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20190426-Taygeta-wij-vormden-de-vril-samenleving-tTaygeteaanse-
Pleiadische-boodschap-rashell-van-temmer 

 
 

We hebben de Vril gemeenschap gevormd: Taygetean Pleiadian Boodschap (Rashell 
van Temmer) 

 
Rashell: Voordat ik verder ga moet ik jullie zeggen dat ik geen gedetailleerde 

informatie over de Aarde heb vanuit het oppervlakteperspectief dat Swaruu heeft, 
noch spreek ik zoveel talen. Ook heb ik niet hetzelfde uitgebreide perspectief op de 

astrale wereld als zij, maar ik heb wel mijn eigen ervaring. En ik sta open voor wat 
u wel en niet nodig hebt. Mijn huidige bemanning is niet gekwalificeerd. Ze spreken 

geen of weinig talen. Het is niet de focus of het doel van dit specifieke schip. 
 

Gosia: Swaruu vertelde ons dat u haar mentor was. Ze sprak zeer lovend over u. 

 
Rashell: Ja, ik ben haar leraar en instructeur geweest. Maar nu ben ik haar 

leerling. En nog iets dat ik wil verduidelijken. Swaruu heeft gezegd dat ze Taygeta 
niet vertegenwoordigt, laat staan de Federatie, en dat ze alleen zichzelf 

vertegenwoordigt. Met mij is het precies andersom. Ik vertegenwoordig Taygeta 
hier officieel als lid van de Hoge Raad van Taygeta en ook als vertegenwoordiger 

van Taygeta bij de Federatie vertegenwoordig ik haar hier. Dat is precies mijn taak 
en mijn rol hier. Je kunt mijn positie hier met menselijke terminologie interpreteren 

als ambassadeur. Ambassadeur tussen het ras en de beschaving van Taygeta en de 
andere rassen die hier aanwezig zijn. Ook ambassadeur tussen Taygeta en de 

Aarde. 
 

Gosia: Ok, en een vraag. Als je de Federatie vertegenwoordigt, en het was tegen 
de onthulling dat Swaruu ermee bezig was... hoe sta je er dan nu voor? 

 

Rashell: Grotendeels door mijn eigen druk is de Federatie officieel voorstander van 
Swaruu en haar werk. 

 
Gosia: De video's die mensen uploaden met verzoeken om hulp aan de Federatie 

en welwillende rassen... is dat nuttig? Swaruu zei van wel, heel veel. Houden ze 
daar rekening mee? 

 
Rashell: Het helpt veel, want het is niet alleen de Federatie die luistert. Ook de 

andere positieve groepen zoals de Sfeeralliantie, de Raad van 5 Raad van 9, onder 
andere. 

 
Gosia: Wat is de Raad van 5 en de Raad van 9? Dat is nieuw voor mij. Ik dacht dat 

er maar twee facties waren. Federatie en Sferen. 
 

Rashell: O nee, er zijn zoveel facties dat het onmogelijk is te begrijpen of ze 
positief zijn of niet. Dat weet je alleen door hun Frequentie. Die twee die u noemt 

zijn de grootste, maar er zijn er meer. 

 
Robert: Spelen de Aardse Agarthiërs in dit alles een rol? 
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Rashell: Agartha maakt officieel deel uit van de Federatie. Wat er met hen gebeurt 

is dat ze als ras zoveel problemen hebben dat ze niet langer als lid werken. Zij 
maken deel uit van het probleem dat op Aarde moet worden opgelost. 

 
Gosia: Ik begrijp het Rashell. En hou je van deze post? Het moet nogal moeilijk 

zijn. 
 

Rashell: Ja het is een veeleisende positie. Heel frustrerend vaak omdat de 
interactie tussen verschillende rassen heel ingewikkeld is. Het feit dat het positieve 

rassen zijn, betekent niet dat ze altijd goed met elkaar kunnen opschieten, want er 
zijn verwarringen. De meest voorkomende is die tussen rassen die koud en logisch 

worden genoemd en emotionele temperamentvolle rassen. Het is een diplomatieke 
nachtmerrie. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Rashell, gebruik makend van de tijd dat je nu bij ons bent... 
in welk jaar zijn jullie precies als Taygeteans gekomen? 1952 ja? EN WAAROM? Wat 

heeft jullie komst in dat jaar veroorzaakt? En was u toen al op die expeditie 
aanwezig? 

 
Rashell: Ik kwam in de baan van de Aarde in het jaar 1952 als deel van de eerste 

expeditie van Taygeta als reactie op de atoomproeven en de campagne van de 
Federatie en haar vriendenschepen die in die jaren, en eerder, werden 

neergeschoten. Ik maakte deel uit van de bemanning van het eerste grote schip 
hier als adviseur. Het was mijn eerste expeditie naar de Aarde. Maar ik had elders 

ervaring. 
 

Gosia: Schepen die werden neergeschoten? Kunt u daar iets meer over zeggen? 
 

Rashell: De twee schepen van Roswell en Aztec zijn in de publiciteit gekomen, 

maar in de jaren '40 tot '70 zijn ongeveer 40 schepen van diverse herkomst 
neergeschoten. Geen van Taygeta. 

 
Gosia: Wie schoot ze neer? 

 
Rashell: De schepen, zoals de twee van Roswell, werden neergeschoten met 

gerichte microgolven van de militaire radars. Dit volledig opzettelijk. De 
microgolven verstoren de sensoren van sommige schepen en verblinden hun 

computers. Daardoor weten ze niet de exacte frequentie van de 
zwaartekrachtstroom waarin het schip zich bevindt. Waardoor er fouten ontstaan 

met de zwaartekracht annuleringssystemen. Resulterend in crashes. Die schepen 
werden meestal neergeschoten door de Amerikanen en hun bondgenoten, maar 

later ook door de Russen. 
 

Robert: Er waren veel slachtoffers van buitenaardse wezens in deze schepen. Het 
doel was om ET-technologie terug te krijgen. 

 

Rashell: Dat is correct. 
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Gosia: Maar die ET-schepen waren hier niet op voorbereid, en hadden geen 
beveiligingssysteem zodat dit niet zou gebeuren? Hadden ze niet een soort 

waarschuwingssysteem? 
 

Rashell: Nu wel. Maar toen hadden ze dat nog niet. Of niet alle rassen. Taygeta 
had het wel. Maar de schepen van Taygeta, in tegenstelling tot die van veel andere 

rassen, hebben meerdere aandrijfsystemen. Als er een uitvalt, doen de anderen 
het. De twee schepen van Zeta reticuli die in Roswell werden neergeschoten, 

werkten bijvoorbeeld alleen met manipulatie- en zwaartekrachtaandrijving. 
 

Gosia: Je zei dat het Russen en Amerikanen waren die ze neerschoten. Maar het 
waren Russen en Amerikanen in de zin dat het de CABAL was? De Reptielen? Of 

zuivere mensen? 
 

Rashell: Het is Cabal. En het opereerde ook vanuit Rusland. De koude oorlog was 

verzonnen. Ze beheersten beide kanten. 
 

Robert: Je wilt zeggen dat die ET's dachten dat we op Aarde allemaal heiligen 
waren? 

 
Rashell: Geen heiligen, echt niet. Ze dachten eerder dat de mensen primitiever 

waren. Technologisch gesproken. 
 

Gosia: Zeta reticuli wow. Van wat ik begrijp zijn zij de wezens die hun verbinding 
met de Bron verloren en een kwaadaardig plan hadden voor de mensen. Ik heb het 

ergens gelezen. 
 

Rashell: Ik ben bang dat het niet waar is. In ieder geval zou het verwijzen naar de 
Grays van Orion niet de Reticuli. En iedereen heeft een verbinding met de Bron. De 

Bron begrijpt zowel het positieve als het negatieve omdat het niet oordeelt, het is 

gewoon. Oordelen is alleen voorbehouden aan geïncarneerde wezens met beperkte 
aandachtspunten. (Dit zijn de woorden van Swaruu). Zeta reticuli zijn kleine 

positieve Grijzen die velen Tuinmannen noemen. 
 

Gosia: Zeta reticuli zijn de tuinmannen dan? Even ter verduidelijking. 
 

Rashell: Onder andere plaatsen, ja. Meestal Zeta. Orion's zijn negatief. Zeta 
reticuli zijn de positieve Tuinmannen wiens missie het is om voor de biologie van 

een planeet of planeten te zorgen. Tuinmannen, iedereen is positief. Men kan 
zeggen dat ze voor de Bron werken. Alleen is Orion tegenwoordig al erg veranderd 

en zijn ze nu erg positief. Maar die overgang sluit de Grijzen uit. Zij worden Maitré 
genoemd en staan bekend als lange Grijzen. Men gelooft dat zij de biologische 

schepping waren van de Orion Reptielen. Ik moet ook zeggen dat er minstens 165 
verschillende rassen of typen Grijzen zijn. 

 
De Maitre zijn op Mars. 

 

Rashell: Juist. Ze hebben 1/3 van Mars overheerst. En ze zijn op Aarde in de 
ondergrondse bases. Ze werken samen met de Reptielen en de Cabal. 
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Robert: Rashell volgens jouw onderhandelingen met de Amerikaanse regering, wie 

staat er boven de Piramide? 
 

Rashell: Ik zie het niet zitten om die informatie op dit moment te publiceren. 
 

Robert: Ik begrijp het Rashell, bedankt. De aarde wordt overheerst door deze 
rassen. Is er een soort verdrag waarvoor de aarde al haar soevereiniteit heeft 

verloren? 
 

Rashell: Er zijn vele verdragen, sommige zijn duizenden jaren oud. Nieuwe 
verdragen werden gesloten in de jaren '30 door Nazi Duitsland en in de jaren '50 

door de Amerikanen (ook onder Nazicontrole). In de jaren 50 sloot Eisenhower een 
verdrag om technologie te ruilen voor de vrijheid om de menselijke bevolking uit te 

buiten, ontvoeringen en experimenten onder andere. 

 
Robert: Dat wil zeggen dat Eisenhower deel uitmaakte van de Cabal? 

 
Rashell: Oprecht, we begrijpen zijn rol binnen de Cabal nog steeds niet. Want aan 

de ene kant lijkt hij binnen met hen te zijn, maar aan de andere kant lijkt hij ook 
de bevolking en de regering te hebben gewaarschuwd voor de problemen en 

gevaren van de Cabal. Ja, hij was het die dat verdrag sloot, hoewel de nazi's dat in 
1937 ook hadden gedaan. 

 
Gosia: Nou, als hij dit verdrag heeft ondertekend... daar zijn geen excuses voor. 

 
Rashell: Ja, helaas, hij was het die het accepteerde. Op dit punt, hoe wilt u verder 

gaan met het onderwerp? 
 

Gosia: Nou, we kunnen u meer vragen over de Eisenhower of... Ik zou liever meer 

willen vragen over de huidige situatie met betrekking tot de bevrijding van de 
Aarde. Want Eisenhower is in zekere zin verleden tijd. En misschien kunnen we het 

daar later over hebben. 
 

Rashell: Ok, hoewel alles intrinsiek verbonden is. 
 

Gosia: In dit geval, leg deze relatie alstublieft uit als u wilt. Ik begrijp niet veel van 
politiek... en ik ben er zeker van dat dat de reden is waarom ik de verbanden 

tussen de dingen niet zie zoals u dat doet. 
 

Rashell: Het is goed. Laten we het beetje bij beetje doen, en in delen. 
 

Gosia: Ok, dan. Laten we teruggaan naar het begin. Voor Eisenhower. Je bent in 
1952 aangekomen. En wat gebeurde er? Wat was uw ontdekking en hoe heeft u de 

situatie op Aarde beoordeeld? 
 

Rashell: Op dat moment werd er een alarm ontvangen van de gehele Federatie 

vanwege wat er gebeurd was sinds de Tweede Wereldoorlog specifiek vanwege de 
detonatie van kernwapens. Het is bekend dat een nucleaire detonatie meerdere 
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existentiële dimensies of vlakken tegelijkertijd passeert of beïnvloedt. Het wordt 
hier "scalair" genoemd, maar het kan op Aarde een andere betekenis hebben. 

 
De rassen die het meest op het menselijke ras lijken, zijn altijd dichter bij elkaar 

geweest en hebben meer ingegrepen dan de rassen die dat niet zijn. Daarom was 
het aan Taygeta. Na onderzoek van de situatie vanuit de omloopbaan, probeerden 

we twee bemanningen van jachtschepen genaamd "Sandclock" naar de jaren '30 te 
sturen om af te leiden - de nazi-ontwikkeling te stoppen die de Tweede 

Wereldoorlog en de ontwikkeling van kernwapens veroorzaakte. De bemanning van 
Sandclock ging van 1952 tot 1937 en had contact met de Nazi's. 

 
Gosia: Tijdreizen? 

 
Rashell: Ja. De Jagersschepen met 'SandClock' kunnen in de tijd reizen. Kijk naar 

deze video. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3udiwFc2KVw   

 
Dat zijn wij. 

 
Robert: Maria Orsich is Taygetean? 

 
Rashell: Ja. Opnieuw is het ware verhaal verdraaid en het lijkt wel of we met hen, 

de nazi's, samenwerken als we de gebeurtenissen proberen om te buigen, we 
proberen de geschiedenis te veranderen. 

 
Gosia: Zijn dit tekeningen of foto's? 

 
Rashell: Het zijn tekeningen van foto's. Maria Orsich was eigenlijk Savya van Erra. 

Ik denk niet dat ik daar op die foto's sta, hoewel ik er wel was. Zij was de leider 

van de expeditie. En ja, het was mogelijk om de voortgang van de Duitse 
onderzoeken naar atoombommen te stoppen. De vooruitgang van de Nazi zwaar 

water laboratoria werd gestopt. 
 

Gosia: Dus de missie was succesvol? Swaruu heeft altijd gezegd dat de collectieve 
tijdlijn niet kan worden veranderd. 

 
Rashell: Gedeeltelijk succesvol. En de missie was slechts gedeeltelijk geslaagd en 

niet helemaal geslaagd om redenen die later door Swaruu van Erra (ook een 
gevechtspiloot met 'Zandklok'-kwalificaties) zijn uitgelegd. Maar de missie was 

noodzakelijk. Het was nodig om in te grijpen en te infiltreren in de Duitse 
samenleving van die tijd. En met onze verschijning was dat niet moeilijk. 

 
Gosia: Alleen jullie of veel meer Taygeteanen? 

 
Rashell: Twee bemanningen van 7. 14 in totaal. Twee schepen mannen en 

vrouwen. 

 
Gosia: Hoelang ben je gebleven? En heeft 3D je niet beïnvloed? 
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Rashell: We zijn niet langer dan twee weken gebleven en we gingen terug, alleen 

om weer terug te komen. De 3D doet ons pijn. We kunnen daar niet lang zijn 
zonder ziek te worden. 

 
Gosia: Het moet walgelijk en giftig zijn om hier te zijn, toch? Hoe voelt het om in 

3D te zijn? Kom je uit 5D? 
 

Rashell: Het voelt overal deegachtig aan. Je voelt je ziek en traag. De 
zwaartekracht is heel sterk en maakt dat je je heel zwak voelt. Alles stinkt, alles 

beïnvloed je. De energie is erg laag. Het voelt alsof je tot aan je dijen in water 
loopt, je loopt moeizaam. Je hebt veel herstel en slaap nodig nadat je maar een 

korte tijd in 3D bent geweest. En het beïnvloed je mentaal. Het is deprimerend. Het 
verlaagt de vibratie. Je kunt er negatieve dingen door gaan manifesteren. 

 

Robert: Het ritme van de geschiedenis zou veel veranderd zijn zonder jouw 
tussenkomst? 

Rashell: Volgens Swaruu zou het resultaat hetzelfde zijn als de Duitsers eerst de 
bom hadden, want Duitsland verloor de oorlog, maar de nazi's wonnen. Zij 

emigreerden alleen naar de Verenigde Staten. 
 

Gosia: Ok, en hoe heb je deze interventie kunnen doen ondanks alle wetten van 
niet-inmenging? Wat heeft de Federatie in dit geval gezegd? 

 
Rashell: De Federatie accepteerde de interventie van de 'Sandclock' bemanningen 

in de jaren '30 tot '45 omdat het slechts een chirurgische missie was. En de 
wettelijke rechtvaardiging voor de interventie was gebaseerd op het stoppen van 

het gebruik van kernenergie in het algemeen, niet alleen voor oorlogsdoeleinden. 
Dit annuleerde vele subsecties van non-interventie en is de hoofdoorzaak van de 

massale komst van de Federatie vanaf het jaar '52. Kernenergie in menselijke 

handen is de basis van wat ons hier tot op de dag van vandaag houdt. 
 

Gosia: Ok, dank u. Ik zou graag willen weten of we dit alles kunnen delen Rashell? 
 

Rashell: U bent welkom. Ja, alles kan gedeeld worden tenzij we anders 
overeenkomen over een of ander onderwerp. Als u wilt delen over wie ik ben, moet 

ik u nog een stukje informatie geven dat voor u interessant zal zijn. Ik ben half 
Taygeteaans van moeder en half Antarees van vader. Ik ben geboren in Temmer, 

maar beide culturen zijn van mij. 
 

Gosia: Antarees... en hoe zijn die? Wat is het verschil tussen hen en Taygeteanen? 
 

Rashell: In tegenstelling tot veel andere rassen, kunnen Antaranen zich 
voortplanten met Taygeta, zeer weinigen kunnen dat. We zijn eigenlijk hetzelfde 

ras. Alleen zijn Taygeta's meestal blond van uiterlijk en hebben blauwe of groene 
ogen. Antariërs hebben meestal donker haar, een blanke huid en meestal groene 

ogen. En alles wat Taygeta beschrijft, geldt ook voor Antaria. De verschillen zijn 

klein. Daarom zijn ze verenigbaar. Mijn haar is donkerbruin, mijn huid is wit en 
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mijn ogen zijn groen. Ik ben 160 cm lang, ik zie mezelf als een 25-jarige vrouw als 
referentie. En ik ben geboren in het aardse jaar (berekend) van 1832 op 20 mei. 

 
Gosia: Wat leuk, ik identificeer me veel met mensen met een blanke huid en 

donker haar, meer dan met blondines! Swaruu vertelde ons, zonder het openlijk te 
zeggen, dat hier mensen niet erg knap zijn. 

 
Rashell: Je DNA is niet volledig geactiveerd. Jullie zijn een karikatuur van jullie 

ware lichaamsbouw die de juiste interpretatie zou zijn van jullie creatieve intentie 
als zielen om te incarneren. Ook zijn de meeste mensen ziek en verouderen daar 

als gevolg van de lineaire perceptie van tijd. 
 

Gosia: Ha! We zijn wandelende karikaturen. Wat jammer. Wel, het is wat het is. 
Wat belangrijk is, is dat we onze tekortkomingen hier accepteren. Er is geen andere 

manier. En te weten dat we meer zijn. En dat dit slechts ons tijdelijke pak is. 

 
Rashell: Swaruu zegt dat het deel uitmaakt van de ervaring, van de leer die 

voortkomt uit het er zijn. 
 

Gosia: Ja we ervaren lelijk en gebrekkig te zijn. Ze zei dat het ook voor het 
contrast is. Om de ervaring te hebben dat we daarna compleet worden. 

 
Rashell: Dat is waar, ja. 

 
Gosia: Rashell hoe voel je je als je met ons praat? Ben je moe? Swaruu wordt 

soms moe als hij met veel mensen tegelijk praat. 
 

Rashell: Nee. Ik vind jullie heel aardig. En ik voel veel vertrouwdheid. Gisteren 
was ik gespannen. Maar nu niet meer. 

 

Gosia: Als je wilt, laten we het voor vandaag rusten, Rashell. En maak je geen 
zorgen. Je kunt altijd alles met ons delen. We zijn heel open en tolerant. En niet 

meer zo nerveus om met jullie te praten. We voelen ons alsof we met een vriend 
praten. 

 
Rashell: Swaruu heeft alles tegelijk geprobeerd en is daar meestal in geslaagd. 

Zoals met 3 of 4 verschillende mensen tegelijk praten en dat met maar één oog! 
 

Gosia: Arm ding. Nou, ik zie jullie zondag weer, ja? Bedankt dat je bij ons was. Het 
was een genoegen met je te praten. Dag Rashell! 

 
Rashell: Insgelijks. Welterusten en een goede nacht voor jullie beiden. Tot ziens! 
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