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SYMBOLEN VAN DE FEDERATIE  

 

Estel-la: Kunt u ons het originele logo van de Federatie geven?  

Of is het vergelijkbaar met Star Trek? 

 

Anéeka van Temmer: Het probleem is dat, omdat alles is samengevoegd, wat ze op Aarde 

gebruiken als het logo van de Federatie in Star Trek het echte logo blijkt te zijn, dus dat brengt ons 

alleen maar in de problemen omdat het lijkt alsof we het alleen maar uit science fiction halen. 

Het gaat nog verder, het bestaan van Saturnusringen in ruimteagentschappen is weer de Federatie. 

 

Voorbeelden:  

 
 

Hoe komt het dat Roscosmos dezelfde symboliek heeft als Nasa? Waren dat geen vijanden? 

 

Van bovenaf wordt alles gecontroleerd door dezelfde mensen en het wordt direct verteld in hun 

symboliek. De Federatie van Verenigde Planeten zit achter alle ruimtevaartorganisaties op Aarde en 

zij zijn het die de Cabal achter en in het geheim controleren. 

 

Ook het aandringen van de Laurel Wreath, die minstens zo ver teruggaat als Rome. 

 

 
 

Op Aarde wordt erop gehamerd dat Buitenaardsen niet bestaan. Dan in de volgende laag 

houden ze vol dat als ze bestonden, het onbegrijpelijke vreemde wezens zouden zijn. De waarheid is 

nog vreemder: er is geen duidelijk onderscheid van waar de mensheid eindigt en het buitenaardse 

begint. Alles is samen, wat er als fictie is, is hier waar. 

 

Ze worden verkocht als fictie om je alles te vertellen, maar alsof het verzinsels zijn. Allemaal voor 

het geval mensen zoals ik naar buiten komen om deze zelfde woorden te zeggen. Ik weet dat het 

voor veel mensen te veel is om dit te begrijpen. Maar het logo van de Federatie is het logo 

hierboven. En dat van haar dochter De Raad van Andromeda is in de "A" van Star Trek ook 

aanwezig in het China Space Agency dat volledig onder controle staat van de Federatie. 
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Het "Centrale Commando" van de Federatie is de Andromeda Raad. 

 

Estel-la: En symboliseren die drie overheersende sterren iets? 

 

Anéeka van Temmer: De 3 hoofdsterren zijn de 3 scheppersrassen van de Federatie: Lyrianen, 

Andromedanen en Arcturianen. Achter de Melkweg, het Melkwegstelsel zelf. 

 

Estel-la: Met andere woorden, de Andromedanen zijn degenen die het meest "regeren", of het 

meest overheersende ras? 

 

Anéeka van Temmer: In theorie zijn de Andromedanen niet degenen die regeren, want niemand 

regeert, maar zij zijn degenen die aan het hoofd staan van alle Federatieraden omdat zij een van de 

meest dominante Federatierassen zijn van allemaal, op de voet gevolgd door de Arcturiërs in hun 3 

varianten: Dieslientiplex, Devonians, Korendians. 

 

De Lyriërs blijven op een zeer verre derde plaats, aangezien zij tegenwoordig een zeer klein ras zijn 

met zeer weinig inwoners. 

 

 
 

Cristina: Hoe ongelooflijk, hoe de symbolen samenvallen. 

 

Anéeka van Temmer: Kijk eens naar het eigenlijke logo van de ruimtevaart militaire tak van de 

Verenigde Staten: 
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Ze nemen Star Trek niet omdat ze het "leuk" vinden maar omdat het echt is. En het deelt symbolen 

omdat het deel uitmaakt van de Federatie, het is hetzelfde. 

 

Estel-la: Ik begrijp het, hartelijk dank voor de foto's. 

 

Cristina: Je zei dat de Lyriërs ver op de derde plaats staan, komt dat omdat er weinig inwoners 

zijn? 

 

Anéeka van Temmer: Het is een ras dat in bewustzijn evolueert naar en van hogere dichtheden. 

Het is een zeer oud ras. Het gebeurt zoals bij Taygeta, er zijn er niet veel meer. En ze staan op de 

lijst van bedreigde diersoorten, zoals Taygeta dat ook is. 

 

Cristina: Dank je Anéeka, ik wist niet dat de Lyriërs met uitsterven werden bedreigd. 

 

Anéeka van Temmer: Doet dit USAF TR3B schip je niet denken aan de US Space Force? 

 

 
Cristina: Ja, heel veel! 

 

Estel-la: Helemaal. En symboliseert de cirkel iets? En de lauweren? (Ik begrijp verband met Rome, 

misschien iets ouder of de oorsprong?) 

 

Anéeka van Temmer: Ja, de lauwerkransen zijn van oude oorsprong, maar er zit meer achter. Ze 

ontstonden voor Rome in Griekenland, en werden gegeven ter herinnering aan uitmuntendheid en 

overwinning, men zegt dat wie ze heeft altijd overwinnaar zal zijn. Het betekent iets van groot 

belang. 

 

En de cirkel die het begrenst, ik heb er niets op. Het kan continuïteit betekenen. 

 

Estel-la: Ok dank je. En de rassen die bij de Federatie horen, waar dragen zij dat logo, op het 

schip, op een pak? Ik herinner me dat u het Taygeta of Zandklok embleem droeg. 

 

Anéeka van Temmer: Ja, de schepen hebben het op de zijkant, op de uniformen vooraan en op de 

zijkanten van de wapens. Zelfs onze gevechtsschepen dragen het logo van de Verenigde Federatie 

van Planeten op de zijkanten. Ook de grote Taygeta schepen, maar niet deze specifiek, want de 

Tol'ka is het jacht van de koningin en draagt in plaats daarvan een kroon. 
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De Zandklok staat op de schepen aan de zijkanten als extra embleem, en ook op de vlieguniformen. 

Die zijn hetzelfde op Aarde, op dezelfde plaatsen. Embleem van Taygeta zijn de Pleiaden schijnend 

op een blauwe achtergrond met Taygeta als ster. 

In onze uniformen is het een heel mooi hologram, als een venster in de ruimte. 

 

Estel-la: Dank je wel Anéeka, het ziet er heel mooi uit! 

 

Cristina: Wat mooi, ik vind het prachtig! 

 

Anéeka van Temmer: Het beeld was een beetje ruw maar dat kon ik op dit moment zo meteen 

doen, ik had het nog niet af of klaar. In het hologram ziet het er mooier uit. 

 

Estel-la: Dus, je ruimte-uniformen, dragen ze twee of drie symbolen tegelijk? 

 

Anéeka van Temmer: Ja. Afhankelijk van het schip en de positie of wie het is. De gevechtspiloten 

hebben volgens mij de meeste logo's, en de koningin geen. 

 

Cristina: En hoe ziet het hologram eruit? Met diepte of beweging? 

 

Anéeka van Temmer: Met diepte en hoge definitie, het heeft geen beweging. Maar het is niet zo 

dat we elke dag een uniform dragen, ik heb het al zo'n 2 maanden niet meer gebruikt. We kleden 

ons normaal, zoals we al gezegd hebben. 
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