
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 2                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20210419-Taygeta-NL-De-media-in-Taygeta-stellaire-beschaving 
 

DE MEDIA IN TAYGETA - STELLAIRE BESCHAVING - BUITENAARDS CONTACT 

 

TAYGETEAANSE MEDIA: Hoe communiceren de Taygeteanen met elkaar? 

 

Cristina: Een vraag Anéeka, hoe zien de Taygeta media eruit? Degene die op de planeten worden 

gebruikt? Met andere woorden, hoe geven jullie het nieuws door aan de burgers? 

 

Аnéeka van Temmer: Alles gaat via een netwerk dat lijkt op het internet. Het is geen televisie. 

Alleen de nieuwsgegevens worden naar het netwerk gevoerd en van daaruit beslist iedereen of hij 

naar iets in het bijzonder wil zoeken of niet, maar ja, we zouden kunnen zeggen dat er een platform 

is om het een naam te geven, met nieuws of algemene gegevens van wat er gebeurt. 

 

Anders dan op Aarde kan elke burger zijn nieuws uploaden, maar zonder de censuur van YouTube. 

 

Het is echter niet invasief, het is er gewoon, niets van: "We onderbreken dit programma om..." 

 

Want zoals ik al zei, er zijn geen programma's als zodanig. In plaats daarvan is er een planetair 

Netwerk verbonden met het Netwerk van de Raad van Alcyone verbonden met het Netwerk van de 

Federatie en anderen, allemaal samen, waar de hoeveelheid informatie die er is, niet te 

kwantificeren is. 

 

En entertainment is niet zoals het kijken naar films en series, maar het is met het oog op leren op 

hetzelfde moment. En hetzelfde gebeurt met films en series op Aarde, maar dan als programmering 

naar mensen toe van wat ze moeten denken, leuk vinden, waarden. Het is nog steeds hetzelfde, 

leren, maar de mensen van de Aarde zien het niet, zij zien alleen leeg amusement, niet een mentale 

programmering waar zelfs de meest domme TV programma's geprogrammeerd zijn om idiotie te 

accepteren, wat betekent dat het het beste is om onwetend en gehoorzaam te zijn. 

 

In Taygeta en andere zogenaamde "geavanceerde" beschavingen geldt hetzelfde, maar dan met het 

oog op het verruimen van het bewustzijn en de wijsheid van het hele volk, door hen te leren zelf na 

te denken, en te delen wat zij hebben gevonden binnen hun introspecties en binnen hun 

persoonlijke filosofie. En zo de hele samenleving te verrijken. 
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Estel-la: En hoe maken mensen verbinding met dit netwerk? Via computers? 

 

Anéeka van Temmer: Ja, iedereen heeft holografische computers. Holografisch op twee manieren, 

dat ze holistisch of compleet zijn. En dat de "displays" of schermen high definition en 3D 

hologrammen zijn en als je wilt, ook full immersion. Deze computers kunnen vrijwel alles. 

 

*Pictures not supported* 

 

Cristina: En hoe kom je aan een computer in Taygeta? Is er een plek waar ze worden uitgedeeld? 

 

Anéeka van Temmer: Ja, zoals met alles in Taygeta, je moet er gewoon om vragen. 

 

Je gaat geen computers hamsteren, want dat zou alleen maar in de weg staan, en ze zijn nutteloos. 

Dus iedereen heeft wat hij nodig heeft. En als het in je opkomt dat je om een of andere reden 30 

computers nodig hebt of wilt, dan kun je ze krijgen. 

 

Alleen voor iets dat om de een of andere reden moeilijk te verkrijgen is, zou een Raad worden 

bijeengeroepen om te beslissen wie krijgt wat niet kan worden verdeeld of gekopieerd. Zoals met 

een origineel van een kunstwerk, want hoewel je het kan namaken, is het niet het origineel, en zou 

het waardeloos zijn. 
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Cristina: En nog een laatste vraag over dit onderwerp. Hoe bestel je de computer? 

 

Want nu stelde ik me de Amazon-bezorger voor, maar ik weet dat het niet zo moet zijn. 

 

Anéeka van Temmer: Met een andere computer, een geleende of naar een distributiecentrum 

gaan dat is als een winkelcentrum op aarde. 

 

Taygeta is een vrouwenmaatschappij... natuurlijk moeten er winkelcentra of shopping centers zijn. 

Maar ook hier betaal je niet, je krijgt wat je wilt met een bedankje. En de mensen die er komen, is 

omdat ze er willen zijn, en ze zijn er niet de hele tijd, alleen seizoensgebonden of volgens schema, 

zoals iedereen helpt. 
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