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20220118-Taygeta-Geboren-om-niet-te-denken 

 

 

 

GEBOREN NIET TE DENKEN - GESPREK MET EEN BUITENLANDSE VROUW - Aneeka de Temmer - 

Taygeta 

 

Anéeka: Al dat lawaai van exopolitiek dat de "experts" brengen is vals en is een verhaal dat is opgelegd 

door de CIA-cabal. 

 

Robert: Het is gewoon, Anéeka, we zijn al ver weg van ze allemaal. Op het niveau van de exopolitiek van 

welke informatie dan ook, zijn we verre van allemaal. Ik sta mezelf zelfs toe te zeggen dat ik kan spreken 

van geavanceerde exopolitiek op het 'god'-niveau. Geen stomme oorlogen tegen Ceres. 

 

Ik denk dat ze niet geloven dat wij de scheppers zijn van onze realiteit. 

 

Anéeka: Nee, omdat ze alleen zien wat deterministisch is, en binnen een bepaald gezichtspunt ja, het 

bestaan is deterministisch, van een ander niet, en het wordt minder deterministisch naarmate je bewustzijn 

hoger is. 

 

Robert: Ja. Ze zijn zich niet bewust van alle "energetische" dynamieken buiten de aarde en dit is zo 

ontworpen. Hoewel ik heel duidelijk ben dat wij de scheppers van de werkelijkheid zijn. 

 

Anéeka: Ja, en dat betekent niet dat we de dingen niet vaak op een deterministische manier waarnemen. 

Je vecht niet het een met het ander. 

 

Robbert: Ja. 

 

"Een grote vloot van ruimtevaartuigen die behoren tot hoogontwikkelde buitenaardse wezens is 

onlangs ons zonnestelsel binnengekomen volgens 'Such a Person', die meer dan 35 jaar 

contactervaringen heeft. Hij stelt dat deze positieve buitenaardse wezens samen met hoger 

dimensionale wezens hier zijn om toezicht te houden op een fundamentele verandering in de 

manier waarop ons zonnestelsel en onze planeet functioneren. Bespreek de ineenstorting van de 

Deep State en de regressieve buitenaardse wezens in dit interview." 

 

Aneeka: Niets van dat alles wordt hier weerspiegeld. Zo eenvoudig is het niet en dat is een 

duidelijke weerspiegeling van het menselijk denken. Vandaag handig gezet met alles wat er op 

de planeet gebeurt. Er zullen geen "positieven" komen omdat ze "al hier" al eonen zijn, ze zijn 

nooit weggegaan. Of ze nu "de positieven" zijn of niet, het zijn slechts standpunten op basis van 

hun interesses. 

 

De aarde is, zelfs in haar lijdensstaat, als een school, als een test voor zielen. Van bovenaf zien ze wat daar 

gebeurt niet echt. 

 

Ook zijn er geen hoge dichtheden die op een bepaalde manier reden om concepten te hebben als een 

revolutie in de manier waarop het zonnestelsel werkt. Dat zijn concepten die ofwel menselijk zijn, of wat ze 

zelf lage dichtheden zoals 5D zouden noemen, wat niets te maken heeft met het idyllische 5D-bewustzijn 
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dat door zoveel New Agers wordt opgelegd. 

 

Robert: Een paar dagen geleden schoot me iets te binnen. Voordat ik contact met je had, zat ik in BCN in 

het makelaarskantoor met Gosia, en in een van mijn meditaties dacht ik na over hoe mijn leven in Finland 

eruit zou kunnen zien. En nu zie ik dat ik het vermogen had om mijn punt van aandacht te veranderen. 

 

Het probleem dat er nu is, is "deze die we vandaag zien". Maar ik heb ook het contact. Wij zijn de makers. 

En zoals we zeggen, jij bent degene die door je bewustzijnsniveau zal bepalen hoe je "film-leven" zal 

eindigen. Elk vanuit hun realiteit. Maar velen gaan naar een ramp. 

 

Aneka: Ja. Omdat ze in de spiraal van perceptie en mentale controle vallen en alles creëren waar enkelen in 

geïnteresseerd zijn. 

 

Maar daarin terecht zijn gekomen, is ook door hun eigen hand, door beslissingen dat het voor hen prettiger 

is om met het systeem mee te gaan omdat ze door willen gaan met hun belangen, daarom volgen ze de 

regels op een destructief niveau. 

 

Robert: Ik denk dat we nu tijd zullen hebben om te kalmeren, zodat mensen dit niet relateren aan wat er 

over 2 jaar gaat gebeuren dat een gevolg zal zijn van vandaag. Ja. Vrijwillig. Als ik de banderilla's draag, 

kan ik reizen en restaurants en uitgaansgelegenheden betreden. Ze worden compatibel met deze situatie. 

 

Anéeka: En daarom zeggen ze dat ze het verhaal "moeten" volgen. 

 

Robert: Ja, klopt en daar komen ze niet uit. Religie, politiek, economie en de meeste media. 

 

Aneeka: Er is iets dat het grootste deel van de mensheid definieert en dat is dat ze geen eigen gedachte 

hebben, maar eerder een bijenkorf. Dat is het probleem. Velen geloven zelfs dat ze een enkele gedachte 

hebben en dat is niet zo. Ze volgen nog steeds vooraf vastgestelde parameters en daar neergezet door de 

controleurs, bijvoorbeeld het officiële verhaal over geschiedenis in het algemeen of wetenschap en de 

wetenschappelijke methode. 

 

Robert: Klopt. "Ze hebben geen eigen gedachte, maar een bijenkorf." "Velen geloven zelfs dat ze een 

enkele gedachte hebben en dat is niet zo." 

 

Anéeka: Ja, heel serieus. Dat is de reden waarom echt ontwaakte mensen hun medemensen de 

valsheid van de plandemie niet kunnen laten zien, omdat ze niet met een persoon praten, maar 

met de Matrix zelf. Ze kunnen het niet zien omdat ze denken dat het oom Jorge is, of de moeder, 

of de dochter, Doctorcita Matrix. 

 

Robert: Juist, "omdat ze niet tegen een persoon praten, maar tegen de Matrix zelf." Ze praten tegen de 

Matrix. Ze zijn de Matrix. JA. "Bijvoorbeeld het officiële verhaal over geschiedenis in het algemeen of 

wetenschap en wetenschappelijke methoden. Dat is waar deze 'autoriteiten' die dicteren wat echt en onecht 

is, op gebaseerd zijn om het collectieve onbewuste op te leggen 

 

Aneeka: Dat is het, zoals we al eerder hebben gezegd. Alles is vals, alles wat ze zeggen en 

uitleggen en ik bedoel ALLES. Dus, om de waarheid te kennen, is het enige dat overblijft om veel 

wilskracht en mentale kracht te hebben, en alles te bestuderen wat er is als informatie, en 

daardoor een idee of kosmologie te vormen van je eigen realiteit met de beste gegevens die op 

een bepaald moment beschikbaar zijn en met de belangrijke kwaliteit of aard die altijd moet 

veranderen als nieuwe gegevens worden opgenomen. Niet alleen het contrasteren van gegevens 

in de onderzoeken, maar het verwerken ervan met het oog op het vormen van een veranderende 

en unieke logica. Dat komt uit een sterke geest. 

 

Robert: Ja. Het is wat we altijd zeggen, "waarvan de aard altijd moet veranderen als nieuwe gegevens 

worden opgenomen." Blijf niet hangen bij wat sociaal geaccepteerd is als er nieuwe informatie binnenkomt. 

Want dat is uiteindelijk wat jou zal definiëren. 

 

Anéeka: Maar als je veel IQ nodig hebt, veel mentale middelen. 

 

Veel mensen zouden zeggen dat ze geen tijd hebben om te werken of voor het gezin te zorgen, maar dat is 
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slechts een beetje beperkend, maar niet helemaal, het is alleen een excuus om het niet te doen, want met 

voldoende mentale middelen kun je nadenken en gegevens verwerken terwijl u aan iets anders werkt. 

 

Robert: Blijf bij wat je echt interesseert. Als je "geen tijd hebt voor werk of gezin", zijn het gewoon excuses 

en nog meer excuses. Ja. 

 

Aneeka: Maar een ander punt over de mensheid is dat ze zijn getraind om niet te denken, want denken is 

zichzelf onder ogen zien, hun persoon, hun schaduwen, alles wat hen kenmerkt, het goede en het slechte. 

 

Zoals Michael Tsarion zegt: "De mens zal al het mogelijke doen om niet te denken, niet voor zichzelf te 

staan." 

 

En dit kan worden gezien in de behoefte van mensen om constant met hun neus begraven in de mobiel te 

zijn en simpele domme spelletjes te spelen (beter een console, toch?) , allemaal om hun eigen gedachten te 

verdoezelen. "Het zal niet zo zijn dat ze beginnen te denken". 

 

Robert: Ja. Voor het niet onder ogen zien van zijn angsten dat hij zal spugen als een weerspiegeling van 

degene die hij voor zich zal hebben. Precies, "hun eigen gedachten overschaduwen". 

 

Anéeka: Zelfs het feit dat op aarde iemand die niets lijkt te doen, in een staat van contemplatie, wordt 

gevraagd: "Wat ben je aan het doen?", en zijn antwoord is "denken", dat denken wordt als iets negatiefs 

beschouwd omdat in de geest van de menselijke Matrix-gemeenschap om te denken staat gelijk aan het 

bedenken van iets "slechts". Ze associëren het al. 

 

Daarom vragen velen zich af of iemand de schepper van de werkelijkheid is. Waarom worden mijn wensen 

niet vervuld? Nou, want van waaruit je die realiteit genereert, is vanuit het onbewuste, van al die dingen die 

je onderdrukt en niet onder ogen durft te zien, zoals je diepste verlangens. 

 

Robert: Ja. Ik zeg altijd dat ik denk. En iedereen vraagt zich af waarom ik altijd hetzelfde antwoord. Het is 

dat als ik aan alles denk, niet iets vasts maar alles. Daarom verveel ik me niet. 

 

Aneeka: Natuurlijk. 

 

Robert: "Als iemand de schepper van de werkelijkheid is, waarom komen mijn wensen dan niet uit?" Ja. 

Velen stellen zichzelf die vraag. En daar komen ze niet uit. Ze bevinden zich in het collectieve onbewuste. 

 

Anéeka: Ja, precies. 

 

Robert: Waar zelfs zijn gedachten niet de zijne zijn. 

 

Aneeka: Precies. 

 

Robert: Ze denken wat ze willen dat je denkt. 

 

Anéeka: Ze zijn niet van jou. 

 

Robert: En denken is creëren, toch? 

 

Aneka: Ja. 

 

Robert: Ja. Ze willen gewoon dat je voor hen gelooft, niet voor jou, dat jij de Bron bent. 

 

Anéeka: Het is als een "plan", een planning (van het maken van plannen) en een planning over wat je wilt 

vormen en creëren. 

 

Robbert: Ja. Daarom genereer je altijd Lush terwijl je niet wakker wordt. 

 

Aneeka: Natuurlijk. 

 

Robert: En daar komen ze niet uit. Totdat iets hen opnieuw indruk maakt. Zoals jouw info die de hersenen 
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stimuleert om een andere visie op de werkelijkheid te zien. Niet hetzelfde als altijd, daarom hebben we 

zoveel kritiek gekregen. Omdat ze niet willen dat mensen wakker worden. Degenen die kritiek op ons 

hebben, zijn regressief. Maar omdat? 

 

Anéeka: Ja, velen zijn dat, maar ik denk dat anderen gewoon geloven dat ze het juiste doen met of in 

overeenstemming met hun bewustzijnsniveau. 

 

Robert: Ja, natuurlijk. Uw info verandert ons en we delen het en iedereen is dankbaar. En ze zeggen ook 

dat dit hun leven heeft veranderd. 
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