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20210622-Taygeta-NL-Buitenaardse-rassen-malakak-en-oranje 
 

 
 

Cristina: De rassen die Oranje en Malakak heten, zijn dat ook reptielen?  

 
Anéeka van Temmer: De Oranjes zijn humanoïde, ze zien er menselijk uit maar met een 

oranjekleurige huid en een fysionomie die lijkt op die van de Australische aboriginals. Malakak 
zijn de Tall Whites, dezelfde: lang, slank, albino's. Beiden zijn half regressief. 
 

Cristina: Dus het zijn geen reptielen?  
 

Anéeka van Temmer: Oranje en Malakak zijn humanoïden, het zijn geen reptielen. Het zijn 
min of meer rassen die dicht bij de Lyriërs staan, maar al aan de kant waar ze niet meer genoeg 
op mensen beginnen te lijken. De Malakak gaan door voor lange albino's, maar ze trekken al de 

aandacht. De Oranjes gaan niet voor mensen door. Het is belangrijk de Malakak niet te 
verwarren met de Solatianen, want de Malakak zijn strikt genomen albino's, zij missen pigment 

in de huid en in de ogen, zodat zij bijna wit of zelfs wit kunnen zijn. Aan de andere kant zijn de 
Solatians klassieke Pleiadiërs, van degenen die er extreem blond uitzien. Zij zijn Pleiadiërs van 

Pleione.  
 
Estel-la: Ik wist niet dat er andere rassen waren die zo samenleefden met mensen (ook al zijn 

wij een biosuit).  
 

Anéeka van Temmer: Als ras zijn wij Taygeteanen meer als klassieke blondines waar 95% 
blauwe ogen en 5% groene ogen domineren, maar ze komen uiterst zelden voor in een andere 
kleur. Wij hebben niet dezelfde verscheidenheid aan rassen als op Aarde, noch wij, noch enige 

andere planeet in de Pleiaden. 
 

 Deze afbeelding zou doorgaan voor een lange blanke of Malakak.  
 

 
 
Deze is vergelijkbaar met een Solatiaan. 
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Terwijl een Pleiadische-Taygetean duidelijk meer pigmentatie heeft.  
 

 
 

Met andere woorden, Taygeteanen lijken Scandinavisch terwijl Malakak en Solatianen een meer 
buitenaards uiterlijk hebben, witter.  

 
En de Celean Pleiadians van de Celean ster zijn als de Solatians maar met een duidelijke blauwe 
tint op hun huid, daarom worden zij Blauwe Pleiadians genoemd.  

 
De Engans van de ster Elektra en de Taygeteans van Taygeta lijken op elkaar, ze zien er allebei 

Scandinavisch uit, maar de Enganse vrouwen zijn ruwer dan de Taygeteaanse vrouwen en de 
mannen zijn korter. Engans zijn gemiddeld compacter dan Taygeteans. Hoewel er tussen een 
Engan vrouw en een Taygetean vrouw niet zoveel verschil is als tussen een Taygetean man en 

een Engan man, omdat de Taygetean gemiddeld 10 tot 15 centimeter groter is dan de Engan en 
een sterkere huidskleur heeft.  

 
Maar Taygeteaanse vrouwen hebben wel scherpere fysieke of gelaatstrekken dan Enganse 
vrouwen.  

 
Cristina: Dank je Anéeka, en hoe zien de Oranjes eruit?  

 
Anéeka van Temmer: Kenmerken die erg lijken op die van de inboorlingen van Australië, maar 
dan met een oranje huid, maar dan overdreven oranje. 

 

 
 

Zowel de Oranjes als de Malakak zijn niet te vertrouwen, ze zijn erg handig. Onnadenkend half 
regressief.  
 

Dit is een variant van de Oranjes, ze zijn als bleekgeel, ze zijn de laatste tijd ook veel op Aarde 
gezien. Ze worden ook als gevaarlijk beschouwd (ik weet niet hoe ik hun naam moet schrijven).  
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En wat doen de Malakak en de Oranjes hier? Waar komen die rassen vandaan?  
 

Anéeka van Temmer: Net als veel andere rassen hebben ze geen officiële oorsprong, ze 
verbergen het (een slecht teken) maar ze hebben veel nederzettingen op veel plaatsen, zoals 
bases of kolonies. Dat is het probleem, en ze vermengen zich niet met de rassen van de 

Federatie.  
 

Beide soorten, Malakak en Orange, zijn gezien in Area 51, samenwerkend met het Amerikaanse 
leger. Sommige Malakak zijn ook gezien terwijl ze aan het winkelen waren (ja, winkelen) voor 

kleding en souvenirs in Las Vegas, ze gaan alleen 's nachts uit. Mensen worden door hen 
getroffen, maar associëren hen niet met niet-mensen, ondanks hun vreemde uiterlijk en gedrag.  
 

Zij verplaatsen zich in kleine kuddes wanneer zij in het openbaar zijn, kleine groepen van niet 
meer dan 10 personen, groepsveilig, met inbegrip van hun kinderen. Zij kunnen de 

zuurstofarme atmosfeer van de aarde vrij goed ademen, beter dan wij.  
 
Tomkins verklaarde dat hij met hen heeft gewerkt in area 51 en dat het aan hem te danken is 

dat wij weten dat zij daar werken, of toch vooral aan hem. 
 

 
 

 
  
Op dit moment praat u met een individu van het ras, het tweede beeld van links naar rechts. Ik 

zeg het alleen maar.  
 
Estel-la: En deze bases of kolonies zijn ondergronds? En in welke gebieden zijn ze meer of 

minder?  
 

Anéeka van Temmer: Onder Nevada, Colorado, New Mexico en Utah, in de VS, zoals voor de 
Malakak.  
 

Cristina: En de Federatie staat hen toe de Aarde te betreden?  
 

Anéeka van Temmer: Vermoedelijk kunnen sinds 2009 die rassen die niet als positief of 
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regressief worden beschouwd de Aarde niet betreden, maar van wat we hebben gezien doen ze 
het toch omdat ze door grote Amerikaanse portalen gaan, waar zelfs kleine schepen doorheen 

gaan. Maar officieel kunnen ze de Aarde niet betreden, alleen verlaten.  
 

Estel-la: En welke belangen hebben ze hier?  
 
Anéeka van Temmer: Dat weten we niet zeker. Maar het kan te maken hebben met verdragen 

over de exploitatie van menselijke en dierlijke hulpbronnen, zoals Genetica. Wij brengen ze 
tenminste gedeeltelijk in verband met de veeverminking in de zuidoostelijke regio van de VS. 

Het is bekend dat ze het Amerikaanse leger helpen met technologie, maar hun motieven zijn, of 
blijven, onduidelijk.  
 

Estel-la: Dank je, Anéeka. En welke evolutie van technologie hebben ze?  
 

Anéeka van Temmer: Zeer hoge technologische ontwikkeling, zeer interstellair, Ze gaan 
meestal door ruimteportalen zoals zonnen.  
 

Estel-la: En dat omvat zowel Malakak als Oranje?  
 

Anéeka van Temmer: Ik spreek over Malakak aangezien de Oranjes niet zo relevant zijn, 
hoewel ze ook gezien zijn in Area 51, zijn er weinig gegevens over hen als hun beweegredenen. 
Ze zijn ongrijpbaar en vermijden alles wat met de Federatie te maken heeft.  
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