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DE PLEIADEN - TAYGETA STELLAR CIVILISATIE - Buitenaards Contact 

 

INLEIDING 

Het sterrenbeeld van de Pleiaden Messier 45 of ook wel bekend als de zeven zusters, plus de vader 

en de moeder, is een groep sterren die met het blote oog aan onze hemel te zien zijn. Ze maken 

deel uit van het sterrenbeeld Stier en worden gekenmerkt door een blauwachtige kleur, het resultaat 

van de blauwe nevel die hen omringt. 

 

De sterrenhoop bestaat uit 9 hoofdsterren, ook al weten we dat er veel meer zijn. Alle sterren 

hebben planeten om zich heen draaien en alle, absoluut alle planeten worden bewoond door 

verschillende soorten en geavanceerde beschavingen. 

 

De ster Taygeta is een van hen. Hij bevindt zich op een afstand van ongeveer 440 lichtjaar van de 

aarde. Het is een binair systeem, want het heeft een tweede ster, Sadicleya (TAU 19B), die in een 

baan om Taygeta (TAU 19A) draait. Het zonnestelsel telt 4 planeten, allen bewoond door het 

Taygeteaanse volk. De planeten van het dichtst bij Taygeta tot het verst weg zijn: Temmer, Erra, 

Procyon en Dakote. Naast haar planeten heeft de Taygeteaanse beschaving ook een grote basis op 

de planeet Cyndriel, in Aldebaran. En hoewel zij vroeger ook bases op het aardoppervlak hadden, 

zijn zij thans alleen hier in de baan te vinden. 
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INFORMATIE DOOR ANÉEKA VAN TEMMER 

De sterren van de Pleiaden zijn binnen een cluster als een geheel, in samenwerking met elkaar, alle 

sterren werken met elkaar samen, maar er zijn er niet alleen 9 (veel minder 7), er zijn er ontelbare 

binnen de cluster. 

 

Taygeta (Tau-19-A) bijvoorbeeld is een binair systeem, want het heeft Sadicleya (Tau-19-B), een 

witte dwerg, volgens de menselijke wetenschap. Sadicleya (wat Middernachtzon betekent) wordt 

niet geteld bij de 9 sterren van M45, maar hij is er wel. En het dient de fauna als een maan, zoals de 

Maan dat doet voor de Aarde, aangezien geen van Taygeta's planeten natuurlijke manen hebben. 

Alleen kunstmatige ruimtestations. Sadicleya staat heel dicht bij Taygeta, dus verlicht het de 

nachten van de planeten zoals de Maan dat doet voor de Aarde, en Sadicleya beïnvloedt de ritmes 

en levenscycli van alle dieren en planten. En voor dezelfde cycli van Sadicleya die rond Taygeta 

draaien, varieert het ook hoe elke planeet verlicht wordt en dit is astronomisch voorspelbaar. Dat wil 

zeggen, het heeft cycli. 

 

We gebruiken de naam M45 alleen voor menselijke referentie. Omdat we menselijke taal gebruiken 

en we iets gemeenschappelijks moeten hebben. De rassen van de Pleiaden noemen het anders, die 

naam kan heel losjes worden vertaald met "Onze blauwe wolk van sterren" of "Blauwe wolk van 

sterren". Omdat hij zich in een nevel bevindt en hij daar met het blote oog zichtbaar is, omdat de 

nachten, hoewel ze vaak volkomen donker zijn, andere keren een blauwe tint of elektrisch blauw 

licht hebben dat het nachtlandschap omringt. Want hoewel ze lichtjaren van de aarde verwijderd 

zijn, slagen de sterren van de Pleiaden er toch in om op te lichten met behulp van de nevel. De 

nachten op de planeten kunnen enorm verschillen van de nachten op Aarde. 

 

 
M45 is de naam van de Federatie, die er ook een frequentienummer aan toekent voor 

sterrenkaarten. Het wordt geschreven en uitgesproken als... Hier hebben we een vrij algemeen 

probleem: dat de enige uitspraakreferentie die we hebben, gebruik maakt van twee menselijke talen 

die op een lineaire manier afstammen van de Taygeteaanse taal. De Navajo en de Inuit. We 

gebruiken hier de Navajo in het bijzonder voor zijn duidelijker schrift. 

 

Het zou er zo uitzien: K'os dootłʼizh s'q. 

 

Fonetisch: Kos dutliz-j skiu. 

 

Kos (betekent hier wolk) Duut liz-j (betekent blauw) en es quiu (betekent ster). 

 

K'os wolk/ dootłʼizh Blauw/ s'q ster. 

 

Maar tegelijkertijd kunnen de Pleiaden in Taygetean ook genoemd worden: "Hoghan". Fonetisch: Jog 

jan. Het is als thuis, huis, het huis, kolonie. Het is meer dan hetzelfde, maar het heeft alleen een 

andere naam gekregen. Het is thuis en blauw, want het is een nevel rond de Pleiaden. Het is 

gewoon dat er vaak meerdere namen worden gebruikt voor hetzelfde ding. 
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Het is Navajo, maar er is geen andere manier om een taal te vatten waarvan de mens geen 

belangrijke referenties heeft, noch heb ik hier Taygeteaanse teksten. Het uitspreken in Navajo is 

voldoende, het verschilt wel van het Taygeteaans, maar het is onmogelijk of bijna onmogelijk om 

alle uitspraken te vergelijken omdat de Taygeteaanse taal niet vastligt. 

 

Wij begrijpen Navajo en Inuit, maar zij begrijpen ons niet. Het probleem is het type taalstructuur. 

Lineair (Menselijk) en holografisch (Stellair- Niet-menselijk, ook wel holografische tong genoemd). 

 

 
 

Als korte uitleg: in de menselijke taal worden vaste betekenissen gebruikt voor elk woord en er is 

een vaste grammaticale structuur die altijd in acht moet worden genomen. Het woord "wolk" 

betekent bijvoorbeeld alleen de concentratie van atmosferische waterdamp, en niets anders. Er 

wordt ook gezegd dat menselijke talen lineair zijn, omdat ze de woorden in een specifieke volgorde 

moeten hebben, met zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, spreekwoorden, en 

andere, je kunt de volgorde niet veel veranderen, soms kun je niets veranderen omdat het de 

betekenis van een zin verandert. 

 

"Ik zie dat het erg bewolkt is buiten en het kan gaan regenen." Je kunt het niet zeggen als: "en ik 

zie dat het erg regent, hoe bewolkt het ook kan zijn." Het verliest samenhang en betekenis. "De kat 

at zijn eten op." "Het eten at je kat op." Verandert alles. Dat is een lineaire taal, eenvoudig 

beschouwd, daarom spreken velen van ons meerdere talen omdat het makkelijker voor ons is. 

 

In een holografische taal kun je de betekenis van de zin veranderen, omkeren, woorden weglaten en 

hij blijft dezelfde betekenis houden. "Ik zie dat het buiten erg bewolkt is en dat het kan gaan 

regenen." 

 

In lineaire taal kan dat alleen samengevat worden in "Ik zie regen buiten" of zelfs in "Ik zie regen" 

(wat in lineaire taal een uitspraak zou zijn dat het op dat moment regen ziet. Maar in holografische 

taal behoudt het de waarschijnlijkheid en de betekenis van de rest van de zin. De reden is dat de 

woorden geen vaste waarde of betekenis hebben. (Dit bemoeilijkt de vertaling, zelfs naar Navajo of 

Inuit). 

 

Het is dat in een menselijke lineaire taal het woord al zijn lading van betekenis heeft. In een 

holografische zijn gesproken woorden slechts het middel waarmee het wordt geladen met betekenis 

met toegevoegde telepathie. 

 

Dat wil zeggen, je spreekt in Taygeteaans, maar je uploadt telepathisch de betekenis naar de 

woorden. Dus, een specifiek woord is plastisch, met meerdere betekenissen. Dit zorgt ervoor dat 
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een Taygeteaanse tekst veel meer gecomprimeerd kan worden, dan in een menselijke lineaire taal. 

Een zin in holografische taal kan meerdere pagina's informatie bevatten in lineaire taal. Dat wil 

zeggen, wanneer we spreken, zenden we een zeer groot aantal concepten in bulk. Onmogelijk om 

dat te doen met een lineaire taal. 

 

Dus voor de economie kunnen we alleen zeggen "kat at" en we waren in staat om meer gegevens te 

laden naar believen, zoals: "De bruine kat at vandaag goed zijn 3 maaltijden die ik hem 

voorschotelde" of nog complexere zinnen. 

 

Niet dat het er toe doet, maar sceptici zeggen dat we over zeer menselijke dingen praten. Wat ze 

niet zien is dat als we dat niet deden, hoe zouden we dan communiceren? Slechts een paar mensen 

hier hebben de kennis om het te doen, na veel studie. 

 

Terug naar de sterren. Taygeta is voor ons Moeder Zon. Of moeder. In Taygetean wordt gezegd: 

Moma. Navajo weer als concept of basis taal, voor de vertaling. De andere ster is Sadicleya: " shá 

tłʼéʼíłnííʼ ". In Navajo... Merk op hoe het soms veel verschilt, maar het begon bijna hetzelfde. 

 

Wij Taygetanen noemen onszelf zoiets als "de vrijen of zij die vrij zijn". In Taygetean wordt gezegd: 

"tʼáadoo bą́ąh́ ílíní da". Het beste wat ik kan op Navajo als basis. Ik heb het gevoel dat Inuit beter is, 

maar ik heb geen idee hoe ik dat moet schrijven, daarom zijn we uitgekomen op Navajo. Fonetisch: 

"Tado-baj-lini da". 

 

Maar we hebben ook een andere naam: "De dochters." Zoals te verwachten, dochters van Moma. 

"De dochters", omdat het een matriarchale samenleving is. 

 

Over "de vrijen" is oud, het verwijst naar Uitbreiding. Maar ik hou er niet van. Omdat het ook lijkt op 

de weinigen die vrij zijn. Omdat het duidt op het idee dat we hier maar met weinigen zijn, 

vergeleken met andere rassen. In Taygeta is er nooit veel bevolking geweest. "De weinigen", omdat 

we met weinigen zijn, niet verwijzend naar het feit dat de anderen niet vrij zijn. 

 

"Tado-baj-lini-da" is een of was een roep om vrijheid zo'n 850.000 jaar geleden tijdens de Grote 

Expansie. Om vrij te zijn van de reptielachtige onderdrukking van die tijd. De melkweg was bezaaid 

met reptielachtigen, vooral de Lyrische rassen. Toen we aankwamen in een stelsel zonder 

beschaving, nog niet eens in wording, was het een geweldige toevallige ontmoeting met een zeer 

uitgestrekt zonnestelsel, zonder andere bezitters dan dieren. En vol van overvloed in alles, in 

grondstoffen, en in het hebben van een mild klimaat en een milde zon. Goedaardig weer alleen in 

Temmer. Erra is erg wisselvallig en soms erg koud. Procyon is zeer heet en vijandig, met zeer sterke 

zwaartekracht. Dakote is de hele tijd te koud. 

 

Wat betreft de Taygeteaanse namen van de planeten, in dit geval zijn het de originele namen, alleen 

vereenvoudigd. Op zich Aarde, het zou kunnen komen van Erra. Als de wortel van de naam van uw 

planeet. Tierra in het Engels, dat onder andere uit het Keltisch komt, en Keltisch komt uit de taal 

van Atlantis, gebruikt door vele huidige aardse reptielachtige rassen, het is van Tweeling van Erra. 

Tierra, als in Erra's tweelingbroer. Want voor de vloed leken ze veel op elkaar, nu niet meer. 

 

Van het Engels kan gezegd worden dat het een vermenselijking is van de Reptielentaal. 

Reptielentaal die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Met overname van woorden uit andere 

talen met andere wortels, natuurlijk. Dus het Engels van vandaag is niet precies reptielentaal, maar 

het heeft veel van zijn oudere componenten als afkomstig van die wortel. Natuurlijk absorbeert het 

Engels vandaag de dag alle bestaande talen in een of andere mate. Maar het Duits heeft ook 

dezelfde reptielachtige wortel, omdat ze als talen verwant zijn. 
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