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DE TAYGETESE RACE - ZWANGERSCHAP EN MENSTRUATIE 

 

Anéeka van Temmer: Op Aarde zijn het vooral de maanfrequenties die de cycli van vrouwen bepalen. Er is 

ook een invloed tussen andere vrouwen en hun nabijheid en met mannen, maar in het algemeen is het 

meestal lunair. Dat komt ook omdat alles wordt gezien als iets onvermijdelijks dat een vrouw overkomt en 

dat is het dan.  

 

 
 

Hier zijn er geen maanfrequenties, dus wat overheerst is de geest, meer dan de hormonale prikkels van de 

omgeving en van de andere mensen in de buurt. Maar natuurlijk, relaties met andere mensen beïnvloeden 

de stemming en daarmee je geest. Het is niet perfect. 

 

 
 

Maar voor ons is het normaal om vele maanden of zelfs jaren zonder menstruatiecyclus te zitten. En 

plotseling deconcentreert iets ons of haalt ons uit het gewone, en daar is het weer. Dat betekent dat er 

geboortebeperking is met alleen het verstand, natuurlijk. 

 

Het probleem is dat een Taygeteaanse vrouw na haar menstruatie niet een vruchtbaarheidsgang van een 

paar dagen heeft, maar dat die vruchtbaarheidsgang tot een maand later kan zijn. Nadat de datum van de 

volgende cyclus is overgeslagen, weet men weer dat men niet meer vruchtbaar is. 
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Een ander verschil is dat de Taygeteaanse vrouw de neiging heeft sperma op te slaan in de eierstokken, wat 

betekent dat zij de mogelijkheid heeft om zwanger te worden, zelfs jaren later. En alsof dat nog niet genoeg 

is, kan zelfs een maagd zwanger worden, want met 24 chromosomen hebben we een sterke neiging tot 

zelfzwangerschap, dat wil zeggen zelfklonering. 

 

Dus hoewel Taygeteaanse vrouwen de mogelijkheid hebben om hun cycli mentaal te controleren, is het 

nadeel dat als je niet voorzichtig bent met je gedachten en diepe verlangens, je altijd de "dreiging" hebt om 

zwanger te worden. 

 

Om dit te voorkomen zijn er natuurlijk voorbehoedsmiddelen die dit onderdrukken, zij het een van de 3 

manieren om zwanger te worden bij de Taygeteaanse vrouw. Deze methoden zijn meestal hormonaal, 

vergelijkbaar met die op Aarde. Het is eerder ook getest met specifieke frequenties, maar de aura van de 

vrouw overheerst het instrument, waardoor het teniet wordt gedaan. Dus hormonaal is nog steeds het 

veiligst.  

 

 

Estel-la: En in dat geval van zwangerschap bij het opslaan van het sperma, hoe weet je wiens kind het is? 

Is het mogelijk om bewust te kiezen bij een zwangerschapswens? 

 

Anéeka van Temmer: De waarheid is dat als de vrouw met meer dan één man is geweest, je niet kunt 

weten wiens zoon het is. Dat kan alleen met DNA-testen. Maar het komt ook voor dat het afhangt van het 

aantal keren dat een vrouw met welke man was, omdat dan degene die de neiging heeft het sperma van 

anderen te overheersen. 

 

Het probleem is dat zelfs op het niveau van de eierstokken, het sperma soms, hoewel het niet meer mobiel 

is, alleen aanwezig in bewaring door dezelfde eierstok, een nieuwe eicel kan bevruchten. Of een eicel die 

nog niet rijp is, kan al bevrucht en klaar zijn, maar daar jaren latent aanwezig blijven tot hij rijp is en, als de 

omstandigheden juist zijn, zwangerschap optreedt. Men kan stellen dat het met de geest en met het 

verlangen mogelijk is te voorkomen dat een door een ongewenst iemand bevruchte eicel zich vormt en die 

van een ander is die wel gewenst is, de nieuwe partner bijvoorbeeld. 

 

Maar dit is een probleem dat alle vrouwen van Taygeta dragen. Daar hebben de menselijke vrouwen wel een 

voordeel, hoewel wij hebben vastgesteld dat ook zij het sperma van hun partners levenslang bewaren.  

Wat aangeeft en benadrukt dat men zeer voorzichtig moet zijn met de partners die men heeft, aangezien 

zaken als promiscuïteit, iets zeer destructiefs zijn of met een zeer destructief potentieel. 

 

Estel-la: Hoelang duurt uw menstruatiecyclus gemiddeld? Heb je ook problemen met zeer overvloedige of 

onregelmatige cycli? 

 

Anéeka van Temmer: Dat klopt, het duurt ongeveer 5-6 dagen, gemiddeld. Soms kan het 4 dagen duren. 

Wat onregelmatig betreft, de Taygeteaanse vrouw is zeer onregelmatig, zoals je je kunt voorstellen uit wat 

hierboven is beschreven, en we hebben ook last van overvloedige en schaarse cycli en pijn en koliek en dat 

alles. 

 

Cristina: En hormonen als voorbehoedsmiddel is niet schadelijk? 

 

Estel-la: Ik had die hier altijd als super schadelijk gezien, die de cyclus helemaal opheffen en veel 

problemen veroorzaken. 

 

Anéeka van Temmer: Op Aarde weet ik dat het controversieel is, ze zeggen bijvoorbeeld dat men 

aankomt, en veel mensen verdedigen dat, maar we hebben geen bewijs gevonden. Het lijkt te worden 

gebruikt als excuus.  

Hier met de hormonen die we hebben wordt gezegd dat ze volkomen veilig zijn. 

 

Estel-la: Ik heb niet alleen dat waargenomen, maar ook lichamelijke gevolgen op het lichaam zoals 

zwellingen en ontstekingen van de tepels, karakterveranderingen, niet kunnen slapen ... 

 

Anéeka van Temmer: Het kan ermee te maken hebben. Het is dat de hoeveelheid hormonen in menselijke 

pillen onnodig hoog kan zijn. Ik weet dat ze dezelfde verbinding verkopen, maar in een lagere dosering. Ik 

denk dat dat te sterk is en dat het verlaagd moet worden. 
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Het is ook nodig te zien welke hormonen en zoals logisch is, dat ze zeer synthetisch zijn, met andere 

schadelijke dingen. Maar dat is een probleem met het farmaceutisch bedrijf, niet met de methode zelf en 

hoe die zou moeten werken. Misschien een ander merk en dosering proberen. 

 

Estel-la: Op welke leeftijd verschijnt de menstruatie voor het eerst bij de Taygetaanse vrouw? Heb je ook 

last van de menopauze? 

 

Anéeka van Temmer: Op welke leeftijd? Rond de leeftijd van 13 jaar, zelden eerder, terwijl het bij de 

menselijke vrouw kan verschijnen rond de leeftijd van 9. Er is hier geen menopauze, de Taygeteaanse 

vrouw blijft de hele tijd potentieel vruchtbaar. Het enige verschil is dat veel echt oude vrouwen, emotioneel 

en intellectueel zeer stabiel zijn, zij weten wat zij willen en wat zij niet willen. Dat komt tot uiting in de 

controle die ze hebben over hun lichaam. En ze hebben nooit meer een menstruatie. Misschien kan dit de 

menopauze genoemd worden, hoewel de oorsprong anders is. 

 

Estel-la: Dank je Anéeka, dit is erg interessant. En heeft het enige fysieke of emotionele gevolgen om je 

menstruatie lang vast te houden? Er wordt hier gezegd dat het hebben ervan ook energieën vrijmaakt.  

 

Anéeka van Temmer: Ik weet het niet, maar men voelt zich heel vrij en veilig. En hoe meer tijd er 

verstrijkt, hoe zekerder je je voelt, want zelfs als je emotionele ups en downs hebt, weet je dat je nog 

steeds je geest in vrede houdt en controle hebt over je lichaam. 

 

Estel-la: En welke methoden gebruik je als je ongesteld bent?  

 

Anéeka van Temmer: In principe dezelfde items in vrouwelijke hygiëne die je daar hebt, maar meer 

natuurlijk, zonder chemicaliën in de handdoeken. Het kan ongemakkelijk zijn, maar het is de gezondste 

manier. Ook anders dan op aarde, wordt hier de menstruatiecyclus zeer gerespecteerd en niet gezien als 

iets negatiefs of vies. Hier is de cyclus niet iets dat echt een probleem is, als in de zin van dat je desondanks 

moet blijven lopen. Hier wordt het aangegrepen als een kans om wat te rusten, thuis te blijven, te breken 

met de routine. Zoals hier zijn er geen bazen die je iets vertellen. 

 

Inclusief (hoewel dit voor Aarde controversieel kan zijn) kan menstruatiebloed gebruikt worden om de 

grenzen van je huis energetisch af te bakenen, zoals rond je perimeter. 

 

Estel-la: Hoe lang is de zwangerschap? Zelfs wetende dat jullie tijd niet hetzelfde berekenen of waarnemen. 

 

Anéeka van Temmer: Rekening houdend met de zwangere vrouw, is de enige echte referentie in termen 

van een tijdsbestek ongeveer 9 tot 10 maanden, bijna hetzelfde als op Aarde. Een klein beetje langer, maar 

niet veel. 

 

Estel-la: En zijn er soms vroeggeboortes? 

 

Anéeka van Temmer: Ja, als zich een probleem voordoet, zoals logisch is. Maar 

zwangerschapscomplicaties zijn veel zeldzamer of komen niet vaak voor dan op Aarde. Geboortes zijn bijna 

altijd natuurlijk, zelden niet. En als een normale procedure, is het gebruikelijk om onder water te bevallen. 

 

Als bijkomend feit; Wanneer parthenogenese optreedt en de vrouw is nog maagd op het moment van de 

bevalling, krijgt zij daar meestal chirurgische hulp, omdat velen melden dat dit alles niet alleen 

ingewikkelder maar ook veel pijnlijker maakt. Ook gevaarlijker voor de baby (in dit geval zijn het altijd 

meisjes) en ook voor de moeder. 

 

Estel-la: In het water zoals thuis, het zwembad, of de zee? U heeft eens opgemerkt dat het voor u 

gemakkelijker was om te bevallen, hoe precies, op een biologische manier? 

 

Anéeka van Temmer: In ziekenhuizen hebben ze speciale baden om te bevallen. Thuis in een zwembad of 

in stromend water putten, natuurlijk. Op zee weet ik het niet, dat heb ik nog nooit gehoord. 

De geslachtsorganen van beide geslachten zijn hier iets groter dan bij de mens. Dat betekent dat het 

vaginale kanaal meer aanleg heeft om te bevallen dan bij menselijke vrouwen. Daarom is het 

gemakkelijker. Hoewel het niet betekent dat het vrij is van pijn en problemen. Het is altijd een moeilijke 

gebeurtenis. 
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Cristina: Als je zegt chirurgische hulp, bedoel je dan zoals een keizersnede? 

 

Anéeka van Temmer: In dat geval wordt het maagdenvlies operatief verwijderd of geopend. Keizersnede; 

alleen als er een ernstig probleem is, maar het is een laatste redmiddel. 

 

Estel-la: Dus je hebt het concept van maagdelijkheid daar? Want hier wordt het al geannuleerd, omdat  

het werd opgelegd door de religie en in werkelijkheid, het maagdenvlies, breekt op zijn eigen vele malen. 

Omdat er dan geen groot verschil is of men geslachtsgemeenschap heeft gehad of niet. 

 

Anéeka van Temmer: Het maagdenvlies van de Taygeteaanse vrouw is meestal sterker en dikker dan dat 

van de menselijke vrouw. Het is een ander biologisch verschil. Op Aarde is maagdelijkheid opgelegd als een 

methode van bevolkingscontrole en tegen vrouwen, het afnemen van hun vrijheden en zo. In veel opzichten 

is het ook controle over de menselijke 'boerderij'. Want dat is in veel opzichten wat de menselijke 

samenleving is. 

 

 
  

Het probleem is dat, wanneer we de zaken zorgvuldig bekijken, in termen van seksuele vrijheden en dit 

afzetten tegen de biologie, we ontdekken dat promiscuïteit in het algemeen voor geen van beide seksen veel 

positiefs inhoudt. De losbandigheid in deze zin is namelijk een soort catharsis die voortkomt uit 

onderdrukking. 

 

Dit komt dus niet voort uit een religieus, moreel of sociaal aspect, maar biologisch gezien is het schadelijk 

voor de persoon, wat heel goed te zien is in het geval van de Taygeteaanse vrouw, maar ook van toepassing 

is op de mens. Ik heb het vooral over vrouwen, maar ook over mannen. Er ontstaan ook psychologische 

problemen die later tot sociale of relatieproblemen leiden. 

 

Daarnaast zijn er de energetische aspecten die gedeeld worden. Op zich absorbeert de ene persoon de 

energie van de andere, en wordt de andere persoon, omdat zij hun frequenties delen. Het is waar dat ze 

gemengd zijn, omdat de frequentie van de ene persoon die van de andere beïnvloedt, waardoor een 

gemiddelde wordt bereikt. 

 

 
 

Maar dat is voor normale mensen, laten we zeggen 'positief'. Maar het komt voor, vooral op Aarde, dat in 

relaties een persoon een zeer dichte en dominante energie zal hebben, meestal van lage trilling.  

Die de ander gaat overheersen, waardoor persoonlijkheidsproblemen ontstaan, zoals spiralen van 

negativiteit. Ik ben hier grafisch.  

 

Dit gebeurt vaak wanneer een persoon zeer regressieve energie heeft en vermengd wordt met een zeer 

positief persoon. De regressieve persoon zal zich geweldig voelen en meer willen. Maar de positieve persoon 

zal zich erg slecht voelen, uitgebuit, leeggezogen. 
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Hier kun je zien dat die persoon de ander letterlijk van vitale energie berooft. Kortom, het is niet eenvoudig 

om met iemand seks te hebben, het is iets om heel voorzichtig mee te zijn en goed over na te denken. 

 

Estel-la: Dank je Anéeka, ik ben het met je eens. En hoe wordt in die gevallen het maagdenvlies operatief 

verwijderd? 

 

Anéeka van Temmer: Op de traditionele manier, met plaatselijke verdoving en laserscalpel of geperst 

geluidsscalpel. Het is een hele klus en taak, maar het is noodzakelijk. Het is geen kwestie van moraal, of 

religieuze moraal. Verwar vrijheid niet met vrij zijn van consequenties. 

 

Het is gewoon dat ik de gevolgen in het algemeen heb gezien en bestudeerd. Bijvoorbeeld, en dit is 

controversieel, maar ik breng het toch naar voren. Hoewel we verondersteld worden gelijke mannen en 

vrouwen te zijn, is de waarheid dat we dat niet zijn. Zelfs biologisch gezien niet. 

 

Dus het maakt niet uit hoe progressief een man is. Het zal hem altijd ergeren dat zijn vrouw veel partners 

voor hem heeft gehad. Dit is vooral berucht in Taygeta, want ondanks het feit dat het een zeer matriarchale 

samenleving is, waar in principe vrouwen de controle hebben over de samenleving (niet te verwarren met 

het tenietdoen van de man, want zo is het niet), zullen zelfs hier mannen de voorkeur geven aan vrouwen 

met minder partners in het verleden, en dit is meer dan logisch als we denken aan het fenomeen van 

sperma retentie.  

Geen enkele man wenst het kind van een ander op te voeden. Maar het komt natuurlijk voor dat het van 

ieder afhangt, en zowel in Taygeta als op Aarde zijn er veel mannen die de kinderen van hun partner 

adopteren. Ik heb het hier niet over, maar over diepe psychologie gebaseerd op biologische behoeften. 

 

Link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=tTwLouQ4Ip4   
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