze door te laten gaan is 
unanimiteit nodig van een groep of complex van Raadsorganisaties die verschillende culturen 

vertegenwoordigen. 
 

Dat wil zeggen, eenparigheid van stemmen van grote Raden, niet van afzonderlijke leden. Maar 
aangezien Alenym reeds Alcyone vertegenwoordigt, dat wil zeggen alle Pleiaden, en Alenym 
luistert naar de "baby", is dit politiek ingewikkeld. Omdat de Federatie aanvoert dat het een enkel 
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ras of cultuur is die alles boycot, omdat het ook nog eens een ras is met zeer weinig inwoners, en 
niet zoals de Raad van Alcyone zelf. 

 
Maar wettelijk moeten ze Alenym als vertegenwoordiger nemen omdat de Raad van Alcyone dat 

zelf heeft besloten, en we keren terug naar hetzelfde, dat de Federatie zegt dat een meisje, 
praktisch een baby, alle Pleiaden M45 politiek manipuleert en hen dienovereenkomstig. De term 
"baby" voor Yázhi komt van hen. 

 
Gosia: Als je zegt het bevorderen van de extractie van meer zielen... bedoel je dan "doden"? 

 
Anéeka: Om hen te motiveren dat ze zo moe zijn van het leven daar dat ze liever sterven. 
 

Gosia: En zijn er niet meer Pleiadische rassen in de buurt? 
 

Anéeka: Er zijn hier meer Pleiadiërs, maar zij bieden hun dienst voor de Federatieraad voor 
aardse zaken niet rechtstreeks aan als vertegenwoordigers van M45, maar alleen als 
vertegenwoordigers van hun cultuur, terwijl Alenym zowel Taygeta als de Pleiaden in het 

algemeen vertegenwoordigt. 
 

Gosia: Het moet frustrerend zijn om met hen bij deze raden aanwezig te zijn. 
 
Anéeka: Nou, we zijn hier boven met hen. Ik heb al een zeer sterke afkeer ontwikkeld om in hun 

aanwezigheid te zijn of alleen maar met hen te praten. Als een allergie. Ze verlagen mijn 
frequentie, ze irriteren me, ze doen me pijn. Ze willen de "hoofden" van iedereen op dit schip. 

 
Gosia: En wat gebeurt er als jullie niet allemaal eensgezind zijn? 

 
Anéeka: Het initiatief gaat niet door en het wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. En 
wettelijk proberen ze het tussen elke vergadering om te draaien. Of ze proberen Alenym om te 

kopen met meer steun voor Taygeta of dat soort dingen. Maar irritant voor hen heeft Taygeta 
geen hulp nodig. Of ze beginnen te zeggen dat het Taygeta niet aangaat wat ze doen, of van de 

Pleiaden in het algemeen. Of ze willen een juridisch stokje steken voor de Raad van Alcyone. Of 
ze willen de Raad van Alcyone aanspreken door over Alenym heen te springen. 
 

Robert: De Raad van Alcyone, wie zijn dat eigenlijk? 
 

Anéeka: De Raad van Alcyone is 5D met levende en fysieke vertegenwoordigers van elk 
van de culturen over M-45. Het gaat in totaal om ongeveer 12 culturen, want elk 
vertegenwoordigt zijn subculturen of de onderontwikkelde en pre-industriële culturen 

die onder zijn jurisdictie vallen. 
 

Swaruu X: En dit is de basis van de verslechtering van de relatie tussen Taygeta en de Federatie 
die leidde tot een juridische scheiding, althans gedeeltelijk, in februari 2021 waarbij Taygeta de 
Federatie alleen erkent via de Alcyone Raad en niet als directe onafhankelijke leden. Dit als een 

juridische poging van ZKH Alenym 1e om Taygeta te verwijderen van de Federatie overheersing 
en gebrek aan flexibiliteit. 

 
Het is ook belangrijk te vermelden dat alle beslissingen over dit alles door Alenym 1e en haar 
team, en door de Hoge Raad in Temmer, in alle details aan de mensen van Taygeta zijn 

blootgesteld. En het is het besluit van het volk van Taygeta geweest om de voorstellen van 
Alenym 1e te accepteren en uit te voeren, zoals besloten door de Hoge Raad betekent over de 4 

planeten van de Taygetaanse beschaving en cultuur. Dus Alenym 1e voert de wil van haar volk 
uit. 
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