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20210701-Taygeta-NL-Informatie-vervalsing 

 

 

 

INFORMATIE VERVORMING - BUITENAARDS CONTACT 

 

(Persoonlijke overdenkingen van Cristina & Estel-la) 

 

Estel-la.- Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Wij zijn Cristina en ik Estel-la. En,  

we zijn hier om deze live show te improviseren omdat we door de bergen aan het wandelen waren en we en 

we hadden wat overpeinzingen onder elkaar en we besloten ze met jullie te delen. 

 

Cristina. - Ja, het is een beetje geïmproviseerd. Weet je, we waarschuwen altijd met de tijd om live te 

gaan, maar deze keer hadden we er echt zin in, het is naar ons toe gekomen. En, nou om je te vertellen dat 

ik niet weet of het erg gewaardeerd wordt, maar we zijn net achter de berg van Montserrat. 

 

Estel-la.- Tegenover de berg van Montserrat (lacht). 

 

Cristina.- Nou, dat vooraan is een gezichtspunt ... (lacht) 

 

Estel-la.- Ja, velen van jullie weten dat het een bekende berg is hier in Catalonië en we hebben het geluk 

dat we heel dichtbij zijn, en we vinden dit landschap altijd heel mooi. Dus, we maken er gebruik van en 

delen het met jullie. 

 

Cristina.- En, nou ja, wat we wilden delen zijn de punten waar we het over hadden tijdens het wandelen, 

maar eerst wilden we duidelijk maken dat we veel van uw opmerkingen hebben gezien die ons vragen of we 

in contact staan met Swarúu X, of met Yázhi, en ook hebben we het gezien in de live shows, het was 

gewoon niet de tijd om te antwoorden. Dus, voordat we deze geïmproviseerde liveshow beginnen, wilden we 

dit verduidelijken. We hebben geen contact met Swarúu X. We werken niet met haar samen, 

openbaarmaking. We hebben ook geen contact meer gehad met Yázhi sinds de verbinding met het 

Taygetean team werd verbroken. En, zoals we eerder aan u hebben doorgegeven, gaan we verder zonder 

contact met het Taygetean team.  

We willen het alleen niet voortdurend zeggen, omdat we geloven dat we niets nieuws brengen, omdat we op 

hetzelfde punt staan. Dus maak je geen zorgen, als we echt weer contact krijgen met het Taygetean team 

zullen we het jullie laten weten. En, als je ziet dat we niets zeggen, is dat gewoon omdat we geen contact 

met hen hebben. 

 

Estel-la.- Ja, dat klopt. En we wilden ook van de gelegenheid gebruik maken om Yázhi veel knuffels te 

geven dat we hopen dat ze heel goed is. En ook aan het hele Alenym-team dat we heel veel van hen houden 

en hen ook veel knuffels sturen. En, dat gezegd hebbende... We waren hier om na te denken over alles wat 

met contact en informatie te maken heeft, in het bijzonder openbaarmaking. 

 

Cristina. - En wat wij hierin doen. Wat is onze rol hierin? En hoe we zien dat dit allemaal gaat. En, het is 

echt omdat de laatste live shows die we hebben gedaan en die we de hele tijd hebben gezegd: "Dit is onze 

interpretatie. Dit is hoe wij het zien", maar het is echt heel belangrijk om directe informatie te lezen. En, we 

wilden hier verduidelijken waarom we dit zeggen, juist, Estel-la? Waarom we zo aandringen dat het alleen 

onze interpretatie is waarom we deze woorden steeds herhalen. En we wilden een beetje met je delen 

waarom we zo aandringen op dit punt. 
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Estel-la - En in feite is het omdat we ons zo gelukkig voelen dat we gecontacteerd worden en dat we direct 

alle informatie van hen kunnen ontvangen, en alles wat dat met zich meebrengt, want aan het eind van de 

dag, wanneer we de informatie naar u sturen, is filteren onvermijdelijk. Hoezeer wij ook proberen neutraal 

te zijn, onze gesprekken niet in het midden te plaatsen en alles, wij filteren, en het is heel moeilijk, soms, 

om alles te kunnen overbrengen wat dit contact werkelijk inhoudt, en alles wat dit ras, dat een heel ras is, 

is. Het is een hele beschaving, het is allemaal Taygeta. En, zoals u weet, hebben zij geen 

vertegenwoordigers, u kunt niet het idee houden dat wij Taygeteanen zijn, want zij zijn veel van wat gezien 

kan worden. We hebben dit kunnen voelen omdat het wel rechtstreeks van hen tot ons komt, maar om dat 

te kunnen overbrengen, de waarheid is dat we ons zeer beperkt voelen. 

 

Cristina. - Ja. Zoals je zei Estel-la, wij zijn niet hun vertegenwoordigers. Hoewel, we voelen ons wel deel 

van het team, althans zo voelen we ons vanwege alle liefde die we hebben, en voor al die tijd dat we met 

hen hebben gewerkt en alles wat ze ons hebben gebracht, en alles waar we mee leven en alles. Maar we 

voelen ons echt meer als een brug hier. Met andere woorden, als een brug, maar we voelen dat we beperkt 

zijn. We kunnen niet verder gaan dan alles wat we voelen. En bijvoorbeeld, hoewel de informatie direct is, 

dat wil zeggen, we zijn niet aan het channelen, zoals we al besproken hebben in de vorige video's, het 

verschil tussen channeling en ons contact, hoewel de training direct is, hoewel we de exacte woorden van 

deze mensen ontvangen, hebben we het gevoel dat je bij het overbrengen ervan veel verliest. 

 

Estel-la. - Ja. Want één ding is wanneer we het van hen ontvangen en we met hen praten en we hun 

energie voelen, elke intentie die ze bij elk woord zetten op het moment dat we het gesprek voeren, wat 

daar naar voren komt, de humor van die persoon. En later, als we de informatie nemen die verspreid moet 

worden en we herstructureren het, en we geven het de opdracht om het te presenteren en we leggen onze 

stem erop, en we leggen onze intentie erin, die de interpretatie is die we van dat moment hebben gehad, 

we zijn het al op een bepaalde manier aan het veranderen. 

 

Cristina. - Ja. Het deel dat je van hen ontvangt is een heel klein percentage, zoals je zei, toch? Van wat 

echt is ... Als we, bijvoorbeeld, bij Anéeka zijn, voelen we haar energie, we voelen haar emotionele 

toestand, we voelen wat je ons uitlegt. Het is niet dat we alleen maar de lege woorden lezen. 

 

Estel-la.- Nee. Het is allemaal de intentie van die persoon met wie ze iets aan je uitlegt, en alles wat ze 

voelt. En, wij kunnen dat niet overbrengen. 

 

Cristina.- Nee, want wij zijn Anéeka niet. 

 

Estel-la.- Het is alleen zij. En Anéeka zelf voelt zich in dit opzicht ook erg beperkt, omdat ze zou willen dat 

ze meer van zichzelf kon geven. Je zou willen dat je je stem in je video's kon laten horen, maar dat kan 

gewoon niet. Dan moet je die beperking op de een of andere manier accepteren, zoals wij dat ook doen als 

we de informatie delen. 

 

Cristina. - Ja. En... wel, een van de punten die we hier ook moeten verduidelijken is waarom we een beetje 

het gevoel hebben dat wanneer we bijvoorbeeld de tijd en dit alles moeten uitleggen, we het gevoel hebben 

dat we het je niet echt uitleggen omdat we alleen dat kleine deel uitleggen van wat we interpreteren, wat 

we begrijpen over dit, maar dat we echt zo'n grote beperking voelen wanneer we dit overbrengen.  

Omdat we ons als die brug voelen. We willen alles zo goed mogelijk aan u overbrengen, zodat niets wordt 

vervormd, maar tegelijkertijd voelen we die druk van hoe we het doen, want het is echt onmogelijk om het 

100% te doen, alleen Anéeka of alleen Yázhi of iemand, zoals u zei, van het team kan het doen. 

Wij kunnen dat niet zijn. En, we hebben het gevoel dat er een manier is met voorzichtigheid te zeggen: Je 

moet je ervan bewust zijn hoe ver we kunnen gaan en waar we niet kunnen gaan. Hoe graag we ook willen 

helpen, uitleggen en dat de informatie veel plaatsen bereikt, maar hoe kunnen we tegelijkertijd die 

informatie behouden zonder van de ene interpretatie naar de andere te gaan. En, hier zouden we het 

kunnen hebben over de reden waarom dit gebeurt Estel-la, waarom de informatie vervormd wordt. Wanneer 

wij bijvoorbeeld directe informatie ontvangen van Anéeka, en wanneer wij die doorgeven, waarom wordt die 

dan vervormd? Wat maakt dat dit gebeurt. 

 

Estel-la.- Wel, door wat Anéeka ons geeft, dat wij zijn wie wij ook gesproken hebben, dan geeft zij ons b.v. 

100% en wij van datgene wat wij begrijpen door onze frequentie, zitten wij meer op één lijn, want 

misschien nemen wij 80% op. En daarna, als we het aan u doorgeven, geven we al minder. En zo beetje bij 

beetje is het alsof we die essentie van het moment een beetje verliezen en alles wat dat met zich 

meebrengt, alles wat daar omheen hangt. Het is een soort van onvermijdelijk. 
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We hebben het er vaak over gehad dat dit bijvoorbeeld gebeurt bij channeling. Ik geloof dat deze vorm van 

contact veel directer is, maar het is veel directer op een bepaalde manier van de gecontacteerden dan dat 

wij ze ontvangen, en dan geven we alleen ons begrip van hen door aan alle anderen. 

 

Cristina.- Omdat we niet alleen praten over wanneer we concepten uitleggen, maar gewoon wanneer we de 

video's bewerken met dezelfde woorden die we lezen. We lezen met hun exacte woorden, maar alleen met 

onze energie, onze toon van de stem, onze manier van het geven van die interpretatie die manier van hoe 

die emotionele toestand, als je leest moet je een emotionele toestand om die woorden te zetten. Dus, alleen 

daarmee is het verloren. De oorsprong van dat alles is verloren. En, dat is een beetje het punt dat we wilden 

overbrengen. Alsof we hierover aan het nadenken waren en over waar we waren. Met de moeilijkheid zien 

we hier het handelen, zoals wat we gezegd hebben, als een brug. Tegen welke beperkingen lopen we aan? 

En, hier een beetje om uit te leggen wat Yázhi zegt: Dat ieder mens een dichtheid is... 

 

Estel-la.-... Ja, dat is wat ik ook dacht. Dat we blijven of niet, ze zijn in de 5D voor het catalogiseren op 

een bepaalde manier, en we volgen deze 3D hier en of we willen of niet er is deze dichtheid dat is alleen 

onze eigen percepties van verschillende afstand en dit brengt deze kleine dingen met zich mee. 

 

Cristina. - Ja. Omdat ieder mens of ieder van jullie bij het lezen van deze informatie zijn eigen interpretatie 

zal geven op basis van zijn of haar ideeën en gedachten. En, dat zou ook verklaren waarom wanneer 

sommige mensen lezen wat ze lezen ze alles negatief zien. Als ze lezen wat ze lezen, zien ze het negatief. 

En, anderen daarentegen zien het super positief, en dat komt omdat het hun eigen interpretatie is van 

dezelfde woorden. En dan begrijpen we het soms niet, maar als dit super positief is, hoe kan deze persoon 

het dan zien als iets negatiefs. En het is niet de informatie, jij bent degene die de interpretatie geeft aan die 

informatie. Dus, het brengt ons tot dat, dat de moeilijkheid echt is om een brug te zijn en dat we niet 100% 

effectief kunnen zijn, want zolang er een brug is, zal er een vervorming van de informatie zijn. 

 

Estel-la. - Ja. Dat is eigenlijk wat we u wilden duidelijk maken. Om echt te benadrukken dat ze veel meer 

zijn. Iets heel complex, heel groot, heel puur. Hoewel, we voelen ons super gelukkig, super gelukkig om dit 

te kunnen doen, en we doen het zo goed als we weten en zo goed als we kunnen, en we bedanken hen 

altijd, maar we zijn ons bewust van wat het met zich meebrengt en we wilden het ook overbrengen.  

Want soms kan je van buitenaf die perceptie verliezen. Omdat we dat contrast wel hebben. 

 

Cristina.- Dat is wat we zien. 

 

Estel-la.- Ja. Het is iets dat we in de loop van de tijd hebben gekregen en beetje bij beetje heeft ons begrip 

ons ook meegenomen. 

 

Cristina.- Nou dat is alles. Het leek ons belangrijk vanwege de laatste live shows die we hebben gedaan en 

alles. We dachten dat het belangrijk was om de reden over te brengen waarom we hier zo op aandringen, 

en dat jullie je ook bewust worden van wat dit allemaal echt is. En, nou, we gaan afscheid nemen. We 

wilden dit gewoon even delen, echt. 

 

Estel-la. - We sturen veel groeten aan jullie allemaal. In feite, ik heb iemand in de chat gezien die zei: 

Groeten uit Montserrat. Ja, die zijn hier in de buurt ook. 

 

Cristina.- Nou, hier zijn we dan. Misschien zijn we heel dichtbij en weten we het niet. 

 

Estel-la.- Allemaal hartelijk dank voor jullie steun, en voor alles. 

 

Cristina.- Ja. Voor jullie aanwezigheid, voor het luisteren, en voor het stoppen van al jullie energie en 

essentie in dit alles. Omdat we allemaal echt deel uitmaken van dit project. Nou, we zien elkaar in de 

volgende video's. We nemen nu afscheid, Estel-la? 

 

Estel-la. - Dank u allemaal voor uw komst. En, we zien elkaar snel weer. 

 

Cristina.- Tot ziens! 
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