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20210424-Taygeta-NL-TAYGETEAN CREW OP HET TOLEKA SCHIP 
 

DE TAYGETEAANSE BEMANNING VAN HET TOLEKA SCHIP 1 DE TAYGETEAANSE BEMANNING VAN 

HET TOLEKA SCHIP 2  

 

DE TAYGETAANSE BEMANNING  

 

HET TOLEKA MOEDERSCHIP 

 

 
 

Deze informatie wordt gegeven door vrouwen en mannen van de ster Taygeta, in de cluster van de 

Pleyaden. Het zijn verschillende gesprekken die live op schrift worden gehouden via het internet en 

per thema zijn gereorganiseerd. Wij behouden hun originele tekst zonder enige wijziging. Ze zijn in 

video formaat te vinden op YouTube, op het Pleiadische Kennis kanaal van Cristina Álvarez en Estel-

la Fernández. Startdatum van het contact: 12 juni 2020 

 

Estel-la.- Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Mijn partner is Cristina en ik ben Estel-

la, en vandaag brengen we jullie een heel speciale video waarin we jullie gaan voorstellen aan alle 

leden van het Taygetean ras die op dit moment in een baan om de aarde zijn op het schip genaamd 

Toleka hier op aarde.  

 

Cristina.- Maar voordat we met de video beginnen, willen we eerst een aantal punten 

verduidelijken, zodat u de inhoud van deze video goed kunt begrijpen.  

 

Estel-la.- We hebben alle punten hier voorbereid om niets over te laten. Om te beginnen, alle 

termen, alle woorden, of de bijvoeglijke naamwoorden die u gaat zien die zij gebruiken om te 

beschrijven wat zij zijn, de posities die zij hebben, of de taken die zij uitvoeren, het moet gezegd 

worden dat zij niet de exacte betekenis zijn van wat zij werkelijk bedoelen, omdat het vaak verloren 

gaat in de vertaling en het zijn begrippen die wij hier op Aarde niet hebben, wij denken er niet over 

na.  

 

Dus, wat ze doen is, ze gebruiken de term die er min of meer het meest op lijkt, maar die vaak erg 

beperkt is en niet in staat is om over te brengen waar het werkelijk om gaat en alles wat bij die 

term hoort. Ik ga citeren zoals ze zeggen: "Dit is opdat u ons niet zou interpreteren als te menselijk, 

zo niet, hoe wilt u anders dat wij beschrijven wie wij zijn en welke posities wij hebben, als wij die 

woorden niet kunnen gebruiken?" Dit is een zin van Aneeka van Temmer.  

 

Maar het punt is, dat dit heel logisch zou moeten zijn en heel gemakkelijk te begrijpen, omdat het 

duidelijk is dat er een wederzijds begrip moet zijn zodat kennis kan worden doorgegeven, en als het 

niet op deze manier zou zijn, zou het niet mogelijk zijn, en hiermee bedoel ik niet dat dit alleen 

gebeurt met de Spaanse taal, dit gebeurt met alle talen die we hier op deze planeet hebben, omdat 

het begrippen zijn die we niet gebruiken en daarom hebben we of weten we niet hoe we ze moeten 

beschrijven.  
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Zodra dit is opgehelderd, gaat u zien dat er tijdens de video bepaalde acroniemen zijn die zij 

gebruiken om sommige groepen of sommige categorieën te beschrijven, en ik ga u nu vertellen wat 

zij precies betekenen, en ook dat deze acroniemen uitsluitend zijn gemaakt voor menselijk begrip en 

dat zij het niet op die manier gebruiken:  

 

- CIC = Central Intelligence Command.  

- HRH = Hare Koninklijke Hoogheid.  

- CAP = Combat Air Patrol.  

- MD = Medical Doctor.  

- SOG = Special Operations Group.  

 

Aan de andere kant, zoals we al zeiden, deze mensen zijn hier in een baan om de aarde in een 

ruimteschip. Het schip heet Toleka en het is de eerste in zijn soort, Toleka klasse. En het schip 

draait elke 164 minuten in een baan om de Aarde, waardoor de bemanning elke 82 minuten een 

zonsopgang en een zonsondergang kan zien. Dit beeld dat u op het scherm ziet, lijkt op het schip, 

maar is natuurlijk niet het origineel.  

 

Wat het schip betreft, de laatste gegevens die wij hebben en die wij reeds hebben gedeeld, is dat 

het zich op een hoogte van 423,9 km van het oppervlak bevond en met een snelheid van 7,9 km per 

seconde ging. Dit schip heeft een lengte van 1.734 meter, en heeft een capaciteit voor 1.800 

mensen, hoewel er nu slechts 30 mensen zijn. 28 Taygeteanen, Yázhi en een mens, maar ook 7 

katten, 5 fretten, 15 mog'yay en 3 otters.  

 

Estel-la.- Een van de indelingen die je veel gaat zien is die van een Hasjmalliem. Een Hashmallim is 

een mannelijk persoon die hoog opgeleid is, zoals wij hier op aarde zouden kennen als de speciale 

strijdkrachten of de Delta Force Navy Seals, onder andere. Zij worden dus opgeleid om vijandelijk 

gebied te betreden en missies uit te voeren met een hoog gevaar en belang, in overleving en in 

ontsnappen en verbergen, onder andere, zoals vernieling en contraterrorisme. 

 

Degenen die nu op het schip zijn, sommigen van hen zijn ook piloten, en zij zijn degenen die belast 

zijn met het uitvoeren van de ondersteunende en onderhoudstaken, dat wil zeggen, degenen die 

alles draaiende houden daarboven.  

 

Zoals u kunt zien, zou het vergelijkbaar zijn met een militair, maar in werkelijkheid is het niet 

hetzelfde als wat wij verstaan onder het leger dat wij hier op aarde hebben, zoals een graad E van 

een menselijk leger. Hen wordt geleerd bevelen op te volgen, niet na te denken, alleen te reageren, 

nooit vragen te stellen, alles te gehoorzamen, gewoon blindelings alles te gehoorzamen. Dus, het 

zijn gewoon de militairen van een hogere graad, of de officieren, die geleerd wordt bevelen te 

geven, maar altijd volgens de regels en de hiërarchie.  

 

Een leger uit Taygeta leert in de eerste plaats ethiek. Wat hier totaal onderdrukt wordt voor onze 

militairen. Ze leren om hun eigen beslissingen op de grond te nemen. Om het commando te zijn en 

hoe holografisch te coördineren met hun eigen, met behulp van tips in het veld, tussen hen. Het 

nemen van holografische beslissingen, en wat dat betekent is dat ze in zekere zin het resultaat zijn 

van een Raadszitting tussen de leden van de groep, waar de gegevens en de feiten worden 

blootgelegd en de best mogelijke beslissing wordt genomen met de gegevens die ze in handen 

hebben, dat betekent, dat ze opdracht kunnen krijgen voor een missie en als ze daar eenmaal zijn 

en de situatie analyseren, kunnen ze besluiten om die niet uit te voeren.  

 

Het is duidelijk dat dit een verantwoordelijkheid met zich meebrengt die zij later onder ogen zullen 

moeten zien, maar zij zullen geen bevelen moeten opvolgen alleen omdat het zo gezegd is. Dus, 

elke Taygeta militair is degene die al bevelen geeft om gecoördineerd te worden met anderen of 

alleen. Heeft training om situaties in te schatten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties 

en de beste weg te nemen voor elke omstandigheid zonder per se verbinding te hoeven maken met 

het commandocentrum als dat niet mogelijk is.  

 

Cristina.- Ook verduidelijken, dat u zult zien dat veel van de mensen dragen bijnamen toegewezen 

door NORAD. Voor degenen onder jullie die niet weten wat NORAD is, NORAD is het Noord-
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Amerikaanse defensiecommando. Zoals Aneeka uitlegt, volgt NORAD de operaties van onze 

gevechtsvliegtuigen op radars. Dus, onder de onderscheppingsvliegtuigen van de Amerikaanse 

luchtmacht gebruiken zij deze codes om naar elkaar te verwijzen wanneer zij een van onze schepen 

in hun luchtruim identificeren.  

 

Dus, de namen toegekend door NORAD, zijn geen namen die van hen komen, de meeste zijn 

codenamen toegekend door de menselijke militairen die zij hebben toegewezen om de Taygeteaanse 

schepen te identificeren. Alleen, in sommige gevallen, heeft het menselijk leger hun namen 

overgenomen. Hier keren we terug naar het gebruik van de menselijke terminologie. Als je in de 

lucht vliegt, waar menselijke soldaten zijn, is het meest logische om geen conflict te veroorzaken, 

dat je je aanpast aan de regels die zij in het luchtruim hebben en je bijvoorbeeld identificeert met 

Taygeteaanse namen, vanuit hun eigen taal, het is veel ingewikkelder dan de menselijke 

terminologie te gebruiken voor een betere communicatie. En het lijkt misschien dat alles een 

gemilitariseerd tintje heeft, maar zoals Anéeka zegt: "Dit is een missie onder de militaire jurisdictie 

van Taygeta, we zijn geen jacht op vakantie." Zoals Estel-la dus al heeft uitgelegd, verschilt het 

leger en de manier waarop het werkt, veel over de manier waarop wij weten dat een militair hier op 

aarde is.  

 

Estel-la.- Een ander belangrijk punt is dat u gaat zien dat er velen zijn die wel zeggen hoe oud ze 

zijn, maar niet de exacte geboortedatum zeggen, of vele anderen die gewoon zeggen geen 

berekende leeftijd te hebben. Dus u kunt dit begrijpen, hoe kan het zo zijn, het komt erop neer dat 

de enige persoon die op Aarde geboren is en nu met hen op het schip is, Suriko is. Zij is de enige 

persoon waarvan de geboortedatum echt berekend is. In Taygeta doen ze dat niet op die manier, en 

vieren ze ook geen verjaardagen zoals wij hier op Aarde doen.  

 

Dus gaan we nu de berekening maken die zij moeten maken om te proberen een vergelijking te 

krijgen van de jaren die zij zouden hebben zoals wij die hier op Aarde begrijpen. En wat zij doen is 

dat zij een sterrendatum nemen van de positie van de sterren, die is hoe zij het oorspronkelijk 

berekenden en die vergelijken met de aardse data, maar het is ingewikkeld omdat er een 

tijdsverschuiving is tussen de Aarde en tussen de planeten van Taygeta, aangezien zij elk jaar van 

elkaar weg bewegen, waardoor de tijdelijke verschuiving toeneemt.  

 

Tegen het jaar 1990 was het tijdsverschil tussen de Aarde en de planeten van Taygeta 2 dagen per 

één in Taygeta. In 2010 was het 2,6 dagen op Aarde voor één in Taygeta, en vandaag zijn er 4,6 

dagen op Aarde voor één in Taygeta. Dat wil zeggen, ze brengen een dag door en hier is het 

halverwege de week. Dus, wat ze doen is het wiskundig berekenen en er komt een bepaalde datum 

uit, maar soms is alleen het jaar bekend, zoals velen van hen die alleen zeggen ongeveer de leeftijd, 

en andere keren andere mensen die de moeite hebben genomen om het nauwkeuriger te berekenen 

om alle gegevens en een preciezere datum te krijgen. 

 

Dat gezegd hebbende, zult u zien dat velen van hen als zeer jong zouden worden beschouwd, want 

het gemiddelde ligt tussen de 20 en 30 jaar, maar dat is heel, heel anders dan wat wij hier 

begrijpen, en dat komt omdat zij zich hun vorige levens beginnen te herinneren vanaf ongeveer 13 

jaar, dat wil zeggen, daarmee krijgen zij veel kennis en ervaringen terug die zij in andere levens 

hebben opgedaan en dat doet hen al op een heel andere manier handelen. Bedenk ook dat deze 

mensen, de jongere mensen, degenen zijn die op zoek zijn naar meer actie, die iets met hun leven 

willen doen, die willen verkennen en experimenteren, en daarom zijn zij ook degenen die hier op 

Aarde helpen in deze situatie.  

 

Aan de andere kant zijn er mensen die misschien al 300 of 500 jaar oud zijn en die het al eerder 

gedaan hebben, die nu rustiger willen leven, op hun thuisplaneet of op een andere planeet willen 

zitten en een rustiger leven willen leiden. Dit rechtvaardigt dus ook waarom alle bemanningsleden 

die u gaat zien, meestal van een vrij jonge berekende leeftijd zijn. En vergeet niet dat ze tot 

ongeveer 900 jaar oud kunnen worden. Het lichaam van de vrouw is rijp als ze ongeveer 23 jaar oud 

is en dat van de man als ze 25 jaar oud is en van daaruit wordt het lichaam bewaard voor wat 

enkele honderden jaren kan zijn, en pas na veel meer tijd zal hun biologische lichaam een beetje 

meer leeftijd beginnen te weerspiegelen.  

 

Cristina.- En, tenslotte, verduidelijk dat deze informatie ons is verstrekt door Aneeka van Temmer. 
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Dat de afbeeldingen die je hieronder gaat zien deze mensen niet voorstellen, het zijn gewoon 

afbeeldingen die van het internet zijn gehaald en waarbij Aneeka ons heeft geholpen om 

afbeeldingen te vinden die op hen lijken. Er is maar één echte afbeelding. Het zijn dus geen echte 

afbeeldingen, het is belangrijk om dit te verduidelijken en hoewel het misschien lijkt dat ze allemaal 

idyllisch zijn, is dat niet de realiteit. Ze zijn gewoon gezonder, eten zonder gifstoffen, hebben een 

holistisch dieet op basis van geneeskunde en bovendien is hun medische wetenschap veel verder 

gevorderd dan de onze. En, tenslotte, ook de stemmen die u gaat horen zijn van ons en voor het 

vrouwenteam en het mannenteam hebben verschillende menselijke mannen en vrouwen 

meegedaan, om de stemmen in te spreken.  

 

Estel-la. - Met dit alles kunnen we de video starten en nu ga ik u alle mannen voorstellen die deel 

uitmaken van deze bemanning:  

 

MANNEN IN HET TOLEKA SCHIP 

 

 

KHILA VAN PROCYON  

Bijnaam: K  

Naam toegewezen door NORAD: Barón Rojo / Leeuw (León) / Delta Golf 150 

Kilo.  

Leeftijd: 28 jaar (28 februari 1992)  

Hoogte: 198 cm  

Khila maakt deel uit van de SOG. Hij is de leider van de Hashmallim en de leider 

van het gevechtscommando en de gevechtssquadrons. Hij is de piloot van het 

gevechtsschip: Chindi At'éed. Hij is degene die de gevechtsschepen die uit dit 

schip komen coördineert en verplaatst. Zijn missies en het onderhoud ervan. 

Daarnaast is hij een expert in Speciale Operaties, in operaties met 

gevechtsvaartuigen en in het leiden van kleine Hashmallim teams. Ook in 

vechtsporten 

 

SALAPHAIEL VAN ERRA  

Bijnaam: Sala.  

Naam toegewezen door NORAD: De Wolf.  

Leeftijd: 32 jaar (15 december 1988)  

Hoogte: 195 cm  

Salaphaiel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim. Als onderdeel van 

het Special Operations team, is hij een piloot met ervaring in menselijke 

vliegtuigen, in het bijzonder helikopters. Verder in marine operaties, schepen en 

onderzeeërs. Ook maakt hij deel uit van het onderhoudsteam van grote en 

kleine schepen. Hij is een expert in sloop, militaire en geïmproviseerde 

explosieven, in het onschadelijk maken en neutraliseren ervan. Hij is een expert 

in zwemmen en duiken, in operaties onder water alsook in bewegingen in zee, 

lucht, land en in krijgskunsten. 

 

RAGUEL VAN TEMMER  

Bijnaam: Ragg  

Naam toegekend door NORAD: De Stier / De Hamer.  

Leeftijd: 34 jaar.  

Hoogte: 202 cm  

Raguel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim en de piloot van het 

gevechtsschip: Super Ghost. Hij is de trainer van het hoogste niveau op het 

schip. Raguel maakt ook deel uit van het onderhoudsteam voor de 

motorsystemen van grote ruimteschepen en de holografische 

computersystemen. Hij is een expert in ontwijking en infiltratie, het hanteren 

van wapens, in hun deactivering en in aardse explosieven. Gespecialiseerd in 

jungle bewegingen, woestijn bewegingen, hooggebergte bewegingen, water 

bewegingen, marine en duiken. Ook is hij een marinedeskundige in menselijke 

schepen en onderzeeërs, in de civiele en militaire menselijke luchtvaart. 

Daarnaast is hij in CounterTerrorisme en spionage. Hij is een expert in 

vechtsporten, geschiedenis en aardse geografie en is gespecialiseerd in Exo-
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politiek, Exo-linguïstiek, in zowel moderne als oude aardse talen. Daarnaast is 

hij ook een expert in Taygeteaanse geneeskunde 

 

THOREL VAN ERRA  

Bijnaam: Thor / Donder.  

Leeftijd: niet berekend.  

Hoogte: 197 cm  

Thorel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim. Hij maakt deel uit 

van het onderhoudsteam voor grote en kleine scheepssystemen. Hij is een 

expert in camouflage en infiltratie. Met veel kennis van Exopolitiek, menselijke 

geschiedenis en politiek, zowel oud als modern. Ook is hij een expert in 

scenario's en stedelijke en ondergrondse situaties of bewegingen. Hij is een 

expert in menselijke bewapening en tegenmaatregelen, in explosieven en 

menselijke kernwapens, plus in vechtsporten.  

  

- We willen hier een aantekening maken: Thorel, bracht ongeveer 4 jaar 

undercover door en werkte in het Pentagon. Deze foto die door de netwerken 

loopt is origineel, en dat is de echte foto van hem, dit is hem. We zouden graag 

in een ander moment, meer in detail kunnen gaan over zijn verhaal.  

 

GABRIEL VAN ERRA  

Bijnaam: Gabe, Arch G  

Naam toegekend door NORAD: Archie / Golf  

Leeftijd: 30 jaar.  

Hoogte: 192 cm  

Gabriel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim, maar hij is ook 

historicus en piloot van schepen en menselijke vliegtuigen. Hij is een expert in 

vechtsporten, in kleine lange afstandswapens zowel menselijk als van de 

Federatie. Hij is gespecialiseerd in extreme operaties in de jungle, in 

woestijnoperaties in het Midden-Oosten, in de problemen en oorzaken daarvan, 

in de islamitische wereld, hij is ook een expert in Europese scenario's in hun 

conflicten, hun oorzaken, in geheime genootschappen, in Tempeliers en hun 

invloed, evenals in ondergrondse operaties. Hij is een veteraan van vele 

operaties op Aarde.  

 

AZANI VAN ERRA:  

Bijnaam: Aza / Ace  

Leeftijd: 28 jaar.  

Lengte: 194 cm.  

Azani, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim. Hij is een expert in 

martial arts, in Exo-politiek, in stedelijke terrestrische situaties en conflicten, 

management van de media, menselijke spionage en contraspionage. Hij is ook 

een expert in ondergrondse operaties en operaties in het hooggebergte, in 

bewegingen en operaties van kleine groepen en in infiltratie. 

 

ZACHARIEL VAN TEMMER:  

Bijnaam: Zach / Zak  

Leeftijd: 38 jaar.  

Lengte: 195 cm.  

Zachariel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim. Hij is een expert in 

conflictsituaties en scenario's in het Midden-Oosten, in operaties in de woestijn, 

ook in menselijke militaire machtsstructuren, in het onschadelijk maken van 

explosieven en menselijke wapens. Hij is een expert in contraterrorisme, in 

Aardse machines, uitrusting en voertuigen van de oppervlakte, evenals in 

Krijgskunsten. 
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XENIEL VAN PROCYON:  

Bijnaam: Eni.  

Naam toegekend door NORAD: Het Hongerige Beest / Beast / X-ray Bravo.  

Leeftijd: 39 jaar.  

Hoogte: 190 cm.  

Xeniel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim, gespecialiseerd in 

luchtsteun. Hij is een gevechtspiloot van het schip: Gunabul Dichin-Nisin. Hij is 

een expert in extractie manoeuvres voor Hashmallim en Shinonim teams. Expert 

in extracties van allerlei aard, zoals in ontvoeringen, in het hanteren van 

trekkerstralen van kleine vrachtschepen en personeelsdragers.  

 

DAXEL VAN TEMMER:  

Bijnaam: Dax.  

Leeftijd: niet berekend.  

Hoogte: 200 cm.  

Daxel, maakt deel uit van de SOG. Hij is een Hashmallim. Hij is een expert in 

vechtsporten, in het hanteren van kleine menselijke wapens en van de 

Federatie. Gespecialiseerd in woestijn, jungle en ondergrondse operaties. Hij is 

een expert in ontwijken en infiltreren, zichzelf onzichtbaar maken onder de 

menselijke bevolking, ook in bewegingen met voertuigen en menselijke en 

holografische communicatie. In menselijke digitale computersystemen en in 

menselijke sociale media. 

 

AZRAEL VAN ERRA:  

Bijnaam: Azra.  

Naam toegekend door NORAD: Bad Luck / Bravo Charly 157 Zulu.  

Leeftijd: niet berekend.  

Lengte: 191 cm.  

Azrael is de piloot van het gevechtsschip: Naahiłii Mósí (Zwarte Kat). Hij is een 

expert in het besturen en de tactiek van gevechtsschepen, zoals het onderhoud 

van kleine scheepssystemen, en in vechtsporten.  

 

AKON VAN PROCYON:  

Bijnaam: Koni / Toni.  

Naam toegewezen door NORAD: Engel van het lot / Destiny.  

Leeftijd: niet berekend.  

Hoogte: 193 cm.  

Akon, is de piloot van het gevechtsschip: Dooyáʼátʼéehda Akʼos (Bad Karma). Hij 

is een expert in het besturen van kleine schepen. In gevechtstactieken. In 

management en extractie van kleine groepen van Speciale Operaties. Extracties 

van alle soorten, in ontvoeringen en implantaties van regressieve en positieve 

rassen.  

 

SAV'EL "ALAHI ESHTAR" VAN ERRA:  

Bijnaam: Ala / Laji.  

Naam toegewezen door NORAD: Magic / Magic Man / Lima Echo 11.  

Leeftijd: niet berekend.  

Lengte: 199 cm.  

Sav'el, is de wetenschapsofficier van het Toleka-schip. Hij is de 

hoofdwetenschapper en onderzoeker, maar ook historicus, filosoof, 

natuurkundige en wiskundige. Hij is een expert in genetica, in menselijke 

psychologie, in mind control en counter-mind control.  

 

DHOR KÁAL'EL VAN TEMMER:  

Bijnaam: DK / Cael. Naam toegewezen door NORAD: Osiris / Anu Jr. / Caelus / 

Superman / Sierra Kilo 15-7.  

Leeftijd: Niet berekend.  

Lengte: 198 cm.  

Dhor Káal'el is de piloot van het schip "Horus", dat een Suzi II-klasse 

gevechtsschip is. Hij heeft de leiding over het commando en de controle van de 

expeditie van het Toleka-schip. Zijn belangrijkste functie is het ondersteunen 

van alles in de CIC, hij zit achter de gegevensverzameling. Hij is een historicus, 
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expert in Exo-politiek, in mind control, in psychologie en menselijke propaganda. 

In menselijke problemen, evenals hun etiologie en oplossing. Ook is hij een 

expert in inlichtingen en contraspionage en in menselijke en Taygeteaanse 

geneeskunde. Als lid van het Special Operations team, is hij een expert in 

gevechtsvaartuig operaties en tactieken. In Tijdelijke Operaties en tijdelijke 

wijziging. In de rang van de elite groep Zandklok. Daarom is hij een expert in 

stellaire en temporele navigatie, in temporele lussen en in portaalbeheer. 

 

IROR VAN TEMMER:  

Bijnaam: Rol / Ig.  

Leeftijd: 25 jaar.  

Lengte: 200 cm.  

Iror, hij is de chef-kok van het schip. Hij is een expert in het onderhoud van life 

support systemen van grote en kleine schepen, en ook in landbouw voor grote 

schepen.  

 

Cristina.- Voordat we verder gaan met het vrouwenteam, willen we ook een paar punten 

ophelderen. Ten eerste, uitleggen wat een Shinonim is. Shinonim is hetzelfde als een Hashmallim, 

maar dan in het vrouwelijk, met als enige toevoeging dat het koninklijke bewakers zijn, dat wil 

zeggen, deze mensen zijn altijd in de buurt van Alenym en Nai'Shara. En het tweede punt dat we 

willen verduidelijken, gaat over het koningschap van Taygeta. We weten dat dit verwarring kan 

veroorzaken bij mensen die niet weten hoe het Taygetaanse koningschap in elkaar zit of hoe het 

werkt. Allereerst vertellen we jullie dat het niets, absoluut niets te maken heeft met het koningschap 

zoals wij dat hier kennen, dat wil zeggen, het menselijke koningschap. Zij hebben een holografische 

maatschappij, een maatschappij gestructureerd door Raden, en deze Raden zijn dezelfde mensen. 

De koningin heerst ook niet over het volk, koningin zijn in Taygeta betekent een rolmodel zijn om te 

volgen, zij zou als het ware de vertegenwoordiger van het volk zijn. Een persoon met veel wijsheid 

en ze is alleen koningin als ze haar positie kan verdienen, en het is de Hoge Raad van Taygeta die 

haar bekrachtigt. De koningin buit het volk niet uit, noch heeft zij meer dan de andere mensen, 

want in hun maatschappij kunnen alle burgers hetzelfde hebben als de koningin. Dit waren de 

punten die we wilden verduidelijken, zodat we nu kunnen beginnen met het vrouwenteam:  

 

VROUWEN IN HET TOLEKA SCHIP 

 

  

 

ALENYM VAN TEMMER:  

Bijnaam: Ale / Koningin / De Baas / Baas.  

Aardse Naam Code: Alexandra.  

Naam toegewezen door NORAD: Koningin / Romeo Hotel 01 Alpha Kroonprinses 

ZKH Alenym 1e van Temmer.  

Leeftijd: 21 jaar. (1 september 1999).  

Lengte: 177cm.  

Alenym, is de leider van de expeditie op het niveau van staatshoofd en is de 

eigenaar van het Toleka schip. Binnenkort zal zij tot koningin van Taygeta 

worden gekroond. Zij is degene die voor iedereen zorgt en die met haar 

uitrusting steun brengt uit Temmer. Ook communiceert zij en knoopt zij 

hartelijke en politieke betrekkingen aan met andere wezens in de nabijheid van 

het schip. Alles werkt dankzij haar en zij is degene die alles mogelijk maakt. Ook 

maakt zij deel uit van de Koninklijke Ptolemeïsch-Alexandrijnse lijn met oude 

aanwezigheid hier op Aarde. 

 

ADDY NAI'SHARA VAN TEMMER:  

Bijnaam: Addy.  

Naam toegewezen door NORAD: Looking Glass / Romeo 01 Zulu.  

Leeftijd: niet berekend.  

Hoogte: 152 cm.  

Nai'shara, is de tweede in bevel van alles, ze is Alenym's rechterhand en wordt 

net als Alenym beschouwd als staatshoofd. Ze doet dezelfde politieke en public 

relations taken met andere rassen rond het schip. Zorgt voor het welzijn van de 
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bemanning in het bijzonder en wat zij op het schip nodig hebben. Daarnaast is 

zij de adviseur van het schip en de bemanning. Ook is zij een expert in 

menselijke psychologie en aardse problemen. Zij maakt ook deel uit van de 

Koninklijke Ptolemeïsch-Alexandrijnse lijn met aanwezigheid op de Aarde, in de 

oudheid.  

 

ERIDANIA YELLENA VAN ERRA:  

Bijnaam: Eri / Elena / Captain.  

Naam toegekend door NORAD: Elena van Troya / Dr. Strange / Echo Yanqui 01.  

Leeftijd: niet berekend.  

Lengte: 165 cm.  

Eridania, is een expert in de Taygeteaanse wetenschappen en een historicus. Zij 

is de fysieke kapitein van het schip, degene die het beweegt en voor het ziet, 

zijn positie, zijn eisen en behoeften. Zij is degene die alles coördineert wat nodig 

is voor de veiligheid van het schip. Zij is ook de wetenschapsadviseur. Zij is een 

expert in menselijke problemen, in alle soorten wapens, in ruimteschepen van 

alle rassen, in voortstuwingssystemen, en in holografisch computergebruik. Zij is 

ook gespecialiseerd in nulpuntenergie en reactoren, in technologie en menselijke 

vliegtuigen met vaste en draaiende vleugels, in Sterrenpoorten en 

Sterrennavigatie. Ook is zij een expert in verdediging en schilden van grotere 

schepen, in replicatiesystemen en onderhoud, in beweging en besturing van 

grote schepen.  

 

SENETRE VAN ERRA:  

Bijnaam: Selene / Sely.  

NORAD Toegewezen Naam: Dr. Fairy / Fee / Charlie Foxtrot.  

Leeftijd: 27 jaar.  

Lengte: 178 cm.  

Senetre, is de Dokter en Chirurg aan boord van het schip. Zij is degene die zorgt 

voor de gezondheid van de bemanning, zowel fysiek als psychisch. Zij dient ook 

als adviseur voor het schip en de bemanning. Zij is een expert in Taygeteaanse 

geneeskunde en andere rassen zoals Andromedan, Urmah, Arcturian, Engan en 

Yena. Ook in Taygeteaanse en menselijke psychologie. Zij is ook een expert in 

kruidengeneeskunde, kwartsgeneeskunde en sonische energiegeneeskunde. Zij 

is gespecialiseerd in genetica, exobiologie, in exo-ecosystemen, plantenbiologie, 

zowel in silicium-gebaseerde biologie als in koolstof-gebaseerde biologie. Zij is 

ook een expert in healer straling, in farmacologie, in medische laboratoria, in 

menselijke geneeskunde en in medische Pods. 

 

LI'LAY'LA VAN PROCYON:  

Bijnaam: Li / Lila.  

Leeftijd: 27 jaar. (5 juli 1993).  

Lengte: 166 cm.  

Li'lay'la, is een expert in communicatie. Ze maakt ook deel uit van het CIC 

inlichtingen team op dit schip. Zij is degene die fysiek alle verbindingen en 

communicaties van alle soorten schepen ziet, van interstellaire zwaartekracht 

muon, zelfs microgolven, radio en internet. 

 

ANA'SEA'NI VAN ERRA:  

Bijnaam: Seni.  

Leeftijd: 23 jaar (20 oktober 1997)  

Lengte: 172 cm.  

Ana'sea'ni, is een compiler inlichtingen agent voor het schip. Ze houdt zich bezig 

met het onderzoeken van sociale netwerken en het afluisteren van alle 

communicatie op Aarde met behulp van geavanceerde computers, van het 

internet tot de politie, nood- en militaire radiobanden, marine- en 

luchtvaartbanden. Ze filtert alles om metadata te vinden. De resultaten worden 

aan Káal'el en Anéeka gegeven. 
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ZAI'KIRA VAN ERRA:  

Bijnaam: Kira / Zaki / Keira.  

Naam toegewezen door NORAD: Dr Knight / Zulu 07 Kilo.  

Leeftijd: niet berekend.  

Lengte: 168 cm.  

Zaikira, is een ingenieur, die alles in werking houdt en de veiligheid van dit 

schip. Ze is een expert in grote en kleine ruimteschepen, onderhoud en 

reparaties, motoren en voortstuwingssystemen en in kunstmatige 

zwaartekrachtsystemen. Daarnaast is zij gespecialiseerd in replicatiesystemen, in 

elektrische systemen, in nulpuntsenergie, zoals in het onderhoud van 

nulpuntreactoren, in geavanceerde holografische computers en in hydraulische 

en pneumatische systemen. 

 

ANÉEKA VAN TEMMER:  

Bijnaam: Anna / Ana / Anée.  

Naam toegekend door NORAD: Kosmische Panter / Architect / Echo kilo 01 

Alpha.  

Leeftijd: 22 jaar. (21 december 1998).  

Hoogte: 190 cm.  

Aneeka, is een historicus en is de Chief-level intelligence Officer van het schip. 

Alle informatie over situaties op aarde of in de ruimte rond het schip, gaat via de 

Inlichtingendienst van Taygeta of CIC, waarvan zij de leider of directeur is. Wat 

overeenkomstige posities betreft, is zij als de CIA-directeur van Taygeta, althans 

hier op dit schip, en rond de Aarde of in dit kwadrant, aangezien er geen ander 

Taygeteaans schip is. Alles wat op Aarde gebeurt, gaat via haar voordat het bij 

de leiding van het schip en de Hoge Raad in Taygeta komt. Daarnaast is Aneeka 

een expert in menselijke relaties en talen, Taygetean-menselijke relaties, in 

Aardse problemen, in Exopolitiek, in Inlichtingen en Contra-Inlichtingen, zoals ze 

ook een expert is in spionage, communicatie, holografische 

berekeningssystemen, en in energiesystemen. Ook is zij een expert in 

Taygeteaanse wetenschap en menselijke wetenschap, maar ook in menselijke en 

Taygeteaanse geneeskunde en zij werkt samen met Senetre van Erra.  

 

ALIA VAN ERRA:  

Bijnaam: Ali.  

Leeftijd: 27 jaar. (10 augustus 1993).  

Lengte: 182 cm.  

Alia, is de leider van het SOG team en de koninklijke wacht. Ze is een Shinonim. 

Ze is lid van de CIC, de inlichtingendienst van het schip, en is verantwoordelijk 

voor communicatie en navigatie op de brug van het Toleka-schip. Zij is een 

expert in vechtsporten, infiltratie, Speciale Operaties van Inlichtingen en 

Contraspionage. Ook is zij een expert in menselijke geheime genootschappen, in 

Aardse problemen, kleine menselijke wapens, en hoe die te bestrijden. 

Daarnaast ook in menselijke voertuigen van de oppervlakte, explosieven en 

menselijke kernenergie. 

 

KASSIA VAN ERRA:  

Bijnaam: Kase.  

Leeftijd: 23 jaar oud (20 april 1997).  

Lengte: 180 cm. K 

assia, maakt deel uit van het SOG team, en een Koninklijke Wacht, ze is een 

Shinonim en maakt deel uit van het brugpersoneel van het Toleka schip, 

Helmsman. Zij is een expert in oude Taygeteaanse wapens, in wapenuitrusting, 

krijgskunst en zwaarden, maar ook in verdedigingsscenario's, ontwijking en 

persoonlijke schilden. Ook in het hanteren en navigeren en besturen van grote 

schepen. 
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ARYA VAN TEMMER:  

Bijnaam: Ari.  

Leeftijd: 24 jaar. (12 mei 1996).  

Lengte: 165 cm.  

Arya maakt deel uit van het SOG team, Speciale Operaties en een Koninklijke 

Wacht. Ze is een Shinonim en de assistente van Senetre van Erra op medisch 

gebied. Zij is een expert in holografische informatica en Muon communicatie. 

alsook in veldgeneeskunde tijdens operaties, als in Taygeteaanse en menselijke 

geneeskunde. Daarnaast is zij een expert in vechtsporten, in het beveiligen en 

beschermen van hooggeplaatste personen, in kleine wapens en schilden.  

 

KARA VAN TEMMER:  

Bijnaam: Kary.  

Leeftijd: 21 jaar. (23 juni 1999)  

Lengte: 185 cm.  

Kara maakt deel uit van het SOG team, Speciale Operaties en een Koninklijke 

Wacht. Ze is een Shinonim en de persoonlijke assistent en lijfwacht van ZKH 

Alenym van Temmer. Zij is een expert in vechtsporten, in defensieve scenario's 

en energiewapens, in draagbare en kleine wapens, in explosieven en in vijandige 

farmacologie, d.w.z. vergiften, in hun opsporing en deactivering. Zij is ook 

gespecialiseerd in chemische en biologische wapens, in energieschilden, in het 

beheer van portalen en als vrijwaring, alsook voor de bescherming van 

hooggeplaatste personen. 

 

ZOEA VAN ERRA:  

Bijnaam: Zowi / Zow.  

Leeftijd: 29 jaar. (19 januari 1991)  

Lengte: 160 cm.  

Zoea maakt deel uit van het SOG team, Speciale Operaties en een Koninklijke 

Wacht. Ze is een Shinonim en de persoonlijke assistente en lijfwacht van ZKH 

Alenym van Temmer. Ze is een expert in defensieve scenario's, in kleine wapens, 

en hoe die te pareren met energieschilden. Een expert in menselijke 

kernenergie, de effecten en zuiverheid ervan, in chemische en biologische 

wapens. Daarnaast is zij een expert in nulpuntsenergiesystemen, in 

vechtsporten, in Exo-wapentuig, Exo-relaties, in communicatie en Taygeteaanse 

relaties met de Federatie. Ook gespecialiseerd in het beschermen en beveiligen 

van mensen met een hoog profiel.  

 

MYKA VAN TEMMER:  

Bijnaam: Nisi / Ster.  

Leeftijd: 26 jaar. (28 mei 1994).  

Lengte: 158 cm.  

Myka maakt deel uit van het SOG team, Speciale Operaties en een Koninklijke 

Wacht. Ze is een Shinonim en persoonlijk assistent, en lijfwacht van ZKH Addy 

Nai´Shara van Temmer. Zij is een expert in kleine speciale operaties, in het 

besturen van kleine menselijke vliegtuigen met vaste en roterende vleugels en in 

luchtaanvallen. Zij is ook een expert in infiltratie van ondergrondse basissen, in 

het hanteren van explosieven en sloop, in energie, samengeperst geluid, 

chemische en biologische wapens. Ook is zij gespecialiseerd in Exo-biologie en in 

het beveiligen en beschermen van hooggeplaatste personen.  

 

ANDREA SURIKO TAKAHANE  

Niet-Taygetaans Ras: Mens  

Bijnaam: Andy / Suri / Japan.  

Leeftijd: 17 jaar oud. (15 februari 2003)  

Lengte: 159 cm.  

Suriko is van het menselijke ras, gewonnen in februari 2016, uit Hokkaido, 

Japan. Suriko, is een leerling en personeel van de commando brug van dit Toleka 

schip, Ster navigatie en besturing van grote schepen. Zij is degene die te allen 

tijde de positie van het schip vaststelt, de beweging ervan en de toekomstige 

projectie van waar het zal zijn. Zij zet ook een koers of route uit naar ergens. Zij 
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is degene die erop toeziet dat het schip niet uit zijn baan valt en de informatie 

doorgeeft aan Eridania, de kapitein.  

 

YÁZHI SWARUÚ TASHERIT 12:  

Niet-Taygetaans ras: Swaruuniana.  

Bijnaam: Li´Swa12 / Silaile12 / Sil12.  

Naam toegewezen door NORAD: Sierra Whiskey 12 Alpha.  

Leeftijd: 10 jaar (8 maart 2010)  

Hoogte: 139 cm.  

Yázhi, heeft een begaafd geheugen, herinnert zich haar 12 vorige levens perfect. 

Ze is de gids van iedereen, de raadgever, ze is een duizendjarige ziel. Zij is een 

expert in speelgoed, weefgetouwen, borduren, kleden, maar ook, is zij een 

expert in genetica, in Taygetean en menselijke geneeskunde, in extreme 

sporten, in replicatie en tractorstralen. Daarnaast is ze een expert in 

geschiedenis en gespecialiseerd in uitgestorven menselijke talen. Zij is ook 

gespecialiseerd in mind control, in psychologie van elk ras, tegelijkertijd met de 

problemen van de Aarde, in stellaire politieke organisaties en Inter-raciale, dat 

wil zeggen, Inter-soorten, waarvoor zij een expert is in Exo-politiek en Exo-

linguïstiek. Yázhi, spreekt 4 stellaire en 19 aardse talen, waaronder: Proto-

Keltisch Iers Gaelic, Navajo, Inuit, Latijn, Grieks en Oud-Egyptisch. Zij is ook een 

expert in vaste en roterende menselijke vliegtuigen, in menselijke transporten, in 

energiesystemen, portalen en het navigeren ervan, in het besturen van 

gevechtsschepen, tactieken en reparaties. Daarnaast is zij een expert in lichte 

wapens van elk ras, in metallurgie en vooral in zwaarden, Japanse katana's, 

maar ook, in holografische computersystemen, in geavanceerde 

voortstuwingssystemen en in ruimteschepen van alle rassen. Expert in energie 

en nulpuntreactoren, in kernenergie en straling, in stellaire navigatie en 

temporele navigatie. Zij is een groot expert in manipulatie en verandering van 

tijdlijnen, zoals zij zich herinnert van haar training van Elite Fighter teams van 

het Zandklok-type in haar vorige levens. Zij is ook een expert in bewustzijn en 

de ether, in de manipulatie van materie met bewustzijn en in menselijke stellaire 

relaties, naast vele andere dingen. 

 

 

Cristina.- Al de training en al de kennis die het Taygetean team heeft is zeer indrukwekkend en 

voordat we eindigen, willen we jullie een boodschap meegeven van Aneeka van Temmer die volgens 

ons belangrijk is: 

 

"Die kwalificaties of eigenschappen van de mensen op het schip, jullie daar beneden hebben ze ook, 

ik bedoel jullie en andere mensen. Zoals dit of meer. Je herinnert het je alleen niet, maar dat is 

waarom je op Aarde bent, omdat je gekwalificeerd bent. We zijn allemaal oude zielen met veel 

avonturen achter ons. Alleen degene die ik opnoemde in de bemanning, is omdat ze het zich 

herinneren, omdat ze in de 5D zijn. Maar waar je bent betekent niet dat je minder kwalificaties of 

mogelijkheden hebt. Totaal het tegenovergestelde. Er wordt hier altijd gezegd dat zij die daar 

beneden werken meer verdiensten hebben dan zij die van boven komen. Hoewel, ter verdediging 

van diegenen van ons boven in een baan om de aarde, het is hier geen "tuin van rozen". We hebben 

dagelijks onze moeilijkheden, en over het algemeen is het moeilijk. We vechten allemaal voor wat 

we in onszelf weten dat het juiste is om te doen."  

 

Cristina.- Hier eindigt deze video. Ik hoop dat het interessant voor u is geweest, het heeft ons erg 

opgewonden gemaakt om meer te weten te komen over alle mensen die nu het Taygetean-team 

vormen, dus we hopen dat u er net zoveel van genoten hebt als wij.  

 

Estel-la.- Dank u allen voor het luisteren en voor uw aanwezigheid en we zullen u zien in de 

volgende video's. 

 

Vertaling van Spaans naar Engels door: John Wylie  

Link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=Gv4j__d8eEQ&t=1546s   

Publicatiedatum: 24 april 2021 
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