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20210426-Taygeta-NL-Live-03-Huisdieren-in-Teygeta 

 
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 oorspronkelijke 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 

 

Cristina: Hoe is het concept van huisdieren in Taygeta? Hoe is het anders dan het concept van een 

huisdier hier?  

 

Anéeka van Temmer: Op aarde, hoewel het afhangt van elke persoon, wordt het huisdier gezien 

als een subject, iets dat de meester moet gehoorzamen, als een object, iets dat in de tuin kan 

worden vastgebonden of op het dak kan worden gehouden en ze vergeten dat het bestaat als het 

niet is omdat ze blaffen. Dit is maar een veralgemening.  

 

In Taygeta is een huisdier een lid van de familie, net als de anderen, het is alleen niet van dezelfde 

soort, maar we zien het niet anders. Het heeft andere behoeften dan jij en jij hebt de controle, het 

is niet dat je superieur bent, maar het valt onder jouw verantwoordelijkheid om hun leven op te 

lossen. Nog meer als je het in gevangenschap hebt.  

 

Misschien is dat waarom katten zo populair zijn in Taygeta, vanwege hun mentaliteit. Het is je 

vriend, je familie, en tegelijk blijven ze wild, niet helemaal gedomesticeerd. Overal wordt gezegd dat 

het zelfs lijkt dat wij degenen waren die door hen gedomesticeerd werden. Het lijkt zo vaak alsof wij 

"hen moeten dienen". Zoals het katteconcert van eisen als ze elke dag om eten vragen. 

 

 
 

Cristina: Ik begrijp het Anéeka. Is het zo dat er hier twee soorten huisdieren zijn, het concept dat 

jij noemt en het andere dat meer lijkt op misbruik maken van het dier, zoals het hebben van een 

vogel in een kooi, een vis in een aquarium, alleen maar zodat de persoon is afgeleid en het is 

grappig om het daar te hebben, maar niet ten bate van het dier.  

 

Anéeka van Temmer: Ja, in Taygeta is het meer een symbiose. Er zijn geen honden op zich, want 

ze zijn menselijk, een aardse uitvinding. Maar in beboste gebieden in Erra bijvoorbeeld, komt het 

vaak voor dat een Vos of Wolf interesse krijgt om een familie te benaderen, vooral als hij alleen is of 

als hij gewond is gevonden en de familie hem heeft geholpen. En hij blijft een lid van de familie.  

 

Estel.la: Hoe kom je aan een huisdier in Taygeta?  

 

Anéeka van Temmer: Ze lopen in families. Ze worden niet ergens vandaan gehaald, ze worden 
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geadopteerd als men ziet dat ze een thuis nodig hebben. Het hangt ook van het huisdier zelf af, 

want er zijn dieren die je adopteren zonder dat je dat wilt. Katten doen dat, ook Mogh'yay, en zelfs 

Vossen. Ik denk dat het begint uit interesse in voedsel, maar daarna is het omdat ze zich veiliger 

voelen om je heen.  

 

Estel-la: Dus het zou bijvoorbeeld zo zijn als katten pups krijgen of zo?  

 

Anéeka van Temmer: Ja, zoals dat. 

 

 
 

Informatie door SWARUU VAN ERRA  

 

De Mogh'yay  

 

- Vogelsoort, komt uit een ei.  

- De grootte van een huiskat.  

- 4 geklauwde poten om in bomen te klimmen.  

- Overal bedekt met veren.  

- Op het lichaam zijn de veren dicht en kort, en lang achter de elleboog en knieën, van groene kleur.  

- Lange, veelkleurige veren op de staart en de kop. Daardoor lijkt hij enorm.  

- Hij heeft geen snavel, maar harde lippen. Twee rijen tanden.  

- Het mannetje is groter dan het vrouwtje en heeft kleurrijkere veren.  

 

Mogh'yay gedrag.  

- Leven graag dicht bij mensen.  

- Zijn klimmers en leven in bomen. Vliegt niet.  

- Hun belangrijkste voedsel is fruit, noten en vis.  

- Knuffelen als een kat, vooral rond de nek.  

- We lopen met ze als met honden, maar ze hebben korte poten en worden moe en uiteindelijk 

dragen ze.  

- Ze kunnen erg luidruchtig zijn, vooral in de natuur.  

- Ze schreeuwen in de bomen bij zonsopgang en zonsondergang.  

- Ze kunnen een bedreiging vormen voor gewassen.  

- Ze kunnen goed opschieten met katten en fretten, als ze maar niet in de buurt van hun baby's 

komen.  

- Ze leven voornamelijk in Temmer, omdat het tropische vogels zijn.  

 

Estel-la: Hebben jullie ook geboortebeperking op de Mogh'yay?  

 

Anéeka van Temmer: De Mogh'yay zijn extreem vruchtbaar, meer dan de katten. Het probleem 
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van de Mogh'yay is dat ze het voedsel van de mensen aanvallen, of het nu in de groentegewassen is 

of zelfs in de keuken. En aangezien ze zich zeer snel voortplanten, kunnen ze grote verliezen 

veroorzaken en bijgevolg een familie of zelfs een groep of een stad in voedselproblemen brengen. 

Ze worden ook bestreden met behulp van geluiden die ze hebben gevonden om ze weg te jagen, 

althans voor enige tijd voordat ze immuun worden. Ook met hekken rond de groenteplaatsen.  

 

Estel-la: Wow, het lijkt erop dat ze een probleem kunnen zijn.  

 

Anéeka van Temmer: Ja, en meer omdat ze zich in grote kuddes verplaatsen, ze zijn 

kuddevormend. 

- Vogelsoort, komt uit een ei.  

- De grootte van een huiskat.  

- 4 geklauwde poten om in bomen te klimmen.  

- Overal bedekt met veren.  

- Op het lichaam zijn de veren dicht en kort, en lang achter de elleboog en knieën, van groene kleur.  

- Lange, veelkleurige veren op de staart en de kop. Daardoor lijkt hij enorm.  

- Hij heeft geen snavel, maar harde lippen. Twee rijen tanden.  

- Het mannetje is groter dan het vrouwtje en heeft kleurrijkere veren.  

 

Mogh'yay gedrag.  

- Leven graag dicht bij mensen.  

- Zijn klimmers en leven in bomen. Vliegt niet.  

- Hun belangrijkste voedsel is fruit, noten en vis.  

- Knuffelen als een kat, vooral rond de nek.  

- We lopen met ze als met honden, maar ze hebben korte poten en worden moe en uiteindelijk 

dragen ze.  

- Ze kunnen erg luidruchtig zijn, vooral in de natuur.  

- Ze schreeuwen in de bomen bij zonsopgang en zonsondergang.  

- Ze kunnen een bedreiging vormen voor gewassen.  

- Ze kunnen goed opschieten met katten en fretten, als ze maar niet in de buurt van hun baby's 

komen.  

- Ze leven voornamelijk in Temmer, omdat het tropische vogels zijn.  

 

Estel-la: Hebben jullie ook geboortebeperking op de Mogh'yay?  

 

Anéeka van Temmer: De Mogh'yay zijn extreem vruchtbaar, meer dan de katten. Het probleem 

van de Mogh'yay is dat ze het voedsel van de mensen aanvallen, of het nu in de groentegewassen is 

of zelfs in de keuken. En aangezien ze zich zeer snel voortplanten, kunnen ze grote verliezen 

veroorzaken en bijgevolg een familie of zelfs een groep of een stad in voedselproblemen brengen. 

Ze worden ook bestreden met behulp van geluiden die ze hebben gevonden om ze weg te jagen, 

althans voor enige tijd voordat ze immuun worden. Ook met hekken rond de groenteplaatsen.  

 

Estel-la: Wow, het lijkt erop dat ze een probleem kunnen zijn.  

 

Anéeka van Temmer: Ja, en meer omdat ze zich in grote kuddes verplaatsen, ze zijn 

kuddevormend. 
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Cristina: Wat zijn de dieren die men in Taygeta als huisdier kan hebben of vaker heeft?  

 

Anéeka van Temmer:  

 

1.- Huiskatten  

2.- Fretten, Otters en Wezels  

3.- Mogh'yay  

4.- Hoektanden  

5.- Grote katten  

Meer dan alles die.  

 

Grote katten? Zoals leeuwen?  

 

Anéeka van Temmer: Ja, maar meer algemeen: panter, luipaard, wilde kat, lynx. Hoewel wolf of 

vos veel vaker voorkomt. En huiskat op de eerste plaats, want die zijn overal. 

 

 

 
 

INFORMATIE DOOR N I' R LEN NÉEKA  
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KATTEN:  

 

- 7 katten aan boord. Ze passen zich goed aan aan het leven op een schip.  

 

Estel-la: En controleert u hun voortplanting?  

 

- Door hormonen.  

- Druppels met een smaakje die ze lekker vinden. Twee keer per maand berekend, aan alle katten. 

- Je hoeft hier niet te castreren, en in tegenstelling tot op Aarde, regenereren ze volledig. Als je een 

dier castreert, zijn ze in een paar maanden weer aangegroeid.  

 

Estel-la: En maakt het ze steriel of hebben ze gewoon niet de wens om zich voort te planten?  

 

- Beide effecten.  

 

Estel-la: Hoe interessant, en heeft het geen invloed op hun karakter?  

 

- Ja, het maakt ze meer volgzaam, als we ze dat niet zouden geven, zouden ze de hele tijd vechten, 

en dat gebeurt al. Ze zijn gelukkiger zo, rustiger. Maar het is dezelfde soort huiskat die je daar hebt. 

Het is niet anders, een kat is een kat.  

 

Estel-la: Wat geef je ze te eten?  

 

- Ze hebben hun eigen speciale voer.  

- Het is kattenvoer op basis van eiwitten, voor hen gemaakt in weefselculturen zoals die van de 

Urmah.  

 

Cristina: En hebben jullie dezelfde kattenrassen? Of is het een enkel ras, degenen die 

jullie hebben?  

 

- Er zijn andere kattenrassen, maar de kat die hier bij ons in het schip is, dat wil zeggen de kat die 

gebruikelijk is om in schepen te hebben, is dezelfde kat die jullie daar hebben. Ze komen niet 

oorspronkelijk van de aarde, ze zijn van Lyrische afkomst, van de planeet Avyon, niet Lyra, dat wil 

zeggen, het zijn mini Urmahs.  

 

Cristina: Ook een Perzisch ras? Of is dat een menselijke "uitvinding"?  

 

- Nee, dat is een menselijke uitvinding. Net als honden als zodanig, zijn er hier canids maar dan 

wilde, zoals de wolf, coyote, vos, enz.  

 

Cristina: Dank je Anéeka, het is dat de Perzen veel problemen en ziektes hebben en ik zat 

erg op één lijn met wat je zei over de zwakte van de soort, als je het ras probeert te 

manipuleren, zoals bij honden.  

 

- Ja, ik begrijp dat ze niet eens kunnen ademen. Wat we wel hebben is een katachtig ras dat veel 

lijkt op de Siamees, maar het is niet hetzelfde, het is belegd in kleuren. Maar ze zullen wel iets met 

elkaar te maken hebben, want ze blijven dat moeilijke karakter hebben dat hen kenmerkt.  

 

Cristina: Ik kan me voorstellen dat er op uw planeten geen in de steek gelaten dieren of 

iets dergelijks zijn.  

 

- Nee, dat gebeurt gewoon niet. Als een fout ergens misschien, maar het wordt niet gehoord. 
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Cristina: Welke andere dieren heb je op het schip?  

 

- 3 otters, 5 fretten en 14 Mogh'yays.  

- Ze zijn in de twee groene gebieden van het schip.  

 

Cristina: Een park op het schip, zoals een bos?  

 

- Het is een gebied dat is ontworpen voor groenteplantages om te eten, om de autonomie van het 

schip te vergroten, maar omdat we hier maar met 30 zijn, hebben we het niet nodig, dus is het een 

vrij gebied aan boord. Het kleine bos is in de groene zone met de ottervijver. 

 

 
 

 

Link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=LBgICuVmeUo&t=2271s  

Publicatiedatum: 26 april 2021 
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