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20201202-Taygeta-NL-Buitenaardse-ontvoeringen-waarom-worden-ze-gedaan-
op-mensen 
 

Buitenaardse ontvoeringen - Waarom worden ze op mensen uitgevoerd? Anéeka van Temmer - 

Taygeta - Pleiaden 

 

Gosia: Aneeka... Vertel ons waarom de buitenaardsen mensen ontvoeren, alsjeblieft! Er zijn veel 

gevallen. Wat gebeurt er met deze mensen? Ze zijn aan boord van schepen, en er worden dingen 

met ze gedaan. 

 

Anéeka: Er is geen enkele reden. Er zijn er ontelbare, en het is gewoon onmogelijk om alle redenen 

te kennen, alleen de belangrijkste of de steeds terugkerende. Hoewel alle rassen kunnen ontvoeren, 

zijn de belangrijkste ontvoerders de kleine Grijzen. Zij staan bekend als tuinders, en de tuin is de 

biologie van een planeet. 

 

Op een plaats met trage, lage dichtheid, wat je 3D zou noemen, duurt het even voordat de biologie 

het zielensignaal weerkaatst of kopieert als een weerkaatsing. Dus ontvoeren deze wezens bepaalde 

mensen om genetische veranderingen aan te brengen of om een evolutie te versnellen, ook om hen 

te genezen van een of andere ziekte die hun levensplan zou kunnen beïnvloeden. Bedenk dat ieder 

mens een leven binnenkomt met een specifiek levensplan. Ze genezen kankers of lossen auto-

immuunproblemen op of wat in hun macht ligt. 

 

Vaak wordt een coma opgewekt bij ontvoerde mensen en verblijven zij dagen of weken, zo niet 

langer, in een Medical Pod, en worden dan teruggebracht met een tijdsprong ongeveer 10 minuten 

na de ontvoering in dezelfde nacht, bijvoorbeeld. 

 

Mensen rapporteren veel angst en veel abruptheid in wat de Greys met hen doen, maar dit is meer 

dan wat dan ook omdat ze geen tact hebben, en ze ontvoeren gewoon, ze doen wat ze moeten doen 

met mensen, ze brengen ze terug naar hun plaats van herkomst, en ze gaan nog meer ontvoeren. 

Ze hebben niet de tijd of het begrip om voorzichtig, tactvol of aardig te zijn. Ze nemen gewoon 

mensen, bewerken ze en sturen ze terug, alsof het een massaproductielijn is. 

 

Maar andere rassen ontvoeren ook om allerlei redenen. Bijvoorbeeld door een opsporingsapparaat in 

hun Starseeds te plaatsen of in de mensen van hun interesse. De beroemde implantaten. Anderen 

doen het op basis van overeenkomsten, omdat de te ontvoeren persoon contracten heeft om met 

hen samen te werken terwijl hij op Aarde is als mens, of hij nu van hun ras is of niet, hoewel dat 

meestal wel zo is. 

 

Veel rassen hebben overeenkomsten met hun Starseeds waarbij zij de Aarde betreden als agenten 

van die ET-beschaving om een specifieke taak of plan uit te voeren en hun thuisrassen hen vanaf 

hun schepen zullen ondersteunen. 

 

Er zijn ook ontvoeringen van het type Milab, waarbij het aardse leger, al dan niet in samenwerking 

met een niet-menselijk ras, een interessant persoon ontvoert om implantaten aan te brengen of 

voor Mind Control doeleinden. De hoeveelheid informatie en gegevens zou dit onderwerp enorm 

maken. 

 

Robert: Kunnen rassen experimenten doen op mensen die niet hun Starseeds zijn? 

 

Anéeka: Ja, het beste voorbeeld zijn de Reptilians en de Maitre die alle andere rassen invasief 

ontvoeren of lastigvallen en hun ideeën en agenda's opdringen. 

 

Gosia: Waarom ontvoeren Reptielen? 

 

Anéeka: Alles is voor agenda's van manipulatie en controle. Ik weet niet in detail waarom, maar het 

is altijd voor Mind Control of om tweewegchips in te brengen om een subject te controleren of om 

hun gedachten te veranderen en daarmee hun Frequentie om in overeenstemming te zijn met door 

hen geparasiteerd te worden. 
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Robert: Welke methoden gebruiken ze om mensen ontvoering te doen vergeten? En hoe slagen ze 

erin om hen te verlammen of wat ze ook doen... hoe slagen ze erin om mensen te vangen? En 

waarom hebben veel mensen negatieve ervaringen met die kleine Greys? 

 

Anéeka: Wat men doet is een coma opwekken met behulp van vernietigende golven op specifieke 

frequenties, op zich is het niet zo dat ze het geheugen van een subject wissen, maar ze voorkomen 

dat het in de eerste plaats wordt gevormd. Zij gebruiken frequenties die overeenkomen met of lijken 

op die van de hersenen tijdens de slaap. Maar het systeem is niet perfect, want vaak herinnert de 

ontvoerde zich wel iets. 

 

Ik blijf erbij dat het niet zo is dat ze de herinnering uitwissen, maar dat ze voorkomen dat ze wordt 

gevormd door de hersenen in een staat van slaperigheid te brengen, die erop zichzelf voor zorgt dat 

de persoon niet in detail kan onderscheiden of hij of zij iets heeft beleefd of alleen maar heeft 

gedroomd. 

 

De verlamming komt voort uit hetzelfde mechanisme van slaperigheid, waarbij het lichaam met 

specifieke frequenties wordt gehackt om juist zijn systemen te gebruiken om beweging tijdens de 

slaap te voorkomen, die natuurlijke systemen zodat een slapend persoon die wordt achtervolgd, niet 

uit bed rent. 

 

Kun je bevriend raken met die Grijzen... Kunnen zij zich inleven in de ontvoerde? 

 

Anéeka: Nee of op een zeer beperkte manier, ze denken niet zoals jij. De interactie tussen soorten 

is moeilijk, meer nog als ze je zien als gewoon hun werk. Ze willen gewoon klaar met je zijn, haast 

je en dat is het, want die nacht hebben ze nog 22 ontvoeringen op het programma staan en het is al 

1 uur 's nachts, ze moeten opschieten, ze hebben geen tijd voor vriendelijkheid. 

 

Dus, met een regressie kunnen ze de herinnering terugkrijgen? De ontvoerden. Hypnotische 

regressie? 

 

Anéeka: Ja, op precies dezelfde manier als een droom kan worden hersteld. 

 

Gosia: Ok. Dank u. Mijn Vraag: Tuinmannen - hoe weten ze wie ze moeten brengen? Van wie 

krijgen ze de instructies? 

 

Anéeka: De rassen in het algemeen sturen hun instructies naar hen om het werk te doen. Met 

andere woorden, zij delegeren aan de Greys het werk dat zij anders zelf zouden kunnen doen. Bijna 

elk ras kan een beroep op hen doen, in ruil voor voorraden, basissen, technologische samenwerking. 

Naast vele andere dingen. 

 

Om geen risico's te nemen, delegeren ze macht? Zodat de ontvoerde zich zijn sterrenfamilie niet 

herinnert? 

 

Anéeka: Dat zou kunnen. Maar meestal is het omdat veel rassen het gemakkelijker vinden om het 

probleem of de taak te delegeren, zodat ze niet naar de planeet hoeven te gaan waar de persoon 

woont en zichzelf te ontvoeren, omdat de Greys toch wel naar die planeet zullen gaan omdat ze 

andere contracten hebben. 

 

Gosia: Dus, ze ontvoeren hen met het lichaam? En hebben ze nooit "ongelukken"? Vrouw die de 

kamer binnenkomt etc? Iemand zou ze kunnen zien, toch? 

 

Anéeka: Het is niet gebruikelijk, maar er zijn gevallen geweest waarin ze op heterdaad werden 

aangetroffen. Over het algemeen, door frequenties met behulp van de multipurpose trekstraal, 

brengen ze het hele gezin in slaap terwijl ze werken aan het lid dat hen interesseert. 

 

Robert: Moet je vluchten als je de Greys ziet? Kun je aan ze ontsnappen? 
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Anéeka: Als ze je willen tegenhouden, zullen ze dat doen, als je kunt vluchten, interesseert het ze 

niet. Ze kunnen je in seconden verlammen met hun frequenties die de hersengolven veranderen 

waardoor je in slaap valt. 

 

Gosia: Waarom genezen ze sommigen wel en anderen niet? Hangt het af van het levensplan? Maar 

dit levensplan heeft geen rekening gehouden met ziek worden? Het overvalt mensen? 

 

Anéeka: Dat hangt af van de contracten en de levensplannen die ze hebben. Ook omdat ze, als ze 

al dan niet van het ras zijn dat hen heeft ingehuurd om het werk te doen, de neiging zullen hebben 

om andere mensen te negeren of ze hun tussenkomst al dan niet nodig hebben. 

 

Bijvoorbeeld, veel mensen met kanker kunnen worden genezen, maar door het levensplan hebben 

deze mensen hun weg uit de fysieke toestand al gehad, zodat zij niet kunnen ingrijpen. De Greys 

werken strikt volgens dezelfde regels van de Federatie en/of de andere organisaties die hen ook 

kunnen oproepen. Niets is willekeurig daar in 3D. 

 

Robert. Heeft Taygeta ze ooit opgeroepen? Doe eens wat werk. 

 

Anéeka: Dat weet ik zeker, maar ik heb de gegevens niet. Wat ik wel voel is dat het ongebruikelijk 

is als het gedaan is. Want het is niet de stijl van Taygeta of veel andere rassen ook niet. 

 

Robert: Zijn ze voorzichtig om geen bewijzen achter te laten? En van wat ik zie zijn ze zeer goed op 

de hoogte van de menselijke anatomie en kunnen ze elk gezondheidsprobleem oplossen... 

 

Anéeka: Ja, dat zijn ze. Maar wat hen helpt is dat alles door energie wordt gebruikt, dat wil zeggen, 

ze brengen mensen naar boven met de trekstraal en ze doen tests en ze laten ze inslapen met 

energie die tot in de perfectie is gemanipuleerd, het is moeilijk voor hen om bewijs achter te laten 

zoals een handschoen die ergens wordt gegooid of iets dergelijks. 

 

Gosia: Wat doet het implantaat? Waar bevindt het zich? Wat spoort het precies op? 

 

Anéeka: Het wordt op verschillende plaatsen geïmplanteerd, niet slechts op één. De meest 

voorkomende is onder de schedel, waar de wervelkolom begint, daarna de armen, handen en benen. 

De onderhuidse rechts in de buurt van het hart is ook gebruikelijk. 

 

Gosia: En wat doet het? 

 

Anéeka: Het is een stuk met een onbepaalde vorm om te voorkomen dat het als iets kunstmatigs 

wordt gezien. Het haalt zijn energie uit hetzelfde elektrische bio-magnetische systeem van het 

wezen dat het heeft. 

 

Gosia: Maar wat volgt het? De geografische positie zoals de chip in de hond of meer dingen, 

gezondheid enz? 

 

Anéeka: Alle gegevens die ze van de proefpersoon kunnen krijgen, ja, van hun geografische positie, 

hun gewoonten, waar ze naartoe gaan, en hun gezondheidstoestand, ja. 

 

Gosia: Hun gewoonten? Zoals welke gewoonten? Ik heb de mijne ook onder mijn schedel, toch? 

 

Anéeka: Absoluut alles wat het onderwerp van interesse doet. Ja, je hebt het. 

 

Robert: Is het normaal om dezelfde abductee opnieuw te ontvoeren? 

 

Anéeka: Ja, meer dan normaal. Als je één keer ontvoerd bent, zal het waarschijnlijk je hele leven 

bij je blijven. 

 

Robert: Wow. Dezelfde ontvoerde. 
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Gosia: Op welk moment wordt het implantaat ingebracht, zoals bij mij bijvoorbeeld? Als de persoon 

ontvoerd is? Dus, ik werd ontvoerd nadat ik de onderdompeling was ingegaan? 

 

Anéeka: Ja, precies. Dit is het meest gebruikelijke moment, maar het kan ook in de baarmoeder 

zijn. 

 

Gosia: En welke interessante gewoonten van mij heeft u uit mijn leven geleerd? 

 

Anéeka: Wat voor jou normaal en saai is, is voor ons exotisch en nieuw. 

 

Weten hoe je daar moet leven, hoe het is om geen geheugen te hebben en toch te zijn. Hoe ze 

denken, hoe ze allemaal gemanipuleerd worden, hoe je kunt voorkomen dat ze gemanipuleerd 

worden, op zoek naar sleutels om de hele mensheid te veranderen in iets positievers. Begrijpen hoe 

tijd werkt, schijnbaar vast daar, lineair en met weinig of geen zijdelingse diversiteit. Inzicht in de 

dynamiek van de hele beschaving, gegevens van onschatbare waarde voor het al dan niet 

binnentreden van andere zielen of mensen van het ras waartoe ik behoor. Dat en nog veel meer. 

 

Gosia: Komt dat allemaal uit mijn implantaat? 

 

Anéeka: Niet alleen, ook uit de interactie met u. Maar ja, er komt veel uit het implantaat. 

 

Gosia: Op welke manier komt het eruit? Wat zie je daaruit? Ik begrijp de mechanica niet. Hoe komt 

dit allemaal naar buiten aan de andere kant? Wordt het op het scherm gepresenteerd of hoe? 

 

Anéeka: Het komt naar buiten als biometrische gegevens. 

 

Gosia: Wat is dat? 

 

Anéeka: Gegevens over hartslag, ademhalingsfrequentie, bloedglucose, temperatuur, 

orgaanfunctie, dat allemaal. 

 

Robert: Dus, we zijn het eens dat er geen implantaat detector is? Er is niets dat kan vastleggen dat 

dat implantaat een Frequentie uitzendt? 

 

Anéeka: Ja, ze kunnen door mensen worden gedetecteerd, maar je hebt zeer gevoelige apparatuur 

nodig, het zijn zeer hoge frequenties. Vrijwel alle Sterrenzaden hebben implantaten. 

 

Robert: Welke testen worden er gedaan op ontvoerden? Welke criteria worden gehanteerd om ze te 

selecteren? 

 

Anéeka: Praktisch alles wat een levend organisme kan worden aangedaan, het verloop van zijn 

DNA door de omgeving bekijken, hoe het is gedegenereerd, de veranderingen en mutaties, en 

waarom ze zijn opgetreden. Met hen corrigeren zij ook, door middel van frequenties of door Medical 

Pod, de ernstige problemen die zij aantreffen en die het levensplan kunnen verstoren van de 

persoon die dat lichaam gebruikt. 

 

Criteria, het is elke echte persoon, niet die van de Matrix. Maar het is ofwel de verantwoordelijkheid 

van hun soort of ras om voor hun biologie te zorgen en ervoor te zorgen dat zij hun levensopdracht 

kunnen vervullen, ofwel kan het ook de verantwoordelijkheid zijn van de tuinmannen die voor deze 

rassen werken. 

 

Dit verklaart duidelijk waarom men, volgens getuigen, de Greys heeft zien werken in aanwezigheid 

van een ander ras dat duidelijk toezicht op hen houdt. Zoals Witte Noormannen, Mantis, Amfibische 

of Reptiel rassen en zelfs menselijke militairen. 

 

Als zij toezicht houden, is het heel goed mogelijk dat zij hen trainen in de eigenaardigheden van de 

soort die hen heeft ingehuurd. In veel opzichten zijn deze soorten Grijzen, niet allemaal natuurlijk, 

als ruimtehuurlingen die dit soort "vuil" werk voor andere rassen doen in ruil voor wat dan ook. 
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Ze hebben weinig inventiviteit in het algemeen, en daarom worden ze vaak verward met 

robotwezens van organische oorsprong, bio-robots. In veel gevallen ja, dat is waar. Maar het zijn 

meestal gewoon kleine Greys die hun werk doen. 

 

Robert: Velen vragen mij of er astrale ontvoeringen zijn? 

 

Anéeka: Ik zou zeggen dat het een ander onderwerp is, maar die zijn er. Alleen dat wat astraal is 

voor jullie, is gewoon een ander vlak hier. Met andere woorden, ontvoeringen zijn verre van een 

exclusief fenomeen op Aarde. Ze komen op elke planeet voor, maar meer op plaatsen waar de 

wetenschappelijke of medische ontwikkeling zeer gering is, bijvoorbeeld in zogenaamde pre-

industriële samenlevingen. Of niet interstellair. 

 

In Taygeta bijvoorbeeld, weet ik niet of er zelfs maar ontvoeringen zijn geweest in een lange tijd, 

wat dat ook moge betekenen in termen van tijd, omdat het technologische en medische niveau al 

zeer hoog is. 

 

Robert: Zijn er ook in Taygeta ontvoeringen door superieure rassen van andere planes? 

 

Anéeka: Die zijn er niet, voor wat? Ontvoeringen zijn voornamelijk voor het bestuderen van de 

evolutie van een soort, zijn DNA, het corrigeren van veranderingen en defecten of genetische 

schade, dit meestal, er zijn natuurlijk ook andere redenen. Maar samenlevingen zoals Taygeta zijn al 

zo geavanceerd dat ze daar zelf voor zorgen dus hulp van tuinmannen is niet nodig. 

 

Gosia: Hoe weet je wat het levensplan van de starseed is? Omdat je zei dat wat "het plan kan 

verstoren" vastligt. En hoe weten anderen dan die persoon zelf dat? 

 

Anéeka: Zoals in het geval van wat geprogrammeerd is in een Immersion Pod. Daar is alles 

bekend. Het is dan een zaak of beslissing van elke persoon of hij zijn levensplan deelt of niet. Iets 

anders is dat van bovenaf, vlakken boven de 5D, het hele levensplan bekend is zonder 

technologische hulp. En ook vanuit die vlakken kunnen instructies rechtstreeks tot de Grijzen 

komen. 

 

Robert: Wow. De Grijzen kunnen werken vanuit vlakken hoger dan de jouwe. 

 

Anéeka: Krijgen in ieder geval de instructies. 

 

Gosia: En nog één ding. Als u zegt dat alleen uw ras de ontvoeringen doet, dan als u ontvoerd 

wordt door Grijzen die bij de Mantis horen, bent u dan van het Mantis ras? 

 

Anéeka: Het is heel goed mogelijk, ja, logisch. Maar dat wil niet zeggen dat de Mantis niet kijken 

als ze een Engan dienen. Het feit dat er een ander ras is, betekent niet dat de persoon van dat ras 

is, alleen dat er een persoon van dat ras kijkt. Greys doen ongeveer 50 ontvoeringen per nacht, 

soms meer. 

 

Robert: Laatste vraag. Wat is precies de oorzaak van het niet herinneren van de ontvoering? 

 

Anéeka: Omdat ze naar je toe komen met een hersengolf inducer die je geest bijna volledig in slaap 

brengt. Soms mislukt het, daarom herinneren mensen het zich, maar als het goed werkt, wat in de 

meeste gevallen het geval is, herinneren ze zich niets. 

 

Dat wil zeggen dat de overgrote meerderheid van de mensen meerdere malen is ontvoerd en zich 

dat niet herinnert en doorgaat met hun leven zonder ook maar iets te weten, zelfs dromend 

astronaut te zijn terwijl ze dat de nacht ervoor al waren. 

 

Gosia: En waarom lukt het niet? Waarom herinneren veel mensen het zich? 

 

Anéeka: Omdat de technologie niet perfect is en de hersenen niet goed in slaap konden worden 

gebracht. Het hangt ook af van de Frequentie en de kracht van elke persoon. Personen met een 

hoge frequentie hebben de neiging zich iets te herinneren. Terwijl degenen met een lage frequentie 
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zich alleen nachtmerries herinneren. Hoewel dit relatief is, is dat de reden waarom veel mensen zich 

een gevoel van angst herinneren, terwijl het gewoon een normale procedure was. 

 

Robert: Wat voor karakter hebben tuinmannen? Zijn er mannetjes en vrouwtjes? 

 

Anéeka: Heel serieus, efficiënt, weinig of helemaal niet emotioneel. Er zijn geen geslachten, de 

meesten worden geboren uit een replicator medische buis. Veel soorten Grijzen zijn biologisch 

gezien planten. Er zijn 165 soorten Grijzen, op zijn minst. 

 

Gosia: Hebben tuinders Sterrenzaden op Aarde? 

 

Anéeka: Ik weet het niet. 

 

Robert: Wat bedoel je dat het planten zijn? Wat eten ze? 

 

Anéeka: Het zijn planten. Hun cellen zijn plantaardig. Hun aderen bevatten salie, en ze consumeren 

dezelfde voedingsstoffen als planten en hebben zonnestraling nodig om hun voedsel te verteren. Het 

zijn planten. Dit is op Aarde al bekend sinds de jaren 50. Met de grijze die ze uit Roswell vingen en 

naar de Wright Patterson basis brachten. EBE-1 werd genoemd. Ze moesten botanisten bellen om 

hen te helpen toen hij ziek werd. 

 

Gosia: Spreken ze? 

 

Anéeka: Nee. Ze gebruiken uitsluitend telepathie, zoals planten. (Hoewel sommige planten 

communiceren met geluiden en frequenties die kunnen worden gezien als gesproken boodschappen, 

maar ze communiceren niet met elkaar op deze manier, maar met andere soorten zoals insecten. De 

basis hiervoor zijn vele soorten Taygeta planten). 

 

Robert: Welke kleren dragen ze? Hoe ruiken ze? 

 

Anéeka: Ze ruiken slecht, zoals verrot met zwavel en ze dragen overalls of ruimtepakken uit één 

stuk. 

 

Robert: Wow. Kunnen ze communiceren met planten op Aarde? 

 

Anéeka: De hele tijd, ze ontvoeren niet alleen menselijke personen, ze ontvoeren ook dieren en 

planten, maar natuurlijk weten de mensen dat niet. 

 

Gosia: Maar waar wonen ze? Hebben ze hun eigen planeten? Of altijd met andere rassen als hun 

helpers? 

 

Anéeka: Ze hebben bases, maar slechts enkele soorten hebben planeten. Zeta reticuli hebben veel 

eigen planeten en ook in het hele sterrenbeeld Orion. Maar anderen hebben hun hele bestaan op 

een schip geleefd. Ze leven alleen in hun schepen. 

 

Robert: Hoe denken ze over mensen? 

 

Anéeka: Ze voelen niets, ze emoteren niet. Het is gewoon werk. 

 

Robert: Zijn er hier op aarde veel gevangengenomen? 

 

Anéeka: Ja, zij zijn de soort of groep van soorten die het meest door het leger gevangen is 

genomen. 

 

Robert: Weet u of Gosia of ik ontvoerd zijn? 

 

Anéeka: 100% ja. Zo niet, 110% ja. 

 

Gosia: Maar u zei dat Taygeta dit niet doet. 
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Anéeka: Nee, maar de Greys wel, en vaak worden ze van bovenaf "ingehuurd". Niet van Taygeta 

zoals jullie het kennen. Hogere planes. En als je een Starseed bent, ben je natuurlijk ontvoerd, en je 

moeders ook, of ze nu Starseeds zijn of niet. 

 

Gosia: En hoe communiceren zij met hogere sferen? 

 

Anéeka: Zij communiceren telepathisch. 

 

Robert: Weet je, ongeveer, wanneer onze laatste ontvoering was? Terwijl wij bij u zijn, hebben zij 

ons ontvoerd? 

 

Anéeka: Dat kan ik niet weten. Maar ik denk niet dat het recent was, want we hebben jullie al 3 

jaar in de gaten. We zouden het weten. 

 

Robert: Anéeka... Laatste vraag. Is er een manier om die frequenties te stoppen die de 

hersengolven veranderen door je in slaap te laten vallen? Ik bedoel die gebruikt worden door Grijze 

Tuiniers. 

 

Anéeka: De persoon moet worden ondergedompeld in een magnetisch veld tussen -0,5 en -4,5 

Hertz, Hz of cycli per seconde. Bij voorkeur cyclisch afgewisseld tussen deze frequenties. De 

amplitude van de Hz golf hangt af van wat er geprogrammeerd is in het apparaat van de Greys, 

daarvoor heb je een Frequentiesensor nodig en die moet je aansluiten op een computer die het 

magnetisch veld controleert. Programmeer in je apparaat de tegenovergestelde 'destructieve' 

Frequentie van die gebruikt wordt door het apparaat van de Greys. 

 

Ik moet met pensioen voor vandaag. 

 

Oké. Bedankt voor je tijd, Anéeka. Tot morgen. 

 

Anéeka: Dank je. We spreken elkaar later. 
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