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WIE ZIJN WIJ - ONS BUITENAARDS CONTACT 

 

Estel-la: Hallo iedereen, welkom bij Pleiadian Knowledge. Mijn college is Cristina en ik ben Estel-la. 

In deze video gaan we onszelf een beetje beter voorstellen, voor al deze mensen die ons niet 

kennen als je onlangs naar dit kanaal komt en we gaan uitleggen wat we doen, dat we werken met 

een buitenaards contact en dan gaan we uitleggen hoe we tot dit zijn gekomen waar we nu mee 

bezig zijn. 

 

Cristina: Hallo vrienden, ik ben Cristina, ik kom uit Barcelona, en ik vertel u dat ik paardrijlerares 

ben, hoewel ik me de laatste jaren vooral heb toegelegd op de studie van de ethologie, dat wil 

zeggen, het natuurlijke gedrag van het paard in het wild. 

 

Van jongs af aan had ik een grote belangstelling voor alles wat met ufologie te maken had, 

buitenaardse wezens, leven op andere planeten... op zich heb ik altijd het gevoel gehad dat ik niet 

van hier was, dat dit niet mijn plaats was, ik had zelfs het gevoel dat mijn tijd hier kort was of kort 

zou zijn en dat ik iets heel belangrijks te doen had, naast vele andere gewaarwordingen die 

waarschijnlijk velen van u ook delen. 

 

Zoals ik al zei, ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in al deze onderwerpen, ik heb veel 

onderzoekers gevolgd, veel ufologen, vooral veel contactpersonen, omdat alles wat te maken had 

met buitenaardse wezens en andere soorten en biologie op andere planeten... altijd iets heel 

interessants voor mij is geweest en ik was erg nieuwsgierig om van dit alles te leren. Door vele 

jaren van het volgen van vele mensen en het lezen van vele boeken, het bekijken van vele video's 

en vele onderzoeks- en wetenschappelijke werken, vonden we de Taygetean Disclosure via de 

contactpersonen die het deelden. 

 

Het gevoel dat ik kreeg toen ik deze informatie vond, was niet alleen een gevoel van verrassing 

vanwege al die wetenschappelijke gegevens en al die antwoorden die zij gaven, waar ik al jaren 

naar op zoek was, maar wat mij het meest verraste was een gevoel van herinnering aan al die 

informatie. Alsof ik het op de een of andere manier, voor een deel, al wist en het me herinnerde. 

Dus zowel ik als Estel-la resoneerden veel met alles wat werd en wordt gedeeld door de 

contactpersonen. 

 

Estel-la: Ik ben Estel-la, ik kom ook uit Barcelona. Beroepsmatig ben ik ook toegewijd aan de 

wereld van het paardrijden als een paarden opvoeder, in feite, Cristina en ik kennen elkaar door dit, 

na vele jaren delen van die wereld. 

 

De waarheid is dat het voor mij meer een plotseling ontwaken was, plotseling kwam er veel 

interesse in al deze onderwerpen, ik voelde me er super toe aangetrokken en alsof dat het enige 

was wat ik op dat moment wilde doen en ik voelde een behoefte, want echt zoals Cristina zei, het 

was een gevoel van herinneren. Dus dit is het moment waarop we de Taygetean Disclosure 

ontmoetten, voor degenen onder jullie die niet goed weten wat we hiermee bedoelen: in feite is het 

zo dat de Taygeteans een ras zijn, aangezien Taygeta een van de sterren van de Pleiaden is en ze 

hier in een baan om de aarde zijn. Zij zijn in feite gedurende... we zouden kunnen zeggen de hele 

geschiedenis van de Aarde, zij zijn op veel verschillende momenten aanwezig geweest en nu is het 

een van die momenten, dat wij allen die hier zijn het beleven. Dus leerden we over de onderwerpen 

die zij deelden via hun contactpersonen en we vonden de informatie zo goed, het trok ons zo aan en 

deed ons zoveel dingen begrijpen, in feite is de waarheid alsof het al op een bepaalde manier deel 

van ons uitmaakte. 

 

Dus toen hebben we een aantal workshops opgezet, waar we alle informatie die zij hadden gedeeld 

over verschillende onderwerpen verzamelden en op een andere manier aan mensen doorgaven. We 

deden dit in de omgeving van Barcelona. 

 

Cristina: Zoals Estel-la uitlegt, hadden we door de workshops ook de gelegenheid om een van de 

contactpersonen persoonlijk te ontmoeten, Robert Carbonell, en we konden veel dingen met hem 

delen en we vonden alle informatie die hij had erg interessant. Van daaruit zijn we doorgegaan met 
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de workshops, alleen door de omstandigheden die jullie allemaal kennen, moesten we stoppen met 

het geven van de workshops omdat het niet langer mogelijk was om het hier in Barcelona te doen 

en dat was het moment waarop we besloten om het YouTube-kanaal te openen, met de bedoeling 

om alles wat we aan het doen waren via de workshops te kunnen blijven delen. 

 

Estel-la: Dus openden we deze ruimte, dit YouTube-kanaal, waar we ofwel de verschillende 

onderzoeken deelden die we van onze kant deden, omdat we dachten dat ze belangrijk en van onze 

interesse waren en we maakten ook samenvattingen of deelden de informatie die deel uitmaakte 

van de Taygetean Disclosure. Dus na drie maanden het YouTube kanaal open te hebben, dat wil 

zeggen precies op 12 juni van dit jaar 2020, hadden we ons eerste contact met enkele mensen van 

dit ras. We hebben een video waarin we precies uitleggen hoe dat gesprek was dat we voor de 

eerste keer hadden, we laten de link hier, voor het geval iemand van jullie geïnteresseerd is om het 

later te bekijken. 

 

Dit contact dat wij met hen onderhouden verloopt via een neutraal technologisch medium, in dit 

geval het medium dat wij hier op Aarde hebben, via het internet. We gaan een aantal video's maken 

waarin we precies uitleggen waarom dit het geval is en al die dingen die het met zich meebrengt, 

hetzij positieve aspecten of sommige ook negatieve. 

 

Cristina: We werken momenteel samen met een van de buitenaardse vrouwen, Anéeka van 

Temmer, en we houden ons bezig met zeer uiteenlopende onderwerpen, of het nu gaat om biologie 

of exobiologie, andere soorten, leven op andere planeten, natuurkunde, metafysica, wiskunde, 

astronomie... zeer uiteenlopende onderwerpen. Maar we willen hier benadrukken dat alle 

onderwerpen die we behandelen zijn omdat het onderwerpen van onze interesse zijn, dat wil zeggen 

dat wij degenen zijn die de onderwerpen voorstellen. Zij leggen ons geen onderwerp op, zij geven 

ons geen blok informatie en zeggen ons: "dit is wat we jullie gaan leren." Nee. In plaats daarvan zijn 

wij degenen die geïnteresseerd zijn in een onderwerp en vragen stellen of om informatie vragen en 

zij geven die informatie aan ons. 

 

Estel-la: Sinds we contact met hen begonnen te hebben, hadden we ons aangesloten bij hun 

Disclosure, waarbij we de onderwerpen behandelden die voor ons van belang waren en we waren 

niet in veel detail ingegaan op wat we nu aan jullie presenteren en wat er in de volgende video's 

gaat komen, omdat deze informatie al was gedeeld door degenen met wie contact was opgenomen, 

die al geruime tijd bij hen zijn -in feite hebben ze drie jaar met hen gesproken-. Omdat zij deze 

informatie al hadden gedeeld, maar nu vonden we dat we het ook moesten doen voor al die 

mensen, dat zoals we hebben gezegd, er misschien nieuwe mensen naar dit kanaal komen en dat is 

de bedoeling. 

 

We vinden alles wat we via hen leren erg leuk en we zijn erg blij, onze intentie is om ook te helpen 

al die mensen wakker te maken die geïnteresseerd zijn in al dit soort informatie en dat is waarom 

we hier zijn. In feite, zoals u kunt zien, we zijn geen professionals in dit medium van de wereld van 

YouTube, in feite, we zijn hier nog maar kort en we doen ons best, hoewel we niet uitsluitend zijn 

gewijd aan dit. 

 

Cristina: De waarheid is dat het voor ons een ongelooflijke ervaring is, de mogelijkheid te hebben 

om echt in contact te komen met een andere wereld, met een ander ras en zoveel informatie te 

leren over de Aarde, die niet beschikbaar is voor het publiek, evenals informatie van buitenaf, voor 

ons is het superbelangrijk en we voelen ons echt heel gelukkig dat we dit moment beleven. Ik wil 

jullie iets vertellen dat ik me soms herinner, namelijk dat een van de contacteeën ooit zei: "streef je 

dromen na, als je ze echt wilt, zullen ze op een dag uitkomen." Dit is echt hoe Estel-la en ik dit alles 

op dit moment beleven. 

 

Estel-la: Wilde nog even zeggen dat er vanaf hier verschillende inleidende video's zullen volgen 

waar we ze gaan voorstellen, zodat jullie weten wie ze zijn, wat ze hier doen, waarom ze nu ook hier 

zijn , hoe ons contact is, waarom het zo is en ook een beetje over de mensen van dit ras dat we de 

eer hebben gehad om met ze te mogen praten, en zodat jullie ze ook allemaal een beetje beter 

leren kennen. Tot zover het afscheid, zoals altijd iedereen heel erg bedankt voor het hier zijn en het 

luisteren en we gaan elkaar zien in deze volgende video's. 
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