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4 jarig jubileum van ons Taygetan contact - VERRASSING en boodschap van Aneeka - MOET JE 

ZIEN 

 

Dit is de boodschap die Aneeka achterliet aan het einde van de video: 

 

Anéeka: Aan allen. 

 

Ik weet dat de media of communicatiemiddelen van de afgelopen 4 jaar controversieel zijn geweest, maar 

het was de enige manier om voorbij de ontelbare filters van zowel de Federatie als de Aardse regeringen en 

hun meedogenloze censuur te komen. Als het contact op de een of andere manier directer zou zijn, zouden 

diezelfde Aardse regeringen en hun 3-letterige agentschappen alles tegenhouden. 

 

Want waar het ons hier om gaat is de informatie door te geven, te filteren naar de Aarde, naar jullie, zodat 

het daar bestaat, en zonder dit medium, ook al zit het vol beperkingen, zou dat gewoon niet kunnen. 

 

Het belangrijkste van dit contact is de informatie en dat het jullie allemaal inspireert, informeert, en een 

andere optie geeft van hoe te denken, en de kosmologie van de werkelijkheid buiten de Aarde. 

 

Dit contact is voor jullie, zo direct mogelijk, en altijd op zoek naar manieren om beperkingen te omzeilen, 

vooral aardse. Het gaat om de informatie, niet zozeer om ons die de informatie geven. Want op het moment 

dat wij een bepaalde vage grens overschrijden en een ander soort bewijs geven dan de informatie zelf, 

zouden zij alles stopzetten, en zou de rest van de informatie die nodig is om op Aarde te worden geplant, 

niet kunnen worden gegeven. Wij moeten dus altijd op de rand van de afgrond opereren, en vaak volgens 

het principe dat minder meer is. 

 

Ik weet dat jullie vaak moeten zoeken naar de sterkste of meest essentiële boodschappen binnen onze 

dagelijkse informatie, de meest aandachttrekkende, dit is ook met opzet en zijn beschermende lagen om 

censuur te vermijden. 

 

Ik wil iedereen bedanken die ons de afgelopen vier jaar heeft gesteund en dat zal blijven doen. Ik stuur 

jullie een enorme knuffel. Blijf sterk en luister alleen naar de stem van je verstand en je geweten, zonder de 

hulp van autoriteiten buiten jezelf. Wees verantwoordelijk voor je daden, gedachten, criteria, en je hele 

persoon en wat daarbij hoort. Dit is de sleutel. Geloof in jezelf en volg jezelf en laat je niet manipuleren door 

angst. 

 

Onthoud dat als je zo denkt dat wat je officieel verteld en verzekerd wordt onwaar is en het alternatief waar 

is, waarbij je je hoofd gebruikt om met je verstand te filteren wat juist is en wat niet, je zult merken dat je 

dichter bij de waarheid en tastbare werkelijkheid zult komen. 

 

Onthoud dat in principe niets waar is van wat je officieel op Aarde wordt verteld, inclusief geschiedenis en 

wetenschap, en alles wordt erin gestopt en gezegd met een doel om percepties en werkelijkheid te 

manipuleren. 
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In een wereld waar alle informatie tegenstrijdig is, of het nu alternatieve of officiële informatie is, is de enige 

manier om de waarheid te benaderen luisteren naar alle mogelijke bronnen, en dan de verantwoordelijkheid 

nemen om je eigen onafhankelijke oordeel te vormen, met volle moed, of het resultaat van die persoonlijke 

redenering nu logisch of sociaal aanvaardbaar is of niet. 

 

Blijf sterk. Een dikke knuffel. 

 

- Anéeka 
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