
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 10                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20201114-Taygeta-NL-Vragen-van-het-publiek-voor-Aneeka-van-Temmer 
 

Pleyades - Taygeta - Vragen uit het publiek aan Anéeka van Temmer (Buitenaards Contact) 

 

Gosia: Hallo Anéeka. We zullen je nu vragen doorgeven van het publiek dat we hebben uitgekozen. 

 

Anéeka: Hallo. Over de terugkeer van Alf heb ik geen mening. 

 

Gosia: Haha. Het is oke. 

 

Robert: Mijn eigen vraag. Hoe ver ben je nu precies van de aarde? En is het schip continu in 

beweging? 

 

Anéeka: Continue semi-equatoriale beweging, huidige hoogte 425.2km. Snelheid 7,6 Km / s. Boven 

Ierland op dit moment. 

 

Robert: Ok, bedankt. Eerste vraag. Wat is je gelukkigste jeugdherinnering? Wat maakt het zo 

speciaal? 

 

Anéeka: Ik herinner me dat ik in mijn kleine huis zat dat voor mij was gemaakt, ik moet ongeveer 

12 of 13 jaar oud zijn geweest. Het had uitzicht op de zee beneden in de verte, langs een klein woud 

van palmbomen. Ik had mijn computer aanstaan, en ik realiseerde me op dat moment dat ik alle 

informatie van ontelbare rassen en soorten binnen handbereik had, en ik realiseerde me op dat 

moment dat mijn hele beschaving mij steunde zodat ik me kon ontwikkelen zoals ik dat wilde. Dat ik 

de volledige vrijheid had om te studeren of te doen wat ik wilde. 

 

Het is ook op dat moment dat ik het niet langer kwalijk nam om op mijn leeftijd alleen te leven. 

Integendeel, dat vertaalde zich in vrijheid. In Taygeta wordt weeskinderen van jongs af aangeleerd 

voor zichzelf te zorgen, maar altijd onder niet-invasieve begeleiding en ze krijgen een huisje voor 

zichzelf, helemaal op maat gemaakt voor elke leeftijd. Dat was mijn laatste kleine huis, voordat ik 

naar een huis van normale grootte verhuisde. 

 

Robert: Over de aangepaste huisjes. Er zijn hier veel huizen met kleine huisjes voor kinderen. Het 

zijn kleine replica's. 

 

Anéeka: Volledig functioneel? 

 

Robert: Nee. Alleen de buitenkant stel ik me zo voor. 

 

Anéeka: Dat is het verschil. In Temmer zijn het geen speelhuisjes. Ze functioneren volledig. 

 

Robert: En hoe zit het met de brand? Je kunt het huis afbranden. Ik kan me voorstellen dat ze in 

Temmer misschien verantwoordelijker zijn. 

 

Anéeka: Dat hangt af van het niveau van elk kind, het wordt beetje bij beetje geleerd. De huisjes 

van de kleine kinderen hebben een kachel, maar die is voor trainingsdoeleinden en kan alleen 

bepaalde dingen doen, niet branden bijvoorbeeld. Het is allemaal verzorgd en geautomatiseerd voor 

de zorg van de kinderen. 

 

Robert: Goed. En hebben ze hun schepen? Om zich een beetje te verplaatsen op een lage hoogte 

en snelheid? 

 

Anéeka: Kleintjes, nog niet. Daar hebben ze de volwassenen voor nodig die toezicht houden op de 

kleine kolonie weeskinderen. Maar ja, ze hebben hun soms monteerbaar scheepsspeelgoed 

(trainers) gewoon om zich tussen de huizen te verplaatsen. Ze vliegen niet, ze rollen. Maar de 

kinderen, van wat ik zag, negeren ze liever. 

 

Robert: Ze leren door te spelen. Niet door verplichting zoals hier. 
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Anéeka: Ja, alles is zo, leren door te spelen en leren wat hen interesseert om te leren, niet wat hen 

wordt opgelegd. 

 

Robert: Ok, kun je ons vertellen hoe je meditatie is, Anéeka? 

 

Anéeka: Ik lig op de grond, alleen op een deken of vloerkleed, met een cilindervormig kussen onder 

mijn hoofd. En ik concentreer me erop om nergens aan te denken, ik maak mijn geest leeg, of ga 

waar mijn visualisaties me brengen. Ik doe het meestal met een koptelefoon op of muziek op de 

speakers of geluiden die ik mooi vind. Ik zet mezelf niet in de lotushouding, zoals ze op Aarde leren. 

 

Robert: Binaurale geluiden of iets dergelijks zijn goed? 

 

Anéeka: Ja, niet allemaal, maar degenen die goed gemaakt zijn, dienen je heel goed om je op niets 

te concentreren en je af te zonderen van omgevingsgeluiden. 

 

Soms heb ik een ander cilindervormig kussen onder mijn enkels nodig, omdat ik me door de druk op 

mijn voeten niet kan concentreren, en ik kan niet mediteren met sokken, veel minder met schoenen. 

 

Robert: Dank je. Nog een vraag. Wat vind je het leukst aan je baan? 

 

Anéeka: Het gevoel dat ik een verschil maak. Dat wat ik doe ertoe doet, helpt, het leven van 

ontelbare mensen verbetert. 

 

Voelen en weten dat ik nu in de positie ben van ambassadeur van mijn ras voor de mensheid, omdat 

ik weet dat ik de niet-menselijke persoon ben, samen met Yázhi Swaruu, die vandaag de dag het 

meest direct in contact staat met het menselijk ras. En van mijn cultuur of ras, ben ik degene die 

het meest spreekt en communiceert met de mensheid. 

 

Robert: Dank je. Is er iets dat je graag zou willen doen wat je nog niet gedaan hebt? 

 

Anéeka: Talloze dingen zouden onder deze definitie vallen. Ik zou graag andere verre werelden 

willen verkennen. En tegelijkertijd wens ik rust en vrede terug in mijn geboorteplaats, Temmer. Ik 

wil een huis aan zee, liefst hooggelegen. En tijd voor mezelf. 

 

Robert: Hoe ziet een normale dag in jouw leven eruit? 

 

Anéeka: Ik word rond dezelfde tijd wakker, ik volg de schema's van de aarde op nabijheid. Ik 

douche meteen daarna en kleed me aan. Het eerste wat ik doe is oefenen en een beetje mediteren. 

 

Dan loop ik naar het CIC-dek waar de computers staan en ik controleer wat er hier in het algemeen 

gebeurt, de toestand van het schip en alles wat is gemeld, de omgeving en de communicatie met de 

andere schepen van andere culturen die in een baan om de aarde zijn gestationeerd. 

 

Ik controleer mijn niet-menselijke berichten. Dan zet ik de digitale computers aan en doe hetzelfde 

met de berichten die van de Aarde komen. Ik controleer het nieuws. 

 

Van daaruit communiceer ik met Robert en Gosia of met Cristina en Estella, afhankelijk van de dag, 

ik werk, ik geef informatie, of ik beantwoord vragen. Van hieruit begeef ik me naar de eetzaal, of 

het nu mijn beurt is om te helpen koken, of om alles klaar te maken, afhankelijk van de dag. 

 

Na de maaltijd praat ik wat met degenen die mij vergezellen en dan trek ik mij terug in mijn privé-

hut om van daaruit in alle rust verder te werken met de digitale computers. Dan komt Yázhi met een 

paar van haar ideeën en dan luister ik naar haar, breng tijd met haar door of help haar met haar 

projecten en hobby's. 

 

Andere dagen train ik, met oefeningen en met verschillende apparatuur. 
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Dan begin ik met het bestuderen van de onderwerpen die mij op dat moment interesseren, tot 

etenstijd, waar ik weer help of schoonmaak. Dan trek ik mij weer terug in mijn hut waar ik lees of 

studeer, luisterend naar muziek. 

 

Ik neem weer een bad en ga slapen. 

 

Robert: Dank je wel! Ik heb de volgende vraag: 

 

Hallo, hartelijk dank voor deze gelegenheid. Het is een vraag die met mijn beroep te maken heeft: 

Ik ben hypnotherapeut. Met wie praten we als iemand in deze toestand komt? Met zijn bewustzijn... 

met zijn ziel... met zijn gids... of met welke versie van hem? En als de diepte van de trans afhangt 

van wie het is die uitzendt? Dank u. 

 

Anéeka: Dat is een heel boek. Om het te beantwoorden. 

 

Het zou ook afhangen van de definitie van elk ding. Ik zou dat bij iedereen durven zeggen. Maar in 

de diepte, als het de zuiverste staat is zonder inmenging geprogrammeerd door of in het fysieke 

lichaam, zonder die lens of filter. 

 

En ja, hoe dieper de trans hoe minder filters of lenzen er zullen zijn en hoe zuiverder de respons. 

 

Ik zou zeggen dat het spreken is met je zuiverste zelf, met je wezen dat ruimte en tijd overstijgt, 

dat zich verenigt en zich bewust is van meerdere incarnaties of ervaringen waaruit ze zijn 

opgebouwd. Dit alles vormt een bewust wezen, onafhankelijk van het fysieke lichaam en van de 

beperking van ruimte-tijd die het oplegt. 

 

Robert: Dank je. Volgende vraag. Waarom doen leerproblemen zich voor in 3D? 

 

Anéeka: Een ander boek. 

 

Robert: In het kort. 

 

Anéeka: Omdat er talloze dingen of omstandigheden zijn waardoor de noodzakelijke motivatie om 

te leren zich niet kan ontwikkelen, of ook omdat het onderwerp om te leren uiterst vermoeiend en 

nutteloos is. Het kan veroorzaakt worden door hersenproblemen met ontelbare mogelijke 

beschadigingen. 

 

Maar voor mij is de reden 99% van de tijd van psychologische oorsprong. Weerstand tegen het 

onderwerp, de wens om iets anders te doen met meer zin. Vaak is het onderwerp gewoon zo saai en 

zo gemakkelijk dat hij in slaap valt, en depressief wordt van het moeten studeren van onzin, 

gewoon door oplegging. Er zouden andere alternatieven moeten worden geboden, waarbij men niet 

verstrikt raakt in het moeten onthouden of begrijpen van iets dat de persoon alleen maar als pure 

verveling ervaart. Het veroorzaakt ook een gebrek aan algemene belangstelling of weerstand, 

afwijzing van studie in het algemeen, als hij gedwongen wordt iets te leren wat niet gewenst is. 

 

Vraag: Waarom wordt informatie zo verzadigd en daardoor moeilijker te bewijzen? Hoe bereiken wij 

de waarheid in deze tijd? Het lijkt steeds moeilijker te worden. 

 

Anéeka: Heel eenvoudig. De Cabal gebruikt de verzadiging in sociale en informatieve media zoals 

YouTube en de menselijke natuur in hun voordeel. Zo verbergen ze de waarheid in een zee van 

verkeerde informatie. Het wordt bijna onmogelijk om te weten wat waar is of niet. 

 

Hiermee verhindert de Cabal dus dat sommige mensen gehoord worden te midden van zovelen, dus 

het is een soort censuur die wordt opgelegd door een ware boodschap of boodschappen te 

verbergen in een zee van misinformatie lawaai. 

 

De enige manier is om verantwoordelijkheid te nemen voor wat je gelooft dat waar is met de best 

mogelijke gegevens op dat moment. Niet vasthouden aan een overtuiging, bereid zijn om een idee 

dat je aanhangt te laten varen ten gunste van een beter idee. Van iedereen leren, naar iedereen 
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luisteren en zo je eigen criteria vormen naarmate je verder komt. En op die manier weten naar wie 

je moet luisteren en naar wie niet meer. 

 

Vraag: Hebben ze een systeem om de vibratie van mensen in de gaten te houden? Dat wil zeggen, 

houden ze de evolutie van elk individu in de gaten, en hoe handelen ze als ze bijzonder bewuste 

zielen zien? 

 

Anéeka: Er wordt een geconcentreerde laser type spectrometer gebruikt die de Frequentie van de 

persoon analyseert op basis van de kleuren die door hun aura worden uitgezonden en de intensiteit 

van elke laag van hun aura, ook de structuur ervan, dat wil zeggen, of het gaten heeft en waar. Met 

dit apparaat kan men zeggen dat de evolutie van iemands Frequentie kan worden gevolgd. In 

combinatie met de implantaten die een persoon kan hebben, kan zijn gezondheidstoestand in detail 

worden bepaald. Dit zal meer dan wat ook gebeuren doordat elke soort nauwlettend op hun 

Sterrenzaden zal toezien. 

 

Over het algemeen worden alleen bijzonder bewuste zielen gevolgd, om diezelfde reden hoeven zij 

vaak niet zo nauwlettend te worden begeleid als degenen die nog aan het leren zijn. Dit hangt af 

van het levensplan van een Starseed, dat soms bekend is en soms ook niet. Als dit het geval is, kan 

hij of zij meer gestimuleerd worden door informatie te krijgen, hetzij openlijk en direct, hetzij via 

telepathische downloads van informatie die zal helpen bij hun ontwikkeling in het algemeen. 

 

Vraag: Is het volgens u mogelijk om grote positieve veranderingen tot stand te brengen (met 

behulp van Swaruu's onlangs beschreven methode van kleine veranderingen die vlinderend 

uitmonden in grote onstuitbare veranderingen) zonder het doelwit te worden van vernietiging door 

die bepaalde leden van de Federatie die een andere visie hebben voor hun spel? 

 

Anéeka: De Federatie zal zich op die manier niet bemoeien met de mensen op Aarde. Op zich is 

dat, volgens hun denkwijze, toegestaan, en niet als een sterrenras het voor de mensen doet. Op 

zich is dat wat de Federatie wil, dat de mensen zelf het initiatief nemen om veranderingen tot stand 

te brengen, groot en klein, met als doel zichzelf als beschaving te verbeteren. Als ze het opvatten 

als een spel..., dan zou ik zeggen dat ze het opvatten als een "didactisch" spel. 

 

Gosia: Sorry, ik begreep de zin niet: "en niet als een sterrenras het voor mensen doet". Kunt u dat 

verduidelijken, alstublieft? 

 

Anéeka: Het betekent dat de Federatie alleen diegenen zou tegenhouden die het werk voor de 

mensen proberen te doen. Niet wat de mensen zelf in dat opzicht doen. 

 

Vraag: Mijn vraag is of je je moet kwalificeren om een starseed op Aarde te worden? Ik weet dat 

Anéeka zei dat ze probeerde als een starseed naar de Aarde te komen, en zo leek het alsof er 

kwalificaties waren waar ze niet aan voldeed. En ik zou graag willen weten wat haar deed besluiten 

dat ze dit wilde doen. Mijn grootste vraag is, wat zou het proces stap voor stap zijn om naar de 

Aarde te komen? Moet je je op de een of andere manier aanmelden? Wat is de volgende stap nadat 

je je hebt aangemeld? Hoe gaat de opleiding in zijn werk? En heb je een consulent die je door het 

proces heen helpt? Hoe kies je gidsen? 

 

Anéeka: Je moet goed weten wat je te wachten staat en een plan of een reden hebben om binnen 

te komen. Maar op zich weerspiegelt wat je verteld wordt niet wat er werkelijk al tijdens een 

incarnatie op Aarde gebeurt. Het probleem is dat van buitenaf de wetenschap dat het leven op Aarde 

slechts iets tijdelijks is en een ervaring die door jou gecontroleerd en zelfs vooraf bepaald wordt, te 

veel overheerst. 

 

Er is niemand die regelt wie erbinnen moet of kan komen. Het wordt bijna geheel overgelaten aan 

de verantwoordelijkheid van degenen die willen binnengaan. Ik heb het hier over bewuste 

binnenkomsten met een plan, gebruik makend van technologie, zoals Immersie of iets dergelijks, als 

die er is. 

 

Maar van een ander niveau weet men dat men op Aarde incarneert omdat hij of zij compatibel is 

met die existentiële Frequentie, dus van tussen-het-leven. Met andere woorden, men komt 
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daarbinnen als gevolg van de beslissingen die in een vorig leven zijn genomen en dat maakt hen in 

gedachte en idee (Frequentie) compatibel met het leven en het incarneren daar. 

 

De beslissing of het waarom hangt af van elke persoon en er zullen evenveel variabelen zijn als er 

mensen in die situatie zijn. 

 

Wat meestal wordt gezegd als reden voor binnenkomst is vanwege de enorme rijkdom aan 

ervaringen en contrasten die een duwtje in de rug of verheffing van kennis en bewustzijn zullen 

geven aan de persoon die het ervaart. Als een korte incarnatie van minder dan 10% van een duur 

van een buiten de Aarde, chaotisch, sterk, rommelig, dramatisch, maar zeer voedend voor zielen. 

 

Je solliciteert niet echt. Als het een onderdompeling is, ga je misschien naar de Raad en spreek je 

eerst met wijze ¨elders¨ die je hun mening zullen geven en dingen die je moet overwegen. Dingen 

die je volgens hen moet weten. 

 

In mijn geval is het niet zo dat ik niet aan de vereisten voldeed, ik ben even ingetreden, maar de 

omstandigheden binnen mijn korte incarnatie dwongen mij om vroegtijdig te vertrekken, zoals ik het 

zie. Ik werd geaborteerd toen ik 3 maanden zwanger was. Al erg groot en gevormd. 

 

Ik heb daar vreemde herinneringen aan, het gevoel in een warmwaterkruik te zitten, gevoelens of 

begrippen van afwijzing. Van groot verdriet. Van wanhoop. Ik ben daar niet gestorven, want ik werd 

eruit gehaald als wat men zou noemen een ontvoering van mijn ras. Als een niet volledig of slechts 

voor 33% gevormde baby, beëindigde ik mijn ontwikkeling in een medische capsule in Temmer. 

Maar al volledig met andere genetica, ook in mijn DNA, volledig geactiveerd als een Taygetean. Dat 

wil zeggen, ik ben niet menselijk, ik heb 24 chromosomen. 

 

Ik zag het als een mislukte poging om de Aarde te betreden als een sterrenzaadje. Maar vandaag 

legt Yázhi me uit dat wat ik beleefd heb, voor mij de noodzakelijke ervaring was. Dat is waarom ik 

hier vandaag ben. Omdat ik om jullie geef, omdat ik een affiniteit heb, en ik weet dat ik heel goed 

aan jullie kant had kunnen staan. Ik was een Mexicaanse vrouw, geboren in CDMX, ik zou vandaag 

ongeveer 47 jaar oud zijn. 

 

Vraag: Kunt u ons iets meer vertellen over de mensen die met een schip de Aarde zullen verlaten? 

Daar is iets over gezegd. Hoe worden deze mensen gekozen als het er maar een paar zullen zijn en 

wat is momenteel het plan? 

 

Anéeka: Dit houdt rechtstreeks verband met het specifieke, vooraf ontworpen levensplan van elke 

specifieke persoon. Dit betekent dat velen, de meesten er zijn voor de verrijkende ervaring. Maar 

andere mensen zijn eigenlijk helemaal niet menselijk, ze lijken alleen maar zo. Dat wil zeggen, zij 

zijn volledige ET's, met of zonder volledig geheugen, afhankelijk van de aard van hun werk, die daar 

alleen zijn om een doel te vervullen door zich voor te doen als mensen. Wanneer zij hun missie 

beëindigen, communiceren zij eenvoudig met hun rassen en keren terug naar hun schepen. 

 

Dit is ook de verklaring voor de mysterieuze verdwijning van veel mensen. Het is oneerlijk 

tegenover veel andere mensen die niet langer de ervaring van daar te zijn. Meer omdat uit mijn 

eigen ervaring met directe interactie met velen, wat mensen hier verteld wordt over hoe een 

incarnatie zal zijn, natuurlijk of door onderdompeling, veel verschilt van wat men ervaart terwijl men 

al daar beneden is, het is iets veel extremer en vermoeiender. 

 

Maar het is gewoonweg niet mogelijk om alle mensen die dat willen er fysiek uit te halen. Ik ben het 

hier niet mee eens, maar ik ken de logistieke beperkingen en de morele implicaties van het 

weghalen van mensen daar, zelfs dan, wat er op Aarde wordt beleefd is te veel en niet wat de zielen 

hadden verwacht. 

 

Vraag: Is er enig duidelijk bewijs hierbeneden op Aarde dat zou onthullen dat we in een "spel" 

leven? Ik bedoel iets eenvoudigs dat we met onze eigen ogen kunnen zien. Misschien wat fouten? 

 

Anéeka: Alles is zeer goed gestructureerd zodat het moeilijk is om de fouten te zien of te vinden, 

maar ze zijn er. 
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Veel mensen dragen hetzelfde lichaamstype, bijna exacte of exacte kleding. Alleen dat ze op 

afgelegen plaatsen wonen om niet per ongeluk gevonden te worden, natuurlijk zijn er tegenwoordig 

met communicatie en vliegtuigen veel gevonden, zoals Dopplegangers. 

 

Je ziet ook algemene vergissingen die nergens op slaan van een zeer brede aard. Dezelfde dingen 

gebeuren bij dezelfde mensen of worden herhaald bij anderen. Zoals copy-paste patronen. 

Vliegtuigen die in de lucht stoppen of achteruitrijden kunnen worden gedocumenteerd. Dat soort 

dingen. Voor dat alles wordt altijd een meer normale alternatieve verklaring gegeven. 

 

Vraagje: Heeft Taygeta zijn eigen astrologische cultuur, want hier op Aarde hebben we Griekse 

astrologie, Chinese astrologie, Maya, enz? 

 

 

Anéeka: Ja, wij hebben onze eigen Astrologie die we heel serieus nemen. Maar het is anders dan 

hoe het wordt begrepen of waargenomen op Aarde. 

 

Ten eerste: Het teken of de astrologische resultaten van een persoon worden veroorzaakt door de 

persoon zelf die voor zijn incarnatie de invloed kiest die de sterren op hem zullen hebben. Dit op 

zichzelf is het best te verklaren door frequenties. 

 

Dat wil zeggen, omwille van hoe een persoon is, omwille van zijn Frequentie van gedachten en 

persoonlijkheid, komt men een lichaam binnen op een specifiek punt met die astronomische 

omstandigheden, niet zoals op Aarde, waar men gelooft dat het de sterren zijn die het leven van een 

persoon zullen bepalen. Met andere woorden, voor Taygeta is het de persoon die zijn leven bepaalt 

en de sterren zijn slechts aangepast aan de persoon vanwege hoe hij is. 

 

Ten tweede: De basis voor alle astrologische metingen of berekeningen voor Taygeta is het centrum 

van het Melkwegstelsel. Van daaruit wordt gerekend met de invloed van de lokale sterrenbeelden, 

dan met het Moedersterrenbeeld (Pleiaden M45) en dan met de invloed van het specifieke 

zonnestelsel Taygeta Tau-19. 

 

Daarom verschilt het sterk van wat astrologie op Aarde is. Voor de Aarde hebben de sterren controle 

over de persoon. Voor Taygeta worden de sterren alleen op een specifieke manier ondergebracht 

door hoe de persoon is. 

 

Vraag: Is het waar dat ons DNA geherstructureerd/ herbouwd gaat worden en dat we onze oude 

vermogens die we ooit in de oudheid hadden weer terugkrijgen en onszelf bekrachtigen door ons 

12-strengen DNA in dit leven te reactiveren als we dat van plan zijn? Of is het gewoon esoterische 

BS? 

 

Anéeka: Het is niet zoals ze zeggen dat het is, dus ja, het is vooral esoterische onzin. Maar niet 

helemaal. DNA heeft geen invloed op de persoon, de geest en de ziel, maar DNA is een gevolg van 

hoe de persoon is (tenzij het invasief veranderd is). 

 

Dus, het DNA van mensen is alleen zoals het is omdat de persoon met zijn geest en bewustzijn het 

zo heeft bepaald. 

 

Met andere woorden, de persoon is gewoon, heeft haar Frequentie en haar eigen gedachten. Haar 

gedachten zijn haar Frequentie en dat bepaalt wat zij kan waarnemen en ervaren. En de fysieke 

uitdrukking hiervan is het DNA van die persoon. Met andere woorden, DNA weerspiegelt wie en hoe 

een persoon is. 

 

Dus, de herstructurering van het menselijk DNA zal niet de veranderingen bij de mensen brengen, 

maar het DNA zal zichzelf herstructureren vanwege de veranderingen die de mensen zullen hebben. 

 

Maar dit betekent dat de persoon het werk van innerlijke groei moet doen. Wacht niet op 

veranderingen zonder iets te doen. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je transformatie, je 

spirituele vooruitgang, bewustzijn, en daardoor je DNA. 
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Gosia: Je bedoelt dat als een persoon al 5D is in zijn geest en daarbuiten, zijn DNA dat zou moeten 

weerspiegelen, toch? En waarom hebben we dan nog steeds kleiner DNA? Er zijn veel mensen die 

NIET 3D zijn, hun essentie en kwaliteiten zijn duidelijk niet van hier, maar hun DNA is niet 

getransformeerd, hier op Aarde. Waarom? 

 

Robert: Omdat we ondergedompeld zijn in destructieve frequenties? 

 

Gosia: Maar dit gaat in tegen wat Anéeka hier zegt. Dat het je MIND is die overheerst. 

 

Anéeka: Omdat je ondergedompeld bent in destructieve frequenties, en omdat je geen volledig 

geheugen hebt. En dit is zodat je daar kunt functioneren. Anders zou het te traumatisch zijn. En 

nogmaals, het is niet alles of niets, het is een gradiënt. 

 

Gosia: Maar niet volgens wat je hierboven zei, kunnen we de destructieve frequenties niet 

OVERWEGEN? 

 

Anéeka: Het is degene die overheerst, je hebt het allemaal al in je, maar je activeert het niet door 

het je te herinneren. De destructieve frequenties zijn er om de Matrix zo lang mogelijk in stand te 

houden, maar de denkgeest overwint ze. En soms maakt herinneren je leven alleen maar erger. 

 

Robert: Waarom maakt het het erger? Als je weet waar je vandaan komt, weet je ook waar je 

naartoe gaat. 

 

Gosia: Haha Robert. Je gaat niet altijd waar je vandaan komt. 

 

Anéeka: Omdat je je fouten zou herinneren, omdat je je karmas uit het verleden met je mee zou 

dragen, terwijl je leert ze opzij te zetten. Je herinnert je gewoon wat je is aangedaan en wat je 

eerder hebt gedaan. Je zou ophouden menselijke identiteiten te hebben en tijdloos worden, gewoon 

de geest die door de eeuwen heen voortgaat en iedereen en alles ziet voor wat het werkelijk is, 

zonder ergens in te passen, zonder ook maar iets te accepteren, omdat je meer weet dan degenen 

die je dat allemaal opleggen. 

 

Gosia: Er zijn geen karmas, geen fouten, alleen ervaringen, denk ik! 

 

 

Anéeka: Ja, je zegt het zo, maar iedereen draagt zijn eigen karma. Het is één ding om dat te 

zeggen, om mentaal te weten dat er geen karma is, en iets anders is het om het te leven. Want 

zeggen dat er geen karma is, is ook of kan gebruikt worden om te ontsnappen aan de 

verantwoordelijkheden van onze daden. 

 

Ik ken enkele, zeer, zeer weinige "mensen" die niet echt menselijk zijn, die zich absoluut alles 

herinneren. 

 

Ze gaan naar beneden, lopen op straat, worstelen als ieder ander. Met totaal 100% herinneringen 

aan wie ze waren als sterwezens. Ze herinneren zich hun schepen, hun spullen, hun vrienden op 

andere planeten, hun thuis, hoe ze roken. 

 

Maar vandaag zijn ze daar beneden, lopen door de straten. Met een menselijk uiterlijk. Ze passen 

zich niet aan omdat ze niets accepteren, ze sluiten zich liever op in hun huizen. Omdat ze weten dat 

ze iets anders zijn. Ze zijn erg ongelukkig. Ze willen alleen maar naar huis. 

 

Vraag: Ik weet dat tijd op zich niet echt is, maar hoe coördineren alle rassen vergaderingen, 

evenementen, etc? 

 

Anéeka: Tijd is nog steeds semi lineair. Met andere woorden, de meest dominante tijdsperceptie 

wordt als basis genomen. Dat wil zeggen, als we in een baan om de Aarde zijn, zullen de rassen hier 

als basis de tijdsperceptie van de Aarde nemen, daarom nemen we dagen van de week en data 

waar. 
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Ver weg of op planeten met een hoge perceptuele afwijking van de tijd, zoals in Taygeta of in het 

uiterste geval Cyndriel Aldebaran, is het nutteloos om zelfs maar te proberen te coördineren met 

een tijdelijk baken zoals een klok. Dus hoe mensen coördineren is bijna uitsluitend door telepathie. 

Er is geen andere manier. Je kunt ook stellaire data observeren of de positie van het verloop van de 

sterrenbeelden en de sterren daarin ten opzichte van anderen of ten opzichte van elkaar. Ook dit 

dient als basis. 

 

Op een planeet worden dagen en nachten waargenomen en ze worden als normaal geteld, maar 

binnen dezelfde dagen is het moeilijk om specifieke uren te kennen, de enige manier om een 

temporele metrische basis te hebben is door de positie van de zon waar te nemen. Zo is het op 

aarde ook begonnen. Daar komt ook het woord ¨uur¨ vandaan, want het komt van Horus, de zon. 

In welke positie staat Horus? 

 

Maar dit is nog beperkt, want de perceptie van tijd verschilt van persoon tot persoon in Taygeta en 

hoewel het waarnemen van de positie van de zon (Taygeta Tau-19) bij benadering is, kan een 

tijdsbestek niet met totale precisie worden berekend zoals op Aarde met minuten en seconden. 

 

Om alles nog ingewikkelder te maken, op plaatsen zoals Cyndriel Aldebaran, waar op dit moment 

een grote Taygeta kolonie is, kan de positie van de "zon" niet met enige betrouwbaarheid worden 

bepaald omdat Aldebaran, een oranje reus, zo groot lijkt vanaf het woestijnoppervlak van Cyndriel 

en de hele hemel domineert of het grootste deel ervan, afhankelijk van het tijdstip van de "dag". 

Dat hij de planeet niet verbrandt heeft andere ingewikkelde redenen die te maken hebben met zijn 

stralingsfrequentie en het feit dat Aldebaran ondergedompeld is in een nevel met hoge dichtheid. Op 

zich wordt het zo dat er in Cyndriel geen nacht is, het is alleen zon of schaduw. 

 

Gosia: Zou je niet zeggen dat het horloge nuttiger is? Je kunt met iemand afstemmen tot op de 

seconde, de minuut. Kan telepathie zo nauwkeurig zijn? Met zoveel technologie, stelde ik me voor 

dat er iets anders is dan naar sterrenbeelden kijken om te coördineren. 

 

Anéeka: Nee, want als je horloges naar Taygeta brengt en ze synchroniseert, veranderen ze en 

gaan ze uit sync met verbazingwekkende snelheid. Ze zijn nutteloos. 

 

Robert: Ja, want het is het bewustzijn van de mensen dat maakt dat de klokken niet werken. 

 

Anéeka: Dat is juist. 

 

Robert: Vraag voor mij. Welke gevolgen zou de declassificatie van het UFO - ET fenomeen hebben 

voor deze beschaving? 

 

Anéeka: Ik, Anéeka, geloof persoonlijk niet in een totale de-classificatie van het zogenaamde UFO-

fenomeen, met niet-menselijke inzittenden. Vanwege de gevolgen. Ze zouden alleen maar 

declassificeren wat degenen die de touwtjes in handen hebben goed uitkomt voor elk van hun 

agenda's. 

 

Dit geldt ook voor de zogenaamde nep buitenaardse invasie met behulp van Blue Beam technologie. 

Wat er gebeurt is dat het accepteren dat er ET's zijn een reeks kettingreacties teweeg zou brengen 

die het concept en alles waaruit de Matrix bestaat, die zij met zoveel werk en zorg aan mensen 

hebben opgedrongen, zouden vernietigen. 

 

Het aanvaarden van ET's zou betekenen dat men aanvaardt dat er meer mensen zijn zoals zij, 

hetgeen hun natuurwetenschap, evolutie en al dat soort dingen zou vernietigen. Het zou mensen het 

idee geven dat zij ook stellair zijn, dus vrij. Zij zouden de leugens inzien die hun al niet minder dan 

duizenden jaren worden opgedrongen. 

 

Een ander gevolg zou zijn dat de mensen zich bewust zouden worden van het bestaan van vrije 

energie- en transporttechnologieën. Dit zou hele economieën doen instorten, hun markten, hun 

bankwezen. Het zou ieders geest bevrijden. Het zou mensen vrij en oncontroleerbaar maken. En dat 

is het laatste wat ze willen. Wat zij willen is absolute controle over het menselijk ras. 
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Maar daar houdt het niet op. Integendeel, alles declassificeren zou voor de zielen de verdwijning 

betekenen van de reeks voedende ervaringen die zij hebben wanneer zij daar binnenkomen om op 

Aarde te leven. Zelfs vanuit kosmisch oogpunt zou de mogelijkheid of de optie om dat soort 

ervaringen op te doen, verloren gaan. Deels is dat de reden waarom de Federatie zelf de Matrix 

beschermt en in stand houdt. 

 

Vraag: Wat is het ergste dat iemand kan overkomen die niet wakker is als hij sterft? 

 

Anéeka: Dat zij opnieuw incarneren volgens wat hun Frequentie aangeeft en aangezien hun 

Frequentie afhangt van hun gedachten en hun gedachten van wat zij weten, dan zullen zij 

terugkeren naar een leven met hetzelfde lijden als het vorige. 

 

Vraag: Ik wil weten als de 3D Matrix is gevallen, hebben wij dan hulp nodig om terug te keren naar 

ons orgineel DNA? Alsof we een massale "reiniging" zouden moeten ondergaan waarbij ons DNA 

terugkeert naar zijn oorspronkelijkheid? Of zal het automatisch terugkeren vanuit de hogere 

frequenties? 

 

Anéeka: Jullie zijn degenen die deze verandering maken. Jullie DNA heeft niet meer nodig dan het 

werk dat jullie doen om je bewustzijn te verhogen, om te ontwaken en om de waarneming die dit 

met zich meebrengt te verruimen. Het feit dat je je Frequentie en je niveau van waarneming 

verhoogt, dat je aan jezelf werkt, zal uiteindelijk je DNA op de juiste manier veranderen, maak je 

daar geen zorgen over, maar neem de controle over je eigen ontwaken. Je DNA is slechts een 

reflectie van hoe je bent, wat je denkt. De hulp die je zoekt is alleen dat wat je al gegeven wordt, de 

begeleiding naar geestverruiming. 

 

Vraag: Wie is de schuldige van de veeverminkingen en waarom doen ze dit? 

 

Anéeka: Meestal zijn het regressieve rassen en groepen die over de hele wereld veeverminkingen 

uitvoeren en hebben uitgevoerd. Het Maitré ras, de Hoge Grijzen, en de Kingu Reptielen, de Oranjes 

en de Malakak of Hoge Witten zijn degenen die dit het meest doen, maar niet alleen, ook de duistere 

of zwarte Regeringsprojecten die tot doel hebben de regressieve buitenaardse rassen te helpen. Met 

andere woorden, sommige veeverminkingen worden gepleegd door menselijke regeringsagenten die 

gebruik maken van technologie die nog onbekend is bij het publiek. 

 

De reden dat zij dit doen is voor de bereiding van drankjes van eiwit tot klierafscheidingen voor de 

bereiding van voedsel voor de hierboven genoemde regressieve buitenaardse rassen. 

 

Ook voor de extractie van genetisch materiaal voor hybridisatie- en kloonexperimenten van zowel 

Zwarte Regerings oorsprong als van buitenaardse oorsprong. Alsmede voor de ontwikkeling van 

technologieën van het type "computerverbinding met levend weefsel of geest". 

 

De toepassingen voor levend weefsel met genetisch materiaal zijn legio. 

 

Ik moet benadrukken dat niet alleen vee wordt ontvoerd, maar ook mensen. Met hetzelfde 

aanvalsprofiel, bloed ontbreekt, inwendige organen ontbreken, geslachtsorganen, ogen, tong en 

klieren, vooral de supra-renaal, schildklier en alvleesklier. 

 

Er is ook verminking van wilde dieren zoals zoogdieren, vogels en zelfs vissen. 

 

Als laatste informatie: hetzelfde wordt op grote schaal gedaan met genetisch materiaal van 

plantaardige oorsprong. Want veel niet-menselijke rassen hebben dat soort organisme en zij zoeken 

naar een betere hybridisatie (beter gezegd: enting?) met planten die een positieve verandering aan 

hun organisme zal geven, zoals een groter aanpassingsvermogen aan een bepaald soort atmosfeer, 

bestanddelen daarin of temperaturen zonder incidentele celbeschadiging door blootstelling aan 

intense koude of hitte. 

 

Gosia: En als ze het bij mensen doen, kiezen ze die dan willekeurig uit? 
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Anéeka: Soms wel, maar ze worden ook gezocht vanwege een specifiek rassenprofiel, geslacht of 

fysieke gesteldheid. Afhankelijk van het doel of waar ze naar op zoek zijn. 

 

Gosia: Ik bedoel dat ze niet gaan voor specifieke Starseeds of specifieke ET-rassen? Alleen dat ze 

een menselijk lichaam hebben? 

 

Anéeka: Ja, ze gaan voor de Starseeds, in feite doen ze op dit moment massaal genetische tests op 

mensen met PCR-tests om ook Starseeds te vinden. Het wordt daarvoor gebruikt, niet alleen 

vanwege de covid, dat is het excuus. Ze doen nooit iets alleen voor één doel. 

 

Wat ze met de PCR-test verzamelen is genetisch materiaal dat ze in een database stoppen, zodat ze 

weten wie een Starseed is en wie niet. Zo hebben ze een duidelijker patroon van hoe ze de 

bevolking moeten aanvallen. 

 

Vraag: Kun je in het astrale met je sterrenfamilie praten en afspraken maken? 

 

Anéeka: Ja, maar het is moeilijk om het naar 3D te vertalen, dat wil zeggen om wakker te zijn. Dat 

is precies wat dromen zijn. Het is moeilijk omdat dit hoge Frequentie zaken zijn of die gebeuren op 

plaatsen of rijken van hoge existentiële Frequentie en door onverenigbaarheid met de dichte en 

trage 3D wereld, komen herinneringen niet of niet efficiënt binnen, waardoor ze alleen als vaag en 

gefragmenteerd achterblijven. Dit is hetzelfde mechanisme van de sluier van vergeetachtigheid in 

3D of bij het binnengaan van 3D. Men kan het overwinnen, maar het vergt veel training. 

 

Robert: Ze vragen me naar de ster Vega. Wat weet jij ervan? 

 

Anéeka: Vega is de ster waaromheen twee sleutelplaneten draaien in de ontwikkeling en 

geschiedenis van alle rassen die Lyrianen worden genoemd. Op zich is het daar waar de verslagen 

gaan als in de plaats waar de grote expansie van wezens met menselijk uiterlijk vandaan komt, van 

waaruit zij vertrekken om het hele Melkwegstelsel te koloniseren of op zijn minst een groot deel 

ervan. 

 

Veel culturen beschouwen het als de wieg van het "menselijke" of "Lyrische" ras, hoewel veel andere 

rassen het constellatiesysteem van Triangulum als de plaats van oorsprong beschouwen. 

 

Uit de gegevens die Swaruu heeft onthuld, blijkt dat de mens geen oorsprong heeft als plaats van 

evolutie of waar hij vandaan komt. Het is veeleer verloren gegaan in de kwantumtijd, dat wil zeggen 

in het concept van eeuwigheid, wat betekent dat het altijd is geweest, de menselijke vorm, het heeft 

altijd bestaan als een van de uitdrukkingen van het geheel. Als je de dingen op de meest uitgebreide 

en complete manier bekijkt, is er geen lineariteit van tijd, wat zich vertaalt in eeuwigheid en iets dat 

altijd heeft bestaan. 
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