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ANTARCTICA - BUITENAARDSE BASES  

 

 
 

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 

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

 

INLEIDING  

Antarctica, ook bekend als de Zuidpool, is het op drie na grootste continent op onze planeet, na 

Azië, Amerika en Afrika. Het is bijna twee keer zo groot als Australië en het is het laatste continent 

dat door de mens is gekoloniseerd, aangezien het in 1603 werd ontdekt en pas in de 20e eeuw werd 

verkend.  

 

Een ijzig continent, waar alleen ijs en toendra's zijn, waar niets is, waar alleen zeewier, bacteriën, 

schimmels en andere leven. Dat is wat ze ons hebben verteld. Maar is dat wel waar?  

 

Antarctica is omgeven door mysteries, met onopgeloste vragen. Zelfs de kaarten zijn niet accuraat. 

NASA toont ons een ijzig continent met niet veel meer dan bergen binnenin. Maar sommige oude 

kaarten tonen een ander Antarctica.  

 

In 1739 bracht de Franse cartograaf Philippe de Buache, die beschouwd wordt als de eerste 

geograaf van Frankrijk, Antarctica in kaart met twee grote landstreken gescheiden door een centrale 

zee. Maar zelfs lang daarvoor, in 1513, bracht de Turkse cartograaf Ahmed Muhiddin Piri of beter 

bekend als Piri Reis, een vrij exacte kaart van de Amerikaanse kust, het Iberisch schiereiland en 

Afrika in kaart, en presenteert ons een zogenaamd bewoond en ijsvrij Antarctica.  

 

Om deze kaart te maken gebruikte Piris Reis meer dan 20 cartografische bronnen uit die tijd, 

afkomstig van verschillende plunderingen van navigators. Vervolgens stelde hij zijn eigen 

navigatiekaart op en presenteerde deze aan Sultan Suleiman de Magnifieke, die hem met een 

bevordering tot admiraal beloonde. Tegenwoordig staat de kaart bekend als "De onverklaarbare 

kaart".  

 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 2 van 3                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 

Maar niet alleen oude kaarten tonen ons een ander Antarctica, sommige expedities lijken te 

bevestigen dat Antarctica niet is wat we denken. 

 

In 1946 leidde admiraal Richard Evelyn Byrd zijn derde expeditie naar de Zuidpool, vergezeld van 13 

schepen van de Amerikaanse marine, 6 helikopters, 6 watervliegtuigen en nog eens 15 vliegtuigen 

van verschillende kenmerken. Bijna 4.000 mensen namen deel aan de expeditie, die een van hun 

langste expedities was. Hoewel hij hierna nog twee keer terugkeerde naar Antarctica, overleed 

admiraal Byrd helaas in 1957 aan een hartkwaal.  

 

Na zijn dood kwam een van zijn expeditiedagboeken aan het licht, een dagboek dat door de marine 

was gecensureerd. Waarin hij uitlegt dat zijn reis naar Antarctica een reis wordt naar het binnenste 

van onze planeet. Waar hij verzekert dat er op de Zuidpool een grote holte is die doordringt tot in 

het binnenste van de Aarde. En daar kon hij weelderige bossen, meren, rivieren, dieren en zelfs 

enkele prehistorische zoals mammoeten zien. Waar de temperatuur 20 graden was. Hij spreekt zelfs 

over vliegende schotels die hem begeleidden en waar hij een van de intraterrestriale beschavingen 

kon ontmoeten, het koninkrijk van Agharta.  

 

Maar als kaarten of getuigen niet genoeg zijn, zet de wetenschap de kers op de taart. Sommige 

wetenschappers zeggen dat zij op Antarctica grote gaten hebben ontdekt, sommige van meer dan 

50.000 vierkante kilometer.  

 

Maar hoewel velen probeerden de situatie te sussen door te zeggen dat het polynyas waren, open 

ruimtes omgeven door zee-ijs, die normaal in het kustgebied kunnen verschijnen... In 2017 werd 

opnieuw een ongewoon gat van meer dan 257-kilometer breed ontdekt, dit keer in het hart van 

Antarctica, waar technisch gezien de laagste temperaturen op het hele continent zijn. Een van de 

wetenschappers zei: "Het ziet eruit alsof het is geperforeerd van een stoot direct in het ijs." 

 

 
 

Maar hoe kunnen we dat controleren? Het antwoord is dat we dat niet kunnen. Zelfs Google Earth 

laat ons er geen kijkje op nemen. Het hele continent lijkt gecensureerd. De verklaring hiervoor is dat 

"vermoedelijk" de satellieten er niet overheen kunnen vliegen....  

 

Maar als er iets heel merkwaardigs is, dan is het wel wanneer je ontdekt dat het omringd is door 

honderden militaire bases uit vele landen, maar wat doen die daar? Zijn er geen extreme 

temperaturen? Zeggen ze niet dat er alleen schimmels en bacteriën zijn? 

 

 

GESPREK MET ANEEKA VAN TEMMER  

 

Cristina: Wat is er op Antarctica?  

 

Аnéeka van Temmer: Naast de grote ingang naar het binnenste van de Aarde die zwaar bewaakt 

wordt door militairen uit vele landen, meestal uit de VS, Rusland en NAVO-landen, zijn daar ook 

regressieve buitenaardse bases, meestal hoge Grays (bekend als Maitre), Draco en Kingu. Allemaal 

in samenwerking met de USA meestal. Er zijn ook oude Dumb bases daar en grote schepen 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 3 van 3                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

geparkeerd onder het ijs. Er is ook een cabal DUMB die daar gesticht is door de Nazi's in de jaren 

30. Er zijn ook ruïnes van beschavingen van voor de zondvloed, inclusief ruïnes van de beschaving 

van Atlantis (aangezien het planetair was). Er zijn daar veel aliens, allemaal regressief of niet erg 

vriendelijk.  

 

 
 

Estel-la: Hoe zie je het vanuit een baan om de aarde? Want het is gecensureerd in google earth... 

Is het een soort industriegebied? Met veel bases? En is er overal ijs?  

 

Аnéeka van Temmer: Het ziet er wit uit, zoals logisch is, maar met veel voorzieningen die 's 

nachts oplichten, dat wil zeggen dat er tientallen steden van bovenaf te zien zijn. Sommige 

behoorlijk groot en met hun DUMBS onder. Het is zoals het op Mars gebeurt, wat is als 

oppervlaktevoorzieningen zijn alleen de toegangen tot de DUMBS en alles wat er gebeurt of waar je 

woont is grotendeels ondergronds.  

 

Je kunt ook de ingang naar de binnenste Aarde zien, als een groot donker gebied ter grootte van 

Zwitserland, min of meer. Met veel lichten en voorzieningen eromheen. Met andere woorden, ze 

omringen de ingang met militaire bases.  

 

Cristina: Dank je, Anéeka, zijn daar ook reptielachtige steden?  

 

Аnéeka van Temmer: Ja, ik weet niet of er steden zijn, maar er zijn bases en faciliteiten. Het zou 

nodig zijn om te definiëren wat een stad is. 

 

Cristina: En hoe voorkomen ze dat mensen dit zien? Soms zie ik documentaires van 

ontdekkingsreizigers op Antarctica die daar enkele expedities doen...  

 

Аnéeka van Temmer: Ze kunnen gewoon niet in de buurt van die faciliteiten vliegen. Geen enkele 

luchtvaartmaatschappij vliegt ooit over Antarctica.  

 

De flat earthers beweren dat dit bewijst dat de aarde plat is en Antarctica slechts een barrière is die 

de wereld omgeeft. Zo is het niet.  

 

Commerciële vliegtuigen vliegen er niet over omdat het een no-fly zone is. Gecontroleerd door het 

leger, om voor de hand liggende redenen.  

 

Cristina: Natuurlijk begrijp ik het, ze moeten het hele gebied onder bewaking hebben. Bedankt! 

 

Link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=2zvTL1azyo0    

Publicatiedatum: 12 mei 2021 
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