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20210404-Taygeta-NL-Hoe-en-waarom-hebben-zij-contact-met-ons 
 

HOE EN WAAROM NEMEN ZE CONTACT OP - ONS BUITENAARDS CONTACT 

 

Cristina: Hallo vrienden. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Ik ben Cristina en ik ben hier vandaag 

met mijn collega Estel-la. In deze video willen we jullie laten zien hoe onze communicatie met de 

buitenaardsen verloopt. Deze video is ook een vervolg, het is de derde video in een serie die we 

produceren waarin we jullie op een betere manier willen laten zien hoe ons contact is en we willen 

jullie hier vandaag uitleggen hoe de buitenaardsen onderling communiceren, hoe ze communiceren 

met mensen op Aarde, op welke manieren er een communicatie kan zijn, en in het bijzonder, hoe ze 

met ons communiceren, dat wil zeggen, hoe ons contact met hen is. 

 

Estel-la: En het is ook belangrijk om te zeggen waarom zij zich wijden aan het in contact zijn met 

verschillende mensen hier op Aarde. 

 

Cristina: Om deze reden gaan we, net als in de vorige video, een diashow gebruiken om alles in 

detail uit te leggen. Dus we zullen het scherm met u delen ... laten we beginnen. 

 

-- 

 

Hoe communiceren buitenaardse wezens? Hoe communiceren ze met mensen? Wat zijn de middelen 

die ze gebruiken? De methoden van communicatie met de Aarde zijn: directe telepathie, channeling, 

droomcontact (wat een variant is van telepathie en channeling). We gaan nu een beetje uitleggen 

wat de verschillen zijn tussen deze eerste drie methoden. 

 

- Directe telepathie is wanneer je een boodschap ontvangt of informatie krijgt op een duidelijke en 

sterke manier van een andere persoon. 

 

- Channeling daarentegen is de meest subtiele manier om informatie van een andere persoon te 

krijgen, maar je weet niet noodzakelijk wie die persoon is. 

 

- Droomcontact daarentegen is wanneer twee mensen, of twee bewustzijnszintuigen, elkaar 

ontmoeten op een gelijke frequentie op een ander bestaansniveau dan dit, d.w.z. het niveau dat wij 

nu als de werkelijkheid beschouwen, als voorbeeld werd ons medegedeeld dat positieve grijze 

rassen zoals de P'tleen ook wel tuinmannen genoemd, droomcontact gebruiken als een vorm van 

communicatie. 

 

Dan hebben we ook direct contact, dat is, van aangezicht tot aangezicht. We hebben ook directe 

radio - microgolf transmissies die berichten zijn via telefoongesprekken, videogesprekken, 

tekstberichten, emails, WhatsApp, Telegram en anderen. Dan hebben we de massamedia die we 

allemaal kennen als de sociale media die hierin zouden komen: YouTube, lnstagram, Twitter, 

Facebook en tenslotte hebben we de muonische transmissies, dat is communicatie via muon 

neutrino. Deze methode is exclusief voor communicatie met leiders of mensen met macht hier. De 

muon neutrino, voor degenen onder u die het niet kennen, werkt door de manipulatie van 

gravitatiegolven en is veel effectiever dan microgolven, die wij hier op Aarde gebruiken. Bovendien 

is het ogenblikkelijk, wat betekent dat zij, bijvoorbeeld in het geval van Taygeta, berichten van hier 

naar hun planeten kunnen zenden, of omgekeerd, in real time, en het belangrijkste kenmerk van de 

communicatie via de muon-neutrino is dat het de biologie niet beschadigt of schaadt, in 

tegenstelling tot microgolven. Dit is de meest gebruikte methode van communicatie door 

buitenaardse rassen. 

 

-- 

 

SETI, deze wetenschappelijke organisatie, die zogenaamd de ruimte in de gaten houdt voor 

buitenaardse geluiden, zeggen de Taygetans, dat dit een soort grap is, want zoals we in de vorige 

video hebben gezegd, weten zowel NASA als de regeringen al van het bestaan van buitenaardse 

wezens, of zelfs dat ze met hen in communicatie zijn, en ze weten ook dat de buitenaardsen niet 

communiceren of microgolven gebruiken om met elkaar te praten. Dus hoeveel ze ook zoeken naar 

radiosignalen in de ruimte, ze zullen er geen vinden. 
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Dit is gewoon weer een nieuwe dekmantel om de leugen in stand te houden dat wij alleen zijn in het 

heelal, dat er daarbuiten niemand is, en om de mensen gerust te stellen dat als er daarbuiten 

iemand was, deze krachtige antennes het signaal zeker zouden ontvangen, dus omdat zij geen 

signalen oppikken, komt het omdat wij alleen zijn. 

 

Hetzelfde oude Chinese verhaal dat door de NASA wordt aangeprezen wanneer zij op zoek gaat naar 

water in de ruimte, terwijl wij toch al weten dat het leven in het heelal zeer divers is, en dat de 

biologie die wij hier op aarde kennen slechts één van de miljarden en miljarden mogelijkheden is. 

 

-- 

 

Hoe bereiden ze zich voor op het contact? Voordat zij op Aarde aankomen, krijgen deze mensen een 

voorbereiding, of wat je zou kunnen noemen een soort voorbereiding. Vóór hun aankomst worden 

zij ingelicht over de situatie op Aarde, dat andere buitenaardse rassen hier ook zijn, over de relatie 

tussen elk van hen, en zij ontvangen ook zeer volledige informatie over het reizen met sterren. 

Eenmaal hier, leren mensen die aardse talen beheersen deze talen aan geïnteresseerden, en elke 

taal omvat ook zijn cultuur. Met het gebruik van telepathie gaat het leerproces veel sneller. Zij 

kunnen een nieuwe taal leren en deze vloeiend spreken in een periode van 3 maanden. Om de taal 

sneller te leren, spreken zij gedurende de tijd dat zij de taal leren, alleen of bijna alleen die taal. 

Daarna krijgen ze, afhankelijk van de taal en cultuur die ze spreken, de taken die daarbij horen. Als 

iemand bijvoorbeeld Russisch spreekt, krijgt hij de opdracht de Russische sociale media te beheren, 

of alles wat met dat land te maken heeft. 

 

Velen van hen komen als cadetten aan en leren volgens hun eigen interesses. Voor hen zijn 

diezelfde schepen ook een soort scholen; ze zeggen ook dat onderwijs een levenslang proces is, dus 

je stopt nooit met leren. Zij hebben ook een soort academie, alleen zijn er geen klaslokalen zoals wij 

hier op aarde hebben, maar leren zij meer in de vorm van gesprekken, en soms rond een soort 

holografische projector waar zij relevante beelden en video's kunnen zien. Hun manier van leren in 

het algemeen, is door oefening en ieder leert op basis van wat hem interesseert. Momenteel zijn er 

binnen de bemanning hier in de omloop geen cadetten, gezien de complexe situatie hebben zij 

alleen ervaren personeel aan boord. 

 

-- 

 

Hoe communiceren ze met ons? Hoe is ons contact? Zoals we in de eerste video hebben uitgelegd, is 

ons contact met hen via een neutraal en technologisch menselijk medium. In dit geval is dat wat we 

hier op Aarde op dit moment hebben, het Internet. Het is het Internet omdat dit ons meest 

geavanceerde medium van communicatie is, en op het ogenblik hebben we niets anders. Wij staan 

in contact met hen, live, via een programma waarin wij kunnen schrijven, dat wil zeggen, het 

contact is in real time en schriftelijk. Wij kunnen ook audio's naar hen sturen, zodat zij naar ons 

kunnen luisteren, en zij hebben zelf contact gehad met spraak, met audio dus, en zelfs face to face 

met andere contactpersonen, maar op het ogenblik onderhouden wij alleen schriftelijk contact met 

hen. 

 

Zij passen zich aan onze technologie aan. Buitenaardsen moeten zich aanpassen aan de technologie 

van elke beschaving met het doel de vooruitgang van elk volk te respecteren en zich niet te 

bemoeien met hun ontwikkeling. Dit is binnen hun ethische en morele principes van contact met 

andere soorten, maar we zullen hier meer over spreken en waarom dit zo is in de volgende video. 

Contact via het Internet kan voor veel mensen vreemd klinken, en dit komt omdat we onder een 

Mind Control schema staan dat ons al, laten we zeggen, bepaalde ideeën heeft opgelegd over hoe 

buitenaardse wezens zouden moeten zijn of hoe ze zijn en met wie ze wel of niet kunnen 

communiceren. Dus onbewust kan men geloven dat het gebruik van het Internet alleen is 

voorbehouden aan mensen, en dit zorgt ervoor dat veel mensen in cognitieve dissonantie raken, dit 

komt omdat we, beperkt door Mind Control, nieuwe concepten die buiten ons referentiekader vallen 

dat we al hebben, niet kunnen begrijpen of accepteren. Dit maakt dat veel mensen automatisch de 

mogelijkheid afwijzen dat buitenaardse wezens kunnen communiceren via het Internet. 
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Maar als we erin slagen het te analyseren, zullen we ons realiseren dat het contact via het Internet 

het meest logische zou zijn. Het Internet, we weten het al, is tegenwoordig alles voor ons. Alles 

werkt op het Internet en het is vandaag de dag de manier waarop we met de rest van de wereld 

moeten communiceren, en vaak ook op een veilige manier. Dus wat is een betere manier om met 

mensen te communiceren dan het internet te gebruiken als wij de buitenaardsen waren. Het is ook 

belangrijk te bedenken dat Taygeta technologisch gezien 850.000 jaar op ons voor ligt, ik denk niet 

dat het voor hen een grote moeilijkheid zou zijn om verbinding te kunnen maken met ons internet. 

 

Een ander zeer belangrijk punt dat ik hier wil aan toevoegen is dat buitenaardsen ziek worden van 

het contact met de Aarde en dat dit te wijten is aan het verschil in frequenties tussen hen en ons. 

Voornamelijk door de negativiteit, dat wil zeggen, de destructieve frequenties waarin wij mensen 

ondergedompeld leven. Als gevolg daarvan veroorzaakt dit een dissonantie van frequenties, en dit 

maakt hen ziek. Zij noemen het, de "buitenaardse ziekte" die zelfs hun dood kan veroorzaken. En 

hoewel zij zich hiertegen beschermen door het gebruik van technologie, treft deze ziekte hen ook 

wanneer zij in een baan om de aarde zijn, omdat, zoals velen van jullie weten, ziekten mentaal zijn, 

dus in zekere zin beginnen zij in onze geest via onze gedachten. Als ze hun aandacht op de Aarde 

richten, zelfs als het praten met mensen via het internet is, absorberen ze op een of andere manier 

de problemen die we hier hebben, en dit eindigt met het beïnvloeden van hun gezondheid, want 

zoals ik in de vorige video zei, het Taygetan ras is een zeer empathisch en emotioneel ras, en er is 

geen technologie die hen 100% kan beschermen tegen hun eigen geest, maar bovendien is dit niet 

alleen een probleem van het Taygetan ras, maar elk buitenaards ras dat contact onderhoudt, of hier 

op Aarde aanwezig is, zij worden ook blootgesteld aan het lijden aan "buitenaardse ziekte". 

 

Hier is nog een zin van Swaruu van Erra. Het beeld van de vrouw dat u hier ziet is een samengesteld 

beeld dat lijkt op hoe zij eruitziet, maar het is niet haar echte beeld: 

 

"De werkelijkheid is voor ieder mens relatief, dus een mens kan een begrip specifiek alleen 

begrijpen binnen het kader van zijn of haar eigen bewustzijn. Als iets zijn begrip te boven gaat, zal 

hij niet in staat zijn te begrijpen of te vatten wat er gezegd wordt, waardoor hij in Cognitieve 

Dissonantie terechtkomt, wat een andere manier is om te zeggen dat hij niet het vermogen heeft 

om te begrijpen. 

 

Er is dus een gemeenschappelijk referentiekader nodig om te zorgen voor begrip, vooruitgang en de 

introductie van nieuwe concepten, anders zal er sprake zijn van Cognitieve Dissonantie, waardoor 

mensen zullen terugkeren naar datgene waar ze zich eerder prettig bij voelden: hun eerdere 

overtuigingen en hun Matrix." 

 

- Swaruú van Erra 

 

-- 

 

Hoe maken zij verbinding met het Internet? Om toegang tot het Internet te krijgen, maken zij 

verbinding met de satellieten van de Aarde. Zij hebben een satelliet toegewezen gekregen voor deze 

verbinding. Om zich met het Internet te verbinden, gebruiken zij digitale computers, dat wil zeggen, 

menselijke computers, met hun toetsenbordschermen en muis, aangezien zij de computers net zoals 

wij gebruiken. Deze digitale computers die zij hebben zijn of replica's, omdat zij repliceermachines 

hebben die alles perfect kunnen namaken, of het zijn computers die hier op Aarde zijn gemaakt en 

die dan door iemand die naar de oppervlakte is gekomen, naar het schip zijn gebracht. En de reden 

waarom zij digitale computers gebruiken in plaats van hun eigen computers, ook wel geavanceerde 

computers genoemd, is omdat die gewoon niet compatibel zijn qua technologie. Als slechts één van 

hun computers verbinding zou maken met het internet, zou alles afbranden, inclusief de satelliet. 

Ook wanneer zij menselijke digitale computers gebruiken, beschermen zij zich tegen microgolven, 

zij gebruiken bijvoorbeeld anti-stralingsglazen omdat zij microgolven als uiterst gevaarlijk voor de 

biologie beschouwen. 

 

Zij hebben een ander type computer dat zij kwantum holografische computers noemen. Heel in het 

kort voor mensen die het verschil tussen hun computers en de onze niet kennen, is dat die van hen 

werken door een biologisch brein na te bootsen, en dat zij ook toegang hebben tot de Ether, 

waardoor zij toegang hebben tot andere tijdlijnen, d.w.z. in alle richtingen door de tijd kunnen gaan, 
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en als gevolg daarvan vooruit kunnen springen en terug kunnen keren met de resultaten van een 

bepaalde vraag. Alle varianten, alle mogelijkheden bestaan al in andere tijdlijnen, wat de computer 

doet, is vooruitspringen in de tijd en het juiste resultaat eruit halen, en daarvoor "schaalt" hij alle 

dichtheden waartoe hij toegang heeft. Ze hebben geen zoektijd en het zijn ook geen hele snelle 

computers, het is gewoon dat de resultaten onmiddellijk zijn. 

 

-- 

 

Hier hebben we nog een zin van Anéeka van Temmer, waarin ze iets beter uitlegt hoe hun 

computers werken. Het beeld dat je hier ziet, is een beeld dat ze gebruikt van Avatar, gewoon 

omdat het een gelijkenis of gelijkenis met haar heeft: 

 

"De computers van de schepen vragen de andere schepen die 30 seconden vooruit zijn. Het zijn 

eigenlijk nano-seconden. Dat is waarom deze computers je gedachten kunnen lezen, het is niet het 

lezen van je hersenimpulsen, zoals de computers op Aarde, maar ze lezen je gedachten voordat je 

iets doet, voordat je eraan denkt. Omdat ze het al gelezen hebben in een andere tijdlijn. Daarom 

weten computers wat je gaat doen en wat je wilt, slechts nano-seconden vooruit in de tijd. Dit is het 

brein van een kwantumcomputer van Taygetean." 

 

- Anéeka van Temmer 

Hoe lang gebruiken ze het internet al? Taygeta maakt sinds 2009 gebruik van het internet. Ze zijn 

ook pioniers in het gebruik van sociale media. In het verleden maakten ze gebruik van direct 

contact, face-to-face, of channeling. Nu heeft het internet het voor hen veel gemakkelijker gemaakt 

om contact te leggen met mensen. Face-to-face contact is zeer ingewikkeld om vele redenen die we 

later zullen uitleggen, en channeling heeft zijn gebreken. Je moet zeer gevoelig en zeer goed zijn in 

channeling om zulke nauwkeurige en technische informatie te ontvangen zonder dat de persoon die 

channelt uiteindelijk de boodschap of informatie vervormt. 

 

Dit komt omdat wanneer je channelt, de boodschap door de gedachten gaat van de persoon die als 

het kanaal optreedt en wat vaak gebeurt, om niet te zeggen 99% van de tijd, is dat het kanaal 

eindigt met het veranderen van de oorspronkelijke boodschap, dat wil zeggen, het vermengen van 

zijn of haar eigen gedachten met de informatie die hij of zij ontvangt, waardoor de uiteindelijke 

boodschap wordt veranderd. 

 

-- 

 

Hier hebben we een andere zin van Anéeka van Temmer, waarin zij uitlegt hoe vreemd zij het vindt 

dat mensen het zo vreemd vinden dat buitenaardsen via het Internet met mensen op Aarde 

communiceren. 

 

"We zien gewoon niet in waarom ze het als iets raars of onmogelijks opvatten. Het is de meest 

logische manier om mensen op Aarde elektronisch te benaderen. Het is alsof je er bent en niet op 

hetzelfde moment. Technisch gezien is het heel gemakkelijk voor ons om op het internet te komen. 

Dus, waarom zouden we het niet doen?" 

 

- Anéeka van Temmer 

Cristina: En nu laat ik jullie achter bij Estel-la die nog iets meer zal vertellen over ons contact. 

 

Estel-la: Nu ga ik een beetje uitleggen hoeveel van hen op dit moment contact hebben, met welke 

mensen ze contact hebben, en waarom ze contact hebben. Zo gaan we verder. 

 

Om te beginnen zou ik u willen zeggen dat dit gedeelte waarin wij de voordelen van dit medium 

omschrijven waarnaar wij verwijzen, met name niet alleen het feit betreft dat het via een 

technologisch medium en het Internet verloopt, maar ook dat het beperkt is tot tekst. De reden voor 

deze beperking zal in de volgende video worden uitgelegd. Maar houd in gedachten dat deze 

voordelen en beperkingen volledig onze mening zijn en onze persoonlijke beoordeling die we hebben 

gemaakt na al die tijd het Taygetan contact te hebben gevolgd en daarna als contactpersonen. Dit 

zijn de punten die we hebben waargenomen en waarvan we dachten dat we ze met jullie konden 

delen. 
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Ik wil u zeggen dat, als voordelen van deze methode, het belangrijk is te zeggen dat het Internet 

scalair is, dit betekent dat het verschillende dichtheden kan combineren, dat de dichtheden niveaus 

van frequenties zijn, in één enkel punt. Dit is dus heel belangrijk omdat we soms vergeten dat, ook 

al zijn zij ook van het Lyrische ras, zeer vergelijkbaar met ons en met een biologie die ook zeer 

vergelijkbaar is, zij in een ander niveau van frequenties leven, dus zij bevinden zich echt op een 

andere trilling en dit kan een ander soort contact heel moeilijk maken, bijvoorbeeld direct contact. 

In feite moeten zij vaak, wanneer zij naar de Aarde moeten komen om een missie met hun fysieke 

lichaam uit te voeren, een apparaat dragen dat hen helpt hun frequenties te behouden omdat, zoals 

mijn partner Cristina jullie heeft uitgelegd, zij soms ziek kunnen worden van deze frequenties die 

dichter zijn, omdat hun biologische lichaam er niet aan gewend is. 

 

Dus dit feit maakt communicatie veel gemakkelijker, want er zijn tijden dat we bijvoorbeeld in het 

bos wandelen, of in een bepaald gebied en dat bepaald gebied zich in de vijfde dichtheid bevindt 

omdat het een hogere vibratie heeft, en we beseffen het niet, omdat we in onze geest die frequentie 

blijven herscheppen in de 3D. Dus, als we een buitenaards leven zouden ontmoeten, zou hetzelfde 

kunnen gebeuren, dat we hun aanwezigheid niet zouden opmerken simpelweg omdat we niet in hun 

frequentieniveau passen. Dus, dit punt is volgens ons positief voor de communicatie via internet, 

omdat het onze communicatie in dit geval mogelijk maakt. 

 

Aan de andere kant is er helemaal geen vervorming van de boodschap, omdat het via tekst wordt 

doorgegeven, dus het zijn hun eigen woorden zoals ze aan ons worden doorgegeven en wij proberen 

ze dan aan u door te geven. Dus, vanuit ons perspectief, denken wij dat dit veel helpt omdat, ook al 

proberen wij soms iets uit te leggen dat zij ons hebben gegeven, ook al is dat niet opzettelijk, het 

altijd eindigt met een vervorming van de boodschap. Het begrip van een concept en de 

persoonlijkheid van de persoon die je iets uitlegt doet het al op een andere manier verschijnen, ook 

al is het maar 5%, het is toch een zekere mate van wijziging. Dus, zoals u kunt zien in deze 

presentaties die we maken, zetten we zinnen rechtstreeks van hen, omdat we geloven dat er geen 

betere manier is om het uit te drukken dan in hun eigen woorden. 

 

Dus, het maakt het veel gemakkelijker voor hen om een tekst voor ons te schrijven, en dan kunnen 

we gewoon de video's maken met de gesprekken onaangeroerd. Niet zoals in het geval van 

channeling en een van de redenen waarom zij het niet meer gebruiken sinds zij met het Internet 

zijn begonnen. Zoals mijn collega heeft uitgelegd, is het omdat, of je het nu wilt of niet, wanneer 

een kanaal wordt geopend, zoals de naam aangeeft, de persoon op dat moment het kanaal is 

waardoor de informatie binnenkomt, dus, of je het nu wilt of niet, het is onvermijdelijk dat je altijd 

een klein beetje van de mening van die persoon inbrengt op het moment van het vertalen van de 

boodschap, omdat het door je heen gaat, het gaat door je filters heen, gaat door je eigen begrip, 

maar dikwijls wanneer er dit soort communicatie is, stijgt de frequentie van de ene persoon om het 

andere wezen te ontmoeten dat de boodschap overbrengt, dan zal het kanaal dikwijls concepten 

overbrengen die zij zelf niet begrijpen, maar toch is er altijd een vervorming in de boodschap en 

hangt veel af van de emotionele toestand van de persoon op dat ogenblik of andere factoren en zo 

zien Taygetans dat het gebruik van het internet directer is en de vervorming van de boodschap zelf 

vermijdt. 

 

Aan de andere kant wil ik ook zeggen dat het helemaal niet invasief is, dat het feit dat het via het 

internet en via de computer gaat betekent dat wij, of de gecontacteerden, of de buitenaardsen ook, 

op elk moment de totale controle over de situatie hebben, het betekent dat ik kan beslissen 

wanneer ik verbinding maak met de computer en wanneer ik met hen chat en wanneer ik dat niet 

doe, en zij doen hetzelfde. Dit maakt het veel gemakkelijker voor elke persoon om zijn eigen 

persoonlijke ruimte te hebben en zich niet op elk moment binnengedrongen te voelen omdat, 

bijvoorbeeld, en ik kom nog terug om over channeling te praten, mensen die channelen vaak 

uitleggen dat de boodschap vaak 's morgens naar beneden komt, terwijl ze slapen of op een bepaald 

moment omdat het niet altijd in controle is van de situaties die een persoon heeft, soms kun je 

beginnen met een meditatie en bewust opstaan om die boodschap te ontvangen, maar er zijn tijden 

dat je dat niet doet, dat je jezelf gewoon in een privé moment bevindt en precies op datzelfde 

moment is wanneer de download naar beneden komt. Dit kan dus een beetje indringend zijn omdat 

je niet altijd controle hebt over de situatie en je niet altijd beslist wanneer dat met je gebeurt. In 

ons geval is dat niet zo, maar om met hen af te spreken moeten we allebei een moment afspreken 
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om het gesprek te voeren, om te werken, om te praten, je kan altijd een bericht achterlaten en 

wanneer de andere persoon beschikbaar is en wil reageren doet hij/zij dat. 

 

Dit is ook heel handig, want ook al zijn zij, zoals wij hebben uitgelegd, een zeer telepathisch ras, 

zoals wij mensen ook zijn, maar hier in deze 3D, is het geblokkeerd, zij respecteren dit heel erg. Ja, 

er zijn momenten dat u kunt merken, wij merken, dat voordat wij vragen stellen u kunt zien dat zij 

ons al uitleggen wat wij denken, is alsof u hun aanwezigheid gemakkelijk kunt voelen. Maar het is 

waar dat zij hun uiterste best doen om dit te respecteren, want aangezien wij niet het vermogen of 

begrip hebben om telepathisch met een andere persoon te communiceren, respecteren zij dit zeer 

en proberen zij niet uw ruimte binnen te dringen, of te proberen uw gedachten te lezen, of iets van 

dit alles. 

 

-- 

 

Aan de andere kant, wat wij hebben waargenomen dat de nadelen van deze schriftelijke methode op 

het Internet zouden kunnen zijn, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het traag is. Dit is zo, omdat het 

niet hetzelfde is om een live-gesprek te voeren als om elk woord op te schrijven en alle gevoelens 

die je soms voelt en die moeilijk uit te drukken zijn wanneer het in tekstvorm is, en in feite zijn er 

vele malen dat het gesprek moet worden onderbroken omdat een van ons iets moet doen of even 

naar het toilet moet, omdat het normaal is dat wij mensen zijn en drie uur aan het praten zijn, 

omdat wij ook een pauze moeten nemen. En terwijl wij de vragen stellen, en zij antwoorden en zo, 

is de waarheid dat het altijd langer duurt en een beetje trager gaat dan wanneer het rechtstreeks 

zou gaan. 

 

Aan de andere kant kunnen we ook zeggen dat het in het begin misschien koud lijkt, hier beneden 

zijn we er al aan gewend, iedereen communiceert via sms, via WhatsApp, via Facebook, met hun 

familie en vrienden en vaak zien we dat alles afhangt van de intonatie waarmee het bericht wordt 

geïnterpreteerd, en het is u vast wel eens overkomen dat u een misverstand had met iemand omdat 

de manier waarop ik dit bericht kan versturen niet dezelfde is die door anderen kan worden 

begrepen. In het begin kan het dus een beetje koud overkomen, maar dit hangt af van de persoon 

om de energie van dat moment aan te voelen en hoe de dingen worden uitgedrukt. Het is iets waar 

elke persoon aan moet werken en weten hoe de juiste interpretatie te maken. Maar als je je 

onderdompelt in het moment, kun je veel waarnemen. En aan de andere kant kun je ook zeggen dat 

je gevoelig moet zijn. Waarom zeggen we dit? We zeggen het eigenlijk omdat we denken dat dit 

contact mogelijk is via het internet. Maar wat is er gebeurd? Sinds het uitkwam, sinds we de 

informatie begonnen te verspreiden zijn er veel mensen die van de gelegenheid gebruik hebben 

gemaakt om de informatie te verdraaien of om identiteiten te kapen of voor andere doeleinden. Dus 

wat is het punt hier? Dat ieder mens in staat moet zijn om het soort informatie dat hij ontvangt te 

onderscheiden en voor zichzelf te beoordelen. 

 

Het feit dat dit ras op deze manier communiceert betekent niet dat iedereen die ook zegt 

buitenaards te zijn en zich achter een computerscherm verschuilt, ook buitenaards is. Daarom is het 

altijd verstandig om zelf dingen in twijfel te trekken en niet klakkeloos te volgen. Het is altijd goed 

om te leren lezen en alles wat je ontvangt te ontcijferen, zodat je het kunt classificeren als 

waarheidsgetrouw of niet, want het zou iets anders in vermomming kunnen zijn. Daarom zeggen we 

dat het computerscherm ook een filter is dat misschien niet zo betrouwbaar is als wanneer je 

tegenover de persoon staat en hij of zij je het materiaal en de technologie of iets anders laat zien. 

 

-- 

 

Hoeveel van hen nemen contact op? Dit begon allemaal in 2009 toen er een eerste contact 

programma was dat ongeveer 10 jaar duurde. Dus in dit eerste contact programma, was het enige 

doel dat ze hadden om "hallo" te zeggen. Het doel was om de mensen te laten weten dat er andere 

rassen waren en dat we niet alleen zijn in het Universum. Dus het hoogste moment waarop meer 

Taygetans contact maakten was in 2016, want er waren 500 Taygetans die contact maakten met 

meer dan 1000 mensen. 

 

Een ding dat ons merkwaardig voorkwam was, zoals mijn collega Cristina heeft uitgelegd, dat ze 

training krijgen als ze hier komen, maar de waarheid is dat ze geen protocol of voorbereiding 
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hadden als het ging om direct contact te maken met mensen en dat in dit geval Taygetans degenen 

waren die verantwoordelijk waren voor het schrijven van de contactrichtlijnen en protocollen. Dus 

zij, de waarheid is dat zij verwachtten een ontvankelijker mensheid aan te treffen, gretig om meer 

te weten te komen over andere beschavingen, over andere culturen, om voorbeelden te nemen om 

onze eigen samenleving en onze eigen ervaring hier te verbeteren en uiteindelijk om vooruit te 

komen. 

 

Het moet gezegd worden dat zij vandaag de dag nog steeds werken aan de ontwikkeling van deze 

richtlijnen en protocollen, maar dat zij in feite, naarmate deze 10 jaar verstreken zijn, tot een zeer 

eenvoudige conclusie zijn gekomen. Dat wij mensen niet voorbereid zijn. Waarom niet? Omdat wij 

totaal geïndoctrineerd zijn om te denken dat leven in het heelal en buitenaardsen in het algemeen 

niet bestaan, en dat als iemand dat zegt het gewoon een grap is en dat ze er de draak mee zullen 

steken. Zij ontdekten dat de overgrote meerderheid van de mensen gewoon niet geïnteresseerd is 

om iets over hen te weten te komen, niets over andere culturen en andere beschavingen, omdat zij 

er niets aan hebben, en dat het dus niet productief was om een gesprek te voeren met iemand die 

niets over dit alles wil weten. 

 

Zij zagen dat elke persoon anders reageerde, dat zij in het algemeen totaal onvoorspelbaar waren 

en dat vele malen 99% van de 100 gewoon niet geïnteresseerd waren en totaal twijfelden aan de 

waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die zij verstrekten, dus het is door deze tijd en deze 

ervaringen dat zij tot de conclusie kwamen dat in het algemeen de mensheid niet voorbereid is om 

buitenaards leven te ontvangen. 

 

Vandaag zijn er nog slechts 30 Taygetans in een schip in een baan om de aarde, en slechts zeer 

weinigen van hen hebben contact met mensen. Naarmate de jaren verstreken en deze richtlijnen 

werden ontwikkeld, gingen er beetje bij beetje meer Taygetans weg en trokken meer schepen zich 

terug, want zoals mijn collega uitlegde, waren er momenten dat er 35.000 Taygetans waren. Toen 

ze zagen dat ze niet langer nodig waren, gingen ze beetje bij beetje naar huis tot ze overbleven met 

de bemanning die het nu is. 

 

-- 

 

Waarom hebben ze contact met mensen? We zouden kunnen zeggen dat in principe vanwege de 

onthulling die hier wordt gedaan. En waarom zijn ze geïnteresseerd in deze onthulling? Omdat zij 

hier zijn om ideeën te zaaien die kunnen helpen bij het ontwaken van de mensen, het ontwaken van 

de mens en de mensheid, omdat wij degenen zijn die de verandering moeten uitlokken, omdat wij 

degenen zijn die deze hele werkelijkheid hebben geschapen. Dus de manier die zij hebben gevonden 

om ons te helpen en om dit proces te begeleiden, is door het verschaffen van kennis, ideeën, die 

ons kunnen helpen om te evolueren en verantwoordelijkheid te nemen voor wat wij zijn, de 

scheppers van onze werkelijkheid, en waarom is het op deze manier gemaakt? 

 

Omdat, als een verandering blijvend wil zijn, het van binnenuit ieder van ons moet komen. Als 

iemand me plotseling oplegt dat ik anders moet gaan leven, zal ik me niet goed aanpassen of het 

volledig begrijpen, en zal ik gewoon iets volgen dat in een stroom meandert. Het zijn wij, het is de 

mensheid die de verandering moet brengen. We kunnen niet wachten tot andere mensen onze 

problemen voor ons oplossen. Dus wat zij doen is contact opnemen met mensen om alle informatie 

door te geven die ons kan helpen, en dat doen ze via deze openbaarmaking. 

 

Zoals we hebben gezegd, zijn zij gedurende de hele geschiedenis van de Aarde aanwezig geweest, 

in feite zijn we verwant, we zouden kunnen zeggen dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde 

familie, en het is niet alleen nu dat zij dit proces bijstaan. Dus in het verleden gebeurde het op een 

andere manier door ideeën te zaaien en het werd gedaan via sleutelfiguren, in dit geval was het in 

een fysieke vorm. Wat zij deden was persoonlijk spreken met sleutelfiguren of in de vorm van 

channeling. Maar zij realiseerden zich dat de interventie of het direct filteren van informatie naar één 

persoon, alleen maar het idee of het concept van Messias en goden bevorderde, in plaats van die 

persoon als voorbeeld te nemen en te beseffen dat hij/zij een spiegel is, en dat ieder van ons 

hetzelfde zou kunnen doen, in plaats van dat, verafgoden zij die persoon. Zoals: "Deze persoon 

heeft een ongelooflijke kennis dus ik moet hem volgen, ik moet doen wat hij zegt en verdedigen dat 

hij de beste is." Dit is totaal de tegenovergestelde bedoeling van waar ze naar op zoek waren. 
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In feite was het in het verleden, wanneer van iemand werd gezegd dat hij een Messias was, meestal 

een persoon met wie contact werd opgenomen, door een of andere niet-menselijke groep, zodat via 

die persoon informatie of concepten konden worden uitgefilterd naar een grotere massa mensen. 

Maar zoals we hebben uitgelegd, zagen ze dat deze manier van contact maken veel problemen 

veroorzaakte, en waar verwijzen we naar als we zeggen sleutelpersonen? Een sleutelfiguur is een 

individu van wie bekend is dat hij of zij veel invloed zal hebben binnen een groep of binnen de 

menselijke bevolking. Ofwel omdat ze het zo gepland hebben in hun levensmissie, ofwel omdat ze 

het op dat moment zo beslist hebben. En hoe kunnen zij weten dat deze persoon veel invloed zal 

hebben? Zoals we al eerder hebben gezegd, omdat zijn levensmissie aangeeft dat hij 

geprogrammeerd is om dat te doen, door onderdompeling bijvoorbeeld. 

 

Zoals we weten zijn er verschillende manieren om te incarneren op een vlak, bijvoorbeeld, hier op 

Aarde zijn er momenten waarop de persoon alles programmeert wat gaat leven dat gaat ervaren, en 

door dat programma kun je zien dat er een bepaald moment is dat hij de zender gaat zijn van 

bepaalde informatie of dat hij een bepaalde invloed gaat hebben, vanaf dit punt in de tijd kunnen ze 

het zien en dat is wat wordt beschouwd als een sleutelpersoon. Maar ze zeggen ook dat ze het door 

de tijd heen kunnen waarnemen. Ze hebben de technologie die Zandklok heet en die bestaat uit het 

maken van tijdsprongen met behulp van frequentiemanipulatie, zodat ze de vooruitgang en de 

evolutie van die persoon kunnen observeren. Door verschillende sprongen te maken, kunnen ze zien 

of die persoon echt de gewenste invloed zal hebben. 

 

-- 

 

Hier hebben we een zin van Anéeka van Temmer. Hier wilde ik u zeggen dat in de volgende video, 

waar we gaan praten over wat zou kunnen worden genoemd als "er is geen bewijs" van dit contact 

en waarom dat zo is, wie dit beslist, en dat is in dit geval de Federatie van Verenigde Planeten, en 

we zullen uitleggen wie zij zijn. We gaan verder... Dus ze zegt: 

 

"Toen we begonnen hadden we niet gedacht dat dit zo groot zou zijn of worden. Omdat het gebrek 

aan bewijs, zoals zij dat zouden willen, het contact dynamiseert. Omdat het enige wat het in stand 

houdt, de vreemde informatie is die uniek is voor ons. Wat een ander soort informatie verklaart, die 

licht geeft op de ontbrekende stukken. Toch is het nog steeds niet genoeg voor de meesten, maar 

we besloten te blijven voor de weinigen die onze informatie wel als nuttig zien. Of het er nu veel of 

weinig zijn, maar iets zegt me dat het er meer zijn dan we denken". 

 

- Anéeka uit Temmer 

Zoals u ziet, zijn zij hier niet om iets op te leggen, maar gewoon voor al die mensen die bereid zijn 

naar hen te luisteren en al die informatie die zij verstrekken in ontvangst te nemen. 

 

En met wie hebben zij contact? Op Aarde hebben zij contact met mensen op een bepaald niveau van 

regeringen, ons werd verteld dat voornamelijk de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Frankrijk, Rusland, Roemenië, Oekraïne en Japan tot de meest prominente behoren. 

Begrijp dus heel goed dat zij NIET WERKEN voor de regering, of een van deze hierboven, zij maken 

geen deel uit van een programma of iets op deze manier. In plaats daarvan hebben zij enige invloed 

en infiltreren zij in sommige van deze regeringen om informatie te verzamelen en te proberen te 

helpen op welke manier zij ook maar kunnen. 

 

Ook om te zeggen dat normaal gesproken dit ras niet rechtstreeks met presidenten praat, in feite 

zijn presidenten of royalty's niet de machtigste mensen in deze samenleving, maar achter hen zijn 

er degenen die echt aan de touwtjes trekken, de presidenten zouden gewoon een marionet zijn die 

het publieke gezicht is, ze vertelden ons bijvoorbeeld niet dat ze met Trump praatten, maar met 

mensen die zich binnen de Trump-administratie bevonden. De Taygetans werken meestal via 

mensen in de drieletter agentschappen. Voor degenen die niet weten wat ik bedoel met 

agentschappen met drie letters, enkele voorbeelden zijn: de FBI of de CIA of dit soort 

inlichtingendiensten. Zij hebben dus een meer directe communicatie met de mensen die tot de 

inlichtingendiensten behoren, in plaats van rechtstreeks met de regeringen. 
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Voor het geval u het zich afvraagt, er zijn veel van hun contacten in deze agentschappen die niet 

weten met wie ze praten, maar dat is niet nodig omdat ze vaak worden gevalideerd door belangrijke 

mensen die hen al valideren, of ze worden wederzijds gevalideerd, en ze hoeven hun identiteit niet 

meer op te geven of te verantwoorden wie ze zijn. Maar het is ook nodig om te zeggen dat er vele 

anderen zijn die eigenlijk precies weten wie ze zijn. Waarom? 

 

Omdat geheimhouding en twijfel, en dit hele aspect van de behoefte aan bewijs alleen op het niveau 

van de bevolking is, maar niet op het niveau van de regering, waar veel mensen, vooral in deze 

drieletterige agentschappen, al op elk moment weten met wie ze praten, en wat ze doen. Hier is 

bijvoorbeeld het feit dat zij, zoals wij hebben gezegd, niet met Trump hebben gesproken, maar zij 

wisten wel dat Trump contact had met andere rassen die deel uitmaakten van de Federatie en dit 

soort contact was ofwel via een directe conferentie of via een hologram. 

 

De meest gebruikelijke methode is, zoals wij hebben uitgelegd, via het Internet, maar het is ook 

belangrijk om duidelijk te maken dat, zoals wij weten, regeringen over een veel geavanceerdere 

technologie beschikken dan wat wereldwijd bekend is bij de algemene bevolking. Er zijn bepaalde 

regeringen die reeds beschikken over de technologie van het neutrino muon, dat, zoals mijn collega 

heeft uitgelegd, wordt gebruikt als basis voor communicatie met behulp van zwaartekrachtgolven, 

en er zijn hier bepaalde regeringen die reeds over deze technologie beschikken en die dus via deze 

methode contact onderhouden. 

 

En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, hebben ze ook contact met sommige burgers, 

dat wil zeggen met gewone mensen, om zo te zeggen, met alledaagse mensen en met hen ook, met 

sterrenzaden omdat, zoals we al zeiden, een van de redenen waarom ze hier zijn is om hun 

sterrenzaden terug te brengen. Sterrenzaden die hier kwamen voor een ervaring of om iets terug te 

brengen en vaak zijn ze hier ook om degenen in een baan om de aarde te ondersteunen. Zij staan in 

contact met mensen van hun team die hier op Aarde zijn. Niet alle contactpersonen nemen deel aan 

de openbaarmaking, nu of in het verleden. 

 

Er zijn veel contactpersonen die het privé hebben gehouden en anderen die hebben besloten om 

deze informatie te delen. En het feit dat wij bijvoorbeeld geen belangrijke positie binnen de regering 

of een andere positie hebben, betekent niet dat wij minder belangrijk zijn, maar dat ieder via zijn 

eigen frequentie werkt en daardoor invloed kan uitoefenen op de massa en de mensen waarmee hij 

of zij omringd is. Ze hebben ook mensen gevonden die zogenaamd aan de top staan van het hele 

gebeuren, maar niet echt veel invloed hebben... 

 

Tenslotte, in de Taygetan onthulling, zijn de contactpersonen die momenteel informatie delen: 

 

Robert Carbonell die uit Barcelona komt. Hij heeft heel wat kanalen op zijn sociale netwerken, maar 

de belangrijkste zouden die op YouTube zijn: Despejando Enigmas en de andere Agencia Cósmica 

Semillas Estelares. Hoewel hij ook een account heeft op Twitch. En als je naar hem op Facebook 

gaat, vind je daar al zijn verschillende platforms. 

 

Aan de andere kant, is er Malgosia Duszak, ze komt uit Polen. Zowel Robert als Gosia zijn al drie 

jaar met deze race in contact en zij waren degenen die begonnen met het verspreiden van het 

woord. Gosia's kanaal in het Spaans is: Agencia Cósmica, maar heeft ook in het Engels: Cosmic 

Agency. Zij heeft ook een webpagina die www.swaruu.org is, waar zij de link naar alle video's en de 

transcriptie vergemakkelijkt, zodat het gemakkelijker is om de informatie voor alle soorten mensen 

te bereiken. 

 

We hebben ook Dale Harder, hij komt uit de Verenigde Staten, hij heeft geen platform waar hij in 

het bijzonder de informatie deelt, maar hij werkt wel mee via Gosia's kanaal in het Engels. En dan 

heeft hij ook meer direct deelgenomen via conferenties. Deze drie mensen waren aanwezig op de 

ufologie wereldconferentie in Barcelona, waar ze verschillende presentaties hebben gegeven en 

toen. Gosia en Dale waren aanwezig op een andere ufologie wereldconferentie in Laughlin, Nevada, 

waar ze ook het belang van al dit contact presenteerden. 
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Daarnaast, mijn partner Cristina Álvarez en ik, Estel-la Fernández wij komen ook uit Barcelona. En 

je kunt ons volgen via dit kanaal Conocimiento Pleyadiano op YouTube. Op Facebook hebben we de 

pagina met dezelfde naam en dan hebben we ook nog het Engelse kanaal Pleiadian knowledge. 

 

Nogmaals, dit betekent niet dat zij de enige mensen zijn met wie contact wordt opgenomen, maar 

wel degenen die op dit moment de informatie bekendmaken. Er zijn in het verleden andere mensen 

geweest en er zullen in de toekomst zeker ook anderen zijn. 

 

Estel-la: Ter afsluiting laten we u achter met een uitleg van Anéeka van Temmer, waarin zij met ons 

deelt waarom zij zo voorzichtig zijn met het contacteren van mensen en het doel dat zij hebben om 

hier te zijn. Dus allemaal hartelijk dank. We laten jullie bij haar en zien jullie in de volgende video: 

 

"Onze boodschap is niet dat de goden zijn teruggekeerd. We verlangen geen verering. Wat we willen 

is dat het publiek ziet dat we dezelfde zijn. Dat we verwanten zijn. Dat jullie de goden zijn. Dat jullie 

daar niet zijn geëvolueerd, maar dat jullie uit de sterren komen. We zijn allemaal hetzelfde. In dat 

opzicht is het erg handig dat we niet praten. Het houdt wat afstand tot het publiek. Het zet ze aan 

het denken. Ze zullen nu beslissen wat ze willen geloven, en in wie ze willen geloven, en hopelijk 

zullen ze zien dat ze alleen in zichzelf kunnen geloven. Dat is de boodschap. Wordt volwassen! Jullie 

zijn zoals wij. We zijn familie en daarom zijn we hier. Zoek niet verder waarom buitenaardsen 

geïnteresseerd zijn in mensen. Het is waar dat veel rassen mensen uitbuiten en andere agenda's 

hebben... Maar de realiteit is dat de overgrote meerderheid geïnteresseerd is in de Aarde gewoon 

omdat hun familie daar is. Mensen die hier vroeger waren en zich nu mens noemen. Dat is wat we 

willen. Om ze weer te zien. De zielen die niet van daar zijn. Daarom zijn wij hier. Wij zijn een baken 

voor hen die ons nodig hebben. Hen laten zien dat, ondanks alles, wij hier zijn. Hen herinneren aan 

hun kosmische, eeuwige aard. Wij willen het menselijk ras kracht geven. Maar ik bedoel de gewone 

mensen. De gewone mensen die van dag tot dag leven. Hen eraan herinneren wie ze zijn. 

 

- Anéeka van Temmer 
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