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20210531-Taygeta-NL-Updates-van-de-Federatie-Onderdompeling-Walk-ins 
 

 
 
UPDATES - DE FEDERATIE - ONDERDOMPELING - STEP-DOWN - WALK-IN ALIENS OP AARDE  
 

Video URL: https://youtu.be/tH6y4Njqy88  
 

In deze live zullen we het hebben over de verschillende manieren die aliens hebben om de 
Aarde binnen te komen en de rol die de Federatie van Verenigde Planeten hier speelt.  
 

Live met Cristina & Estel-la  
 

Estel-la.- Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Hoe gaat het met jullie?  
 
Cristina.- Nou, vandaag willen we verschillende dingen uitleggen. Om te beginnen wilden we 

eerst de kwestie van 'step downs' en duiken een beetje verduidelijken, we hebben gezien dat 
er in de laatste video in jullie reacties veel mensen waren die deze concepten niet helemaal 

begrepen, vooral step down. En dan wilden we een update geven over ons contact, hoe we er 
op dit moment voor staan en een beetje praten over de Federatie. Dit is een klein beetje van 
het plan dat we voor vandaag hebben.  

 
Estel-la.- Dus, zoals Cristina je heeft uitgelegd, om te beginnen, wilden we enkele punten 

verduidelijken over onderdompeling en step-down omdat in een van de laatste video's die we 
hebben gedeeld, genaamd: "Stellar Technology", waarin we praten over de holografische 
computer en over het immersieprogramma, zagen we veel opmerkingen van mensen die het 

concept van step-down niet helemaal begrepen en dan over een uitleg en een opmerking die 
Anéeka maakte over het profiel van de mensen in step-down die terugkeerden om "je te 

bijten". Dus, we wilden dit nu uitleggen. In principe vertellen dat, het concept van step down, 
dat in het Spaans zoiets zou zijn als: ga naar beneden, stap naar beneden, zo proberen te 
vertalen. Ze verwijzen naar wanneer een persoon met zijn fysieke lichaam naar een andere 

planeet afdaalt, in dit geval zou het afdalen naar de Aarde zijn. We moeten dus in gedachten 
houden dat er verschillende methodes zijn om dit te doen, één ervan is de 

onderdompelingsmethode en de andere methode is de stap-omlaag methode. Wat is het 
verschil? Wel, wanneer een persoon dat doet, daalt hij met zijn fysieke lichaam af naar deze 

planeet. Dat wil zeggen, een persoon die zich in een baan om de aarde bevindt in een schip 
dat om X redenen besluit naar beneden te gaan om iets te doen, of het nu een missie is, een 
taak, of om te verkennen ... er kunnen vele redenen zijn, en naar beneden te gaan met dat 

lichaam dat die persoon heeft om te bewonen, om samen te leven om op deze planeet te 
zijn, bijvoorbeeld, hier zouden we het kunnen hebben over de Aarde. Dus als ze naar 

beneden stappen zijn er gevolgen. Eerst zullen we jullie vertellen over Anéeka's opmerking 
die zei dat er een profiel is dat terugkeert om "je te bijten." Dit komt omdat wanneer een 
buitenaards wezen besluit om naar deze planeet te komen om iets te doen, hij een heel 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/
https://youtu.be/tH6y4Njqy88


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 2 van 16                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

denkbeeldig vals profiel moet creëren om zijn aanwezigheid hier te rechtvaardigen. Op 
andere planeten is dat niet nodig, maar hier wel, want hier zijn we in deze Matrix waar 

mensen geloven dat wij de enigen zijn die in het heelal leven.  
Dus, zoals we weten, is er een programma (mind control) van desinteresse in buitenaards 

leven, want als een buitenaards wezen hier moet komen om met anderen te spelen, moeten 
zij een vals profiel rond hun persoon creëren om hun aanwezigheid op deze planeet te 
rechtvaardigen. Dat wil zeggen, je moet een vals paspoort krijgen, je moet een gezin 

stichten, je moet documentatie krijgen, vaak hangt het ervan af hoe lang je moet blijven, je 
moet een baan hebben om je inkomen te rechtvaardigen. Dit alles zodat, als iemand met die 

vreemdeling in contact komt, je geen enkele manier hebt om te weten dat die persoon 
eigenlijk een vreemdeling is en dat hij met zijn lichaam hier in contact is met jou. Dus wat 
gebeurt er als ze dit doen? Dat, in principe omdat zij dit hele profiel hier hebben gecreëerd 

en er al dit bewijs is dat deze persoon zolang op deze planeet heeft geleefd, laten we zeggen 
dat er een tijd komt dat deze persoon terugkeert naar het schip. Dus wat is er aan de hand? 

Als die persoon die teruggekeerd is naar het schip besluit om, om welke reden dan ook, deel 
te nemen aan de Taygeteaanse outreach, of informatie door te geven of interactie te hebben 
en die persoon zegt op een gegeven moment dat hij Pablo is en laat een foto van hem zien, 

of geeft informatie over zijn persoon, dan zullen de mensen je niet geloven omdat ze zullen 
ontdekken dat er een heel profiel is met betrekking tot die persoon die op Aarde is geweest. 

Dat wil zeggen, de volgelingen zouden bijvoorbeeld alle informatie van deze persoon kunnen 
vinden en zien dat hij in Peru woonde, en dat hij aan zoiets werkte, dit schaadt hen als het 
op geloofwaardigheid aankomt, want uiteindelijk heb je hetzelfde gezicht dat je hebt gebruikt 

om hier op Aarde interactief te zijn dat hetzelfde is als wanneer je op het schip stapt. En als 
je besluit details over jezelf te geven, kom je in conflict en dat kan tot misverstanden leiden. 

Dat is waar Anéeka op doelde met die opmerking.  
 

Hoop dat je het nu beter hebt kunnen begrijpen. Dit heeft ook andere gevolgen, want je 
moet een heel profiel rond jezelf creëren en je moet op een bepaalde manier met elkaar 
omgaan omdat je je moet aanpassen aan de cultuur die we hier hebben en het hangt af van 

hoe lang die persoon op Aarde, deze planeet, blijft, wat een identiteitsconflict kan creëren, 
want dit zou zijn zoals een acteur die een superlange saga speelt voor een bepaalde tijd en 

wat er uiteindelijk met die acteur gebeurt, is dat hij de persoonlijkheid van het personage dat 
hij vertolkte, in zijn persoon gaat opnemen. Dus, ja, er zijn tijden dat het is gebeurd dat het 
afhangt van de tijd dat die persoon in step down is dat later wanneer zij terugkeren naar 5D, 

naar het schip, naar het leven op hun planeten zij gewoonten van de Aarde overnemen, en in 
deze Taygeteans hebben problemen gehad vanwege het soort gedrag, gewoonten die die 

persoon met zich meebrengt en die worden afgekeurd. En, er kan ook dit identiteitsconflict 
zijn van het moeten onderscheiden wie je werkelijk bent en dat je niet langer die persoon 
bent die je een tijdje voordeed te zijn. Ik kan je ook vertellen dat het in step-down zijn 

gevolgen heeft in de zin dat ze ziek kunnen worden omdat ze hun fysieke lichaam gebruiken 
en dit zou zijn wat we eerder hebben besproken, namelijk de dissonantie van frequenties, 

wat ze ook wel buitenaards kwaad noemen.  
Hier op deze planeet zijn we in een kunstmatige 3D en de frequenties zijn veel dichter, veel 
lager en hier zijn via deze methode zijn er bepaalde moeilijkheden omdat we hier meer 

zwaartekracht hebben dan zij hebben, bijvoorbeeld, sprekend over Taygeta, op hun planeten 
of degene die is aangepast in het schip. Ook het eten is ingewikkeld omdat we hier een 

variëteit aan groenten hebben die veel minder is dan wat zij hebben. Dus in termen van 
voeding hebben zij ook problemen. De zuurstof die wij in onze atmosfeer hebben is ook veel 
lager omdat de getallen zijn omgedraaid, ik geloof dat, hier hebben we 20% zuurstof en 80% 

stikstof en in het schip is het andersom, zij hebben het omgekeerd. Dus ze hebben al deze 
factoren die het moeilijk maken voor hen om op deze manier te reageren en in staat te zijn 

om naar beneden te stappen. En, als merkwaardig feit om u te vertellen dat er een seizoen in 
Taygeta was dat hier vele jaren geleden veel mee experimenteerde en zij realiseerden zich 
dat, vanaf ongeveer 2 weken, zij in wisselwerking waren met hun lichaam op de planeet 
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Aarde, hun lichamen zij al moeilijkheden hadden en ziek werden. Dus, dit aan de ene kant, 
en dan ook nog vertellen waarom dit profiel gemaakt moet worden en wie dit beslist is de 

Federatie. De Federatie is degene die deze hele planeet bestuurt en is degene die de 
toestemming geeft om deze planeet te betreden en de manier waarop zij dit moeten 

rechtvaardigen is met dit alles wat ik jullie nu heb uitgelegd over de profielen en al deze 
dingen. Dus, ik hoop dat dit concept nu een beetje beter begrepen is. En ik kan u ook 
vertellen dat een van de belangrijkste verschillen tussen in onderdompeling zijn en in stap 

naar beneden zijn, is dat als de persoon in onderdompeling sterft, dat wil zeggen, de persoon 
hier in 3D sterft, hij wakker wordt in 5D, maar als de persoon die in stap naar beneden is 

hier op Aarde sterft, hij gewoon sterft en zal terugkeren naar tussen leven, naar De Bron, hij 
zal op een ander punt incarneren, afhankelijk van zijn frequentie, zijn interesses en wat die 
persoon wil, dat zijn de grotere verschillen. Je bent alleen jij en je hebt alleen dit lichaam. In 

onderdompeling heb je minstens twee lichamen.  
 

Een volgeling zegt: Altijd met de toestemming van de Federatie? Ja. De Federatie moet 
toestemming geven.  
 

Een volgeling vraagt: Hoe vaak heb je dit soort interventies kunnen doen? Vele malen. Dit 
is iets wat ze in de loop van onze geschiedenis hebben gedaan. Ook wil ik zeggen dat de 

mensen die dit doen meestal mensen zijn die hoog opgeleid zijn, niet alleen om de fysieke 
omstandigheden het hoofd te bieden, maar hoe om te gaan met het menselijk ras. Dat wil 
zeggen, zij zijn hoog opgeleid, zij bereiden zich jarenlang voor om te weten hoe onze 

psychologie werkt, onze mentaliteit, hoe zij zich moeten presenteren, wat zij kunnen zeggen 
en wat niet. Het zijn mensen, in het geval van Taygeta bijvoorbeeld, zouden het de 

Hasjmalliem en de Sjinoniem zijn, die speciaal hiervoor gedurende lange tijd getraind 
hebben. Niet iedereen kan het doen, omdat het veel consequenties heeft en ingewikkeld is.  

 
Cristina.- Ja, en niet alleen om met elkaar om te gaan, zoals Estel-la heeft gezegd, te weten 
hoe je je als mens moet bewegen zonder de aandacht te trekken, maar ook voor persoonlijke 

verdediging aangezien deze planeet wordt beschouwd als een vijandige planeet voor de 
rassen van de Federatie. Het is geen veilige planeet om op de oppervlakte te zijn.  

 
Estel-la. - Zoals je weet, zijn er nu veel belangen. Als ze al achter ons aanzitten met al deze 
inentingen en DNA-testen en al dit, dan is een persoon die alle 24 geactiveerde 

chromosomen heeft en een andere biologie heeft. Als de Cabal erachter zou komen, dan 
zouden deze mensen in gevaar zijn. Dus, dit is iets heel belangrijks, dat is waarom deze 

mensen moeten weten hoe ze zichzelf moeten verdedigen en getraind moeten worden om dit 
te doen. 
 

Cristina. - Vraag van een volgeling: Meisjes, maar er zijn rassen die niet tot de Federatie 
behoren en die naar de Aarde afdalen om op onderzoek uit te gaan, waarom mogen die dan 

wel naar binnen? Ik neem aan dat je naar beneden gaan bedoelt als opstapje. Zeg je dat, of 
je nu een Federatie ras bent of een samenwerkend ras, je moet altijd door het Federatie 
filter. Met andere woorden, niemand komt hier binnen of vertrekt zonder toestemming van 

de Federatie.  
 

 
Vraag van een volgeling: Weten jullie hoe ze eventuele verbrandingsproblemen of 
explosies hebben opgelost met zulke hoge atmosferische concentraties zuurstof? Hartelijk 

dank, meisjes. We gaan nu naar de andere kant en dat is onderdompeling. Estel-la heeft 
zojuist een manier uitgelegd waarop niet-menselijke of buitenaardse rassen hier kunnen zijn 

met interactie aan de oppervlakte dat is via hun biologische lichaam, en er is een andere 
manier dat is via technologie door onderdompeling en deze technologie, in tegenstelling tot 
wat Estel-la jullie heeft verteld over als de step-downs dat, bijvoorbeeld, hoe je naar 
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beneden gaat met je biologische lichaam als je sterft ga je naar De Bron omdat je geen 
ander lichaam hebt, door onderdompeling behoud je wel je oorspronkelijke lichaam en wordt 

hier een lichaam gecreëerd, of op de een of andere manier verfijnd, zodat je het kunt 
gebruiken en je lichaam is in een veilige staat en als dit lichaam om wat voor reden dan ook 

sterft, heeft dat geen invloed op je oorspronkelijke lichaam, meer dan de ervaring Natuurlijk, 
van wat je hebt beleefd dat je het altijd mee zult nemen, want dit is een ervaring. En, ik ga 
het uitleggen, gewoon voor die mensen die de verschillen niet zo goed begrijpen.  

 
Er zijn twee manieren van duiken: De ene is droge onderdompeling en de andere is natte 

onderdompeling. Droge onderdompeling, is dat je hierheen download met behulp van een 
lichaam dat niet van jou is, een avatar ofwel gecreëerd, ingevoegd in de Matrix en, normaal 
gesproken zijn ze voor een klus van een dag of meerdere dagen en dan keer je terug en dan 

kun je weer naar beneden gaan of wat dan ook. Natte onderdompeling, is dat je naar 
beneden komt naar de Aarde voor een incarnatie. En, hier wilden we een beetje 

verduidelijken zodat die mensen die het niet helemaal goed begrijpen wat er gebeurt met het 
ene lichaam, wat er gebeurt met het andere, als de ene sterft. Ik ga een scherm met u delen 
en ik ga gewoon een klein diagram voor u maken, omdat we hier in dit programma een 

schoolbord kunnen gebruiken, omdat we gaan uitbuiten wat we hier hebben en ik ga gewoon 
een klein diagram met u maken, zodat u kunt zien hoe onderdompeling werkt, zowel droog 

als nat, maar in dit geval gaan we ons richten op de natte. 
 

 
 

We gaan eerst beginnen met de basis, wat al eerder is uitgelegd in de zin dat we, zoals u 
weet, niet dit lichaam zijn. We gaan hier het bewustzijn plaatsen, dat is wat we allemaal zijn. 

U weet dat het bewustzijn of de ziel of hoe we het ook willen noemen zich niet in het lichaam 
bevindt, maar deel uitmaakt van het Universum, het is de Ether en er is geen ruimte of tijd, 

het is gewoon op de een of andere manier een lichaam sturen of aandacht geven aan een 
Lichaam. Dus, laten we zeggen dat we hier een 5D lichaam hebben, dat is wat jullie allemaal 
kennen. We hebben een lichaam, we gaan het zo een beetje tekenen, een lichaam in 5D en 

dit dit lichaam is het lichaam dat het bewustzijn op een of andere manier bezielt. Onthoud 
dat het bewustzijn het lichaam bezielt alsof het een drone is, het schenkt er gewoon 

aandacht aan en het is op deze manier dat het leven geeft aan wat het organisme is. Dus, dit 
lichaam dat we hier hebben als we bijvoorbeeld met dit lichaam een andere planeet willen 
betreden, bijvoorbeeld de Aarde, of het wordt ook gebruikt om planeten te betreden die geen 

geschikte leefomstandigheden hebben voor je lichaam, of het nu gaat om een atmosfeer die 
niet in te ademen is voor je, of wat dan ook. Deze technologie kan voor veel dingen worden 

gebruikt. Maar hier gaan we ons concentreren op het incarneren op Aarde als mens. Dus om 
op Aarde te incarneren, weet u dat elk organisme, elk lichaam een unieke frequentie heeft. 
Dus moeten we eerst een ander lichaam hebben dat dezelfde frequentie heeft als ons 

oorspronkelijk lichaam dat in 5D is, en om dit lichaam te hebben moeten we het aanpassen 
en dit is waar het komt, normaal gezien het werk waarover we al gesproken hebben zowel op 
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de Robert en Gosia kanalen, als op het onze, op het werk van de grijze tuiniers die degenen 
zijn die de ontvoeringen doen en de lichamen aanpassen zodat mensen binnen kunnen 

komen door onderdompeling. We hebben dus een lichaam dat hier op Aarde kan worden 
aangepast, ofwel een foetus, want we hebben de mogelijkheid om binnen te gaan vanaf de 

geboorte, hier. Ik kan u ook vertellen dat dit ethisch gezien gebeurt voordat een ziel op 
natuurlijke wijze binnenkomt. Zoals u weet, verschilt dit normaal gesproken per lichaam, 
maar normaal gesproken begint de ziel pas aandacht te schenken aan het lichaam, aan de 

foetus, na ongeveer 4 weken. Maar het is bij benadering, het varieert. Dus laten we zeggen 
dat dit moet gebeuren voordat er een natuurlijke ziel is die dat lichaam heeft gebruikt. Neem 

een lichaam dat nog niet gebruikt is en verbind het met ons signaal in 5D. Zodra we het 
lichaam hebben, moet de persoon in 5D de natte onderdompelingskamer binnengaan, er is al 
uitgelegd hoe deze kamer werkt en hoe het hele lichaam wordt onderhouden. En wat hier 

gebeurt is dat in de dompelkamer de persoon in de vloeistof slaapt, een vloeistof die zoals je 
weet voedingsstoffen en zuurstof bevat, het is een soort vruchtwater. Tussen een mengsel 

van vruchtwater en hersenvocht uit het hoofd, ik weet het woord niet meer. En dan valt deze 
persoon in slaap, de computer slaapt hem in, ze brengen hem in uitgestelde animatie, dat wil 
zeggen, het lichaam blijft daar zo lang als het nodig is, het is eeuwig. En, de zintuigen zijn 

geïsoleerd en wat er gebeurt is dat het signaal, jouw signaal van bewustzijn, de computer het 
gewoon omleidt naar het nieuwe lichaam. Laten we zeggen dat het signaal passeert en wordt 

omgeleid naar het nieuwe lichaam dat in 3D is. En, zodra we dit bewustzijn direct hebben wat 
omgeleid wordt naar het nieuwe 3D lichaam terwijl de 5D volledig is opgeschort. Wat gebeurt 
er hier als de 3D persoon sterft? Zoals we hebben uitgelegd wordt deze technologie aan de 

ene kant als veilig beschouwd, hoewel het zijn voors en tegens heeft zoals al het andere. 
Wel, als de persoon sterft, keert het signaal automatisch terug naar het 5D lichaam, dat het 

origineel is. Maar als de 5D persoon in de immersie-capsule sterft, sterft de 3D persoon ook 
omdat de computer het signaal omleidt en het door het 5D lichaam moet gaan, het zendt het 

niet rechtstreeks naar het 3D lichaam. Daarom, als de persoon in 5D sterft, laten we zeggen 
dat de immersie pod in een schip is en het wordt aangevallen of door iets dat het 5D lichaam 
vernietigt, omdat de 3D persoon ook zou sterven, automatisch omdat er geen dergelijke 

verbinding zou zijn. Dus, hier leg ik dat uit, ik zie dat je in de chat al aan het vragen was 
over het onderwerp walk-ins. 

 
Wij hebben u hier een uitleg gegeven die inhoudt dat men bij de geboorte de Aarde in 
incarnatie betreedt. Maar dat kan ook door binnen te komen vanaf een ander moment in het 

leven van een andere persoon, dat wil zeggen, als een persoon hier geboren wordt en een 
levensovereenkomst heeft die slechts 30 jaar op Aarde zal zijn en zijn lichaam is in orde, kan 

er een prenatale overeenkomst zijn met een ander bewustzijn dat het lichaam gebruikt. Op 
de leeftijd van 30 jaar zal de eerste persoon vertrekken en de tweede persoon zal 
binnenkomen en, dit wordt inloop genoemd wat is als een binnenkomende ziel, het is alsof je 

een tweedehandse auto neemt, om je een idee te geven. En dit is het moment waarop 
normaal gesproken de eerste persoon - het eerste bewustzijn dat het lichaam inneemt, 

omdat er een soort traumatisch ongeluk is of wat dan ook en dat is het moment waarop de 
verandering van bewustzijn wordt gemaakt. En, dit is om een beetje uit te leggen hoe het 
werkte voor de mensen die het niet begrepen. Ik zal jullie vertellen dat het de veiligste 

manier is om hier op Aarde te komen, want zoals jullie kunnen zien, als je sterft, keer je 
terug naar 5D en ga je daar verder met je leven. Maar het heeft ook zijn nadelen en dat is 

dat wat de persoon hier in 3D beleeft, geen spel is, maar het echte leven is voor die persoon, 
of voor alle mensen die hier ondergedompeld zijn, en alles wat je hier gedaan hebt en al je 
ervaringen zijn compleet met jou wanneer je wakker wordt in de peul. En, ook dit alles wat je 

meemaakt zul je meenemen, je zult het met je meedragen. Dat wil zeggen dat het niet zo is 
dat het uit je geheugen wordt gewist en dat je niets meer weet, maar dat alles wat je hier 

hebt doorgebracht je met je meedraagt. Dit is een beetje het probleem van de tegens of hoe 
we het ook willen noemen. Het hangt ook af van de ervaring van elke persoon van wat ze 
van hier meenemen, maar hé, in principe was het een beetje om je dit uit te leggen.  
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Estel-la. - Ja. In principe is het conflict dat je nu zei, Cristina, dat in het immersie probleem 

wanneer je gewoon in step-down bent, je alleen een aantal belangen hebt die van jou zijn, 
maar het immersie probleem is dat het kan zijn dat de belangen die je 5D zelf heeft anders 

zijn dan de belangen die je 3D zelf heeft. Dus, daar kan het in conflict komen, want het kan 
zijn dat je in 5D een intentie hebt van iets dat je wilt ervaren, maar dan verliest de 3D 
avatar, ofwel door het wissen van het geheugen of door andere problemen, dit. Dan kunnen 

ze zich wijden aan het doen van andere dingen en wanneer je terugkeert uit de 
onderdompeling kan het zijn dat je je realiseert dat je niet gedaan hebt wat je wilde en dat 

kan lussen creëren en terug willen gaan of er is ook het conflict dat, om welke reden dan 
ook, je uiteindelijk wordt uitgehaald en je wordt geconfronteerd met het hebben van twee 
lichamen en je wordt geconfronteerd met het vinden van jezelf in een situatie die misschien 

niet binnen de plannen en belangen van je 5D persoon viel. Dus in die zin is het ook complex 
omdat het niet alleen hetzelfde bewustzijn is, maar uiteindelijk zijn het als twee parallelle 

levens.  
 
Vraag van een volgeling: Gegroet, hoe weten we dat we ondergedompeld zijn? Bedankt, 

een knuffel.  
 

Cristina.- Nou, het is iets dat alleen jij weet. Het is een intern gevoel, en je kunt het pas 
echt zeker weten als het ras waartoe je behoort gegevens over je heeft en je vertelt dat je 
ondergedompeld bent. Onderdompeling is niet alleen iets van de Taygeteanen, maar wordt 

door de meeste rassen in de Federatie gebruikt. Elk heeft natuurlijk andere technologische 
varianten, maar het is iets dat door iedereen wordt gebruikt omdat het al hetzelfde 

frequentiemanipulatiemechanisme is als navigeren met een schip, ook, het is dezelfde 
technologie.  

 
Estel-la.- Een volger vraagt: In onderdompeling, zijn de 5D en 3D lichamen hetzelfde? 
Misschien wel, misschien niet. Het is een programma, je ontwerpt je lichaam, dus er kunnen 

gevallen zijn waarin je 5D en 3D lichaam zeer gelijkaardig zijn en er zullen gevallen zijn 
waarin ze dat niet zijn omdat je wil ervaren jezelf totaal anders te zien. Het is hoe je deze 

avatar ontwerpt, dit biologische lichaam volgens je interesses. Het hangt uitsluitend van de 
persoon af. Een volgeling vraagt: Wanneer je naar de Aarde komt door die methodes die je 
zei, herinner je je dan wie je bent of verlies je ook je herinneringen? Het hangt af van het 

belang van elke persoon. Bijvoorbeeld, als je door middel van onderdompeling komt, ja of ga 
je je alles herinneren omdat jij het bent, en je bent je volledig bewust van waar je vandaan 

komt, waarom je hier bent en wat je komt doen. Als je door onderdompeling komt, hangt het 
af van de interesses die je hebt, je gaat door de frequenties manipuleren wat je je wilt 
herinneren en wat niet, en afhankelijk daarvan ga je je ervaring hier, op Aarde, vormgeven. 

Als het meer een wissen van herinneringen is zal het op één manier zijn, als je meer 
herinneringen achterlaat zal het je op een andere manier laten interageren. Dit kun je 

programmeren. 
 
Cristina.- Normaal gesproken kom je met de sluier van vergetelheid, of niet helemaal 

gewist, maar toch wel een beetje, meer dan wat dan ook, want waar je naar op zoek bent 
door hier op Aarde onder te dompelen met natte onderdompeling, dat wil zeggen, van lange 

duur, is de ervaring te beleven. Het lijkt een beetje absurd zo gezien, om hier te komen en je 
niets te herinneren omdat in werkelijkheid iedereen op zoek is naar die kennis die hij zich 
niet herinnert, maar als je erover nadenkt zul je beseffen dat als je je alles zou herinneren, of 

een groot deel zou herinneren, je op de een of andere manier niet zou weten hoe je het leven 
als mens zou moeten leven. Je zou de ervaring van de mens niet beleven of het zou niet zo 

beleefd worden of zo intens en het is ook dat alles weten dat ieder is buiten de Aarde 
impliceert dat je ook alles meedraagt dat achter is en op de een of andere manier jezelf niet 
laat gaan hier de incarnatie. Stel je voor dat je een gezin hebt daarbuiten of wat dan ook, 
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dan zou je hier niet meer dezelfde ervaring beleven omdat je erg geconditioneerd zou zijn 
met de informatie, met de gegevens die je al kent. Daarom wordt die sluier van vergetelheid 

ook gezocht om deze ervaring echt te beleven en je hier aan te passen. Ook, ik weet niet of 
je ooit hebt gehoord ... Ik had jaren geleden gehoord over die kinderen die zich alles 

herinnerden, omdat ze zich alles herinneren en wisten waar ze vandaan kwamen en er zijn 
veel gevallen van deze kinderen die sterven van verdriet omdat ze niet verder kunnen (met 
hun leven). Stel je voor dat je uit een maatschappij komt waar niets van dit alles bestaat en 

je op een totaal andere manier leeft en waar niet zoveel leed is. Dus, echt met al die 
informatie is het heel moeilijk om hier van dag tot dag verder te gaan. In zekere zin zou je 

kunnen zeggen dat de sluier van vergetelheid je beschermt zodat je werkelijk je missie hier 
kunt doen, of wat je hier ook aan het doen bent. Dit is heel persoonlijk, want ieder heeft zijn 
eigen manier of zijn eigen redenen om hier binnen te gaan, hoewel men zich dat nu niet 

meer herinnert.  
 

Estel-la.- Vraag van een volgeling: Meisjes, kan iemand in onderdompeling komen als 
binnenwandelaar? Ja, deze begrippen kunnen over elkaar heen gelegd worden, ze kunnen 
aangevuld worden. Zoals Cristina jullie heeft uitgelegd, is een walk in wanneer twee 

bewustzijnen hetzelfde lichaam gebruiken. Dit is over het algemeen met instemming. En, het 
kan zijn dat een persoon besluit om een lichaam binnen te gaan door onderdompeling op een 

bepaalde leeftijd en niet vanaf de geboorte, maar op 30-jarige leeftijd, bijvoorbeeld, of op 15 
of 45 jaar. En dat zou een inloop zijn omdat die persoon dat lichaam binnengaat, en het 
lichaam dat daarvoor bestond kan zijn dat het was ondergedompeld of het kan niet 

rechtstreeks uit De Bron zijn gekomen. Dus de concepten vullen elkaar aan.  
 

Een volgeling vraagt: Wat zou er gebeuren met de 3D persoon als de 5D avatar wakker 
wordt?  

 
Cristina.- Sterven. Als de 5D persoon wakker wordt, sterft de persoon hier. Omdat het 
bewustzijn aandacht geeft aan het 5D lichaam, daarom geeft het niet langer aandacht aan de 

3D.  
 

Estel-la.- Precies. Dit is, in feite, net als de Avatar film. Ik weet niet of je die film hebt 
gezien, maar daar, als er iets gebeurde met de hoofdrolspeler en ze maakten hem wakker uit 
de onderdompelingsmachine, in de kamer, dan stortte zijn (avatar) lichaam in, het was leeg. 

Plotseling viel het in elkaar omdat er niemand meer was, omdat het bewustzijn niet langer in 
dat lichaam was ingebed. En, in dit geval zou het sterven.  

 
Cristina.- Wat er gebeurt is dat in Avatar het simplistischer zou zijn omdat in de film 
wanneer hij gaat slapen, hij wakker wordt in de droge kamer, daar zou het zijn als een droge 

kamer en hier is het echt niet zo. Hier, zolang de computer het signaal omleidt, ben je hier in 
3D. En, als de 5D persoon wakker is omdat de computer het signaal niet langer omleidt dan 

zou het 3D lichaam zonder een signaal van bewustzijn achterblijven, dat is waarom het 
sterft.  
 

Een Volger zegt: Maar, Anéeka zei ook dat een droge onderdompeling hierboven een week 
kan duren en hier beneden tientallen jaren. Je raakt in de war met natte onderdompeling 

omdat droge onderdompeling zeer kort duurt, meestal is er niet veel tijdsverschil. Dus het is 
echt ongeveer dezelfde tijd. Maar het is waar dat natte onderdompeling, zoals je weet, er een 
tijdsverschil is tussen andere planeten, en vooral in andere dichtheden hier op Aarde. In het 

geval van Taygeta, als ik me goed herinner, 5 jaar in natte onderdompeling van daar, om 
hier te komen, zou het een hele incarnatie hier zijn, ongeveer. Ik weet het niet zeker, maar 

ik raad jullie ten zeerste aan, als sommigen van jullie nieuw zijn of het nog niet goed 
begrepen hebben, om de video's van het kanaal van Cosmic Agency te bekijken. Het heeft 3 
video's alleen over onderdompeling en u zult alles veel beter begrijpen. 
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Een volgeling zegt: Heeft deze opmerking iets te maken met de plotselinge dood van 

mensen op Aarde? Ja. Vaak als de 5D persoon wordt gewekt door een kamerstoring, zou hier 
het 3D lichaam sterven, door onze geneeskunde gezien als onverklaarbaar. Het wordt vaak 

toegeschreven aan een plotselinge dood. Het is een plotse dood en de dokters vinden geen 
symptomen. Maar niet altijd, want zoals u weet, hebben we al een video gepubliceerd over 
Anéeka's exo-geneeskunde, onze geneeskunde is niet erg geavanceerd in dit aspect en het 

kan zijn dat er ook een andere reden is die ze niet echt zien. Het hoeft niet alleen dit te zijn.  
 

Een volgeling: Wat zou er gebeuren als de persoon die hier op aarde is ondergedompeld, 
vol met gehechtheden raakt en hier sterft? Wel, als je ondergedompeld bent, zul je wakker 
worden in de onderdompelingscapsule. Maar zoals we al eerder hebben gezegd, alles wat je 

hier hebt beleefd neem je met je mee en het is een deel van jou. Op zich, als de incarnatie 
hier gedaan is, wanneer de persoon in 5D wakker wordt, kan het zijn dat ze niet meer 

dezelfde persoon zijn die de onderdompeling inging, omdat de ervaring van de Aarde hen 
veranderd heeft.  
 

Estel-la. - Ja. En, in feite, de Taygeteanen merkten op dat een onderdompeling in de Aarde, 
hoewel het objectief gezien heel weinig jaren zijn omdat we hier heel snel ziek worden en 

sterven, het gevoel is alsof het veel langer was geweest. Je weet al dat tijd relatief is en ook 
al leef je hier 60 jaar, de ervaringen die je met je meeneemt, het is alsof het vele, vele jaren 
langer was geweest.  

 
Cristina.- Een volger zegt: Kun je jezelf onderdompelen in deze 3D om naar 5D te gaan? 

Als ik me goed herinner, wat Anéeka heeft uitgelegd, is het in principe heel moeilijk om van 
hier in inversie naar 5D te gaan, voornamelijk vanwege de frequenties. Zoals u weet, omvat 

5D 4, 3, 2, 1, maar 3D omvat geen vier of vijf. Dus, door frequentie affiniteit is het 
moeilijker, of ik weet niet of het mogelijk zou zijn in dit geval, ik weet het niet meer, maar ik 
ben er zeker van dat het voorkomt in de video's die op Cosmic Agency staan, daar zul je 

zeker Anéeka's antwoord vinden.  
 

Estel-la.- Een volger vraagt: Dus, niets herinneren, betekent het dat we hier zijn met het 
hele lichaam? Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar het feit dat je geen herinneringen 
hebt aan jezelf uit andere levens, van een ander ras, is omdat je dat zelf hebt besloten en je 

kunt ook uit De Bron komen, met dit belang en met ditzelfde wissen, net als bij 
onderdompeling, ook. Dus degenen die het zich voor 100% herinneren, zijn degenen die hier 

zijn als een step-down met hun oorspronkelijke lichaam. En, zoals jullie weten, hebben de 
mensen die geëxtraheerd worden en naar 5D gaan een reactivering van DNA omdat DNA op 
een bepaalde manier de kristallisatie van bewustzijn is, en hier op Aarde hebben mensen - de 

zaden - tussen de 22 chromosomen, sommige 23, en wanneer je geëxtraheerd wordt met de 
herinneringen die je recupereert, wordt je DNA geactiveerd. Het is bijvoorbeeld een 

natuurlijke periode van ongeveer 7 jaar, dan reactiveert het en heb je weer alle 24 
chromosomen. Hoe zit het met mensen die in stepdown zijn? Wel, in het begin hebben zij er 
geen last van, zij gaan door met de 24 actieve chromosomen, maar als zij hier op Aarde al 

een lange tijd met elkaar omgaan, zal hun DNA na verloop van tijd verslechteren en 
uiteindelijk zou het ook terugvallen tot de 23 of 22 chromosomen. Maar dit is al met het 

verstrijken van de tijd. Dit komt allemaal door de dominante frequenties die we hier op Aarde 
hebben.  
 

Cristina.- Een volgeling zegt: Het is als dromen. In de droom kun je een leven lang leven, 
maar in 3D is het maar een paar minuten of misschien een uur. Ja. Anéeka legde uit dat 

degenen die in onderdompeling gaan, wat ze melden na het verlaten is dat wanneer ze in de 
vloeistof stijgen, ze eerst in het water moeten ademen, maar zoals je weet hebben we 
allemaal al in het water geademd toen we in de baarmoeder van onze moeders waren, dus 
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het lichaam herinnert het zich en doet het opnieuw. Maar ze zeggen dat het is alsof ze 
slaperig worden, alsof ze gaan slapen en beginnen te dromen. En, als ze wakker worden in 

de kamer is het alsof je wakker wordt uit een lange slaap. 
 

Estel-la.- De volgende vragen die ik in de chat heb gezien, hebben betrekking op de 
Federatie.  
 

Een volgeling vraagt: Is de Aarde eigendom van de Federatie? Ja. In principe is de 
Federatie degene die regeert, die beslist en die controleert wat er op Aarde gebeurt. Een 

volgeling zegt: Kan het zijn dat de Federatie is geïnfiltreerd door 3D ideeën naar 5D te 
slepen? Zou het dan zo kunnen zijn dat wij positief infiltreren in de Federatie? En, met deze 
vraag, denk ik dat het goed zou zijn als we de updates die we te geven hebben over dit 

onderwerp, dat nauw verbonden is met de Federatie, zouden invoeren. En, om in het kort te 
zeggen dat u in principe weet hoe spiegels werken. Dus alles wat hier op Aarde gebeurt is 

ook een spiegel van wat daar in de Federatie gebeurt, en het is duidelijk dat er wederzijdse 
beïnvloeding is.  
 

Cristina.- In dit tweede deel, wat we je wilden vertellen is dat, zoals al is gezegd op de 
kanalen van Cosmic Agency en Robert's kanaal, in Cosmic Revelation, we al een aantal 

weken het contact hebben verloren. De communicatie met het team van Taygetean is 
verbroken. En, zoals ook is gezegd, het is omdat hun internetverbinding met de Aarde is 
verbroken. Op dit moment gaan we zo door. We hebben geen communicatie op dit moment.  

 
Estel-la.- Om te begrijpen hoe de Federatie dit heeft kunnen doen is dat, in principe zoals 

jullie weten, onze communicatie met de Taygetans via het internet verloopt, maar in 5D 
kunnen rassen niet direct verbinding maken met ons internet, maar de Federatie levert 

servers die als tussenpersoon fungeren voor deze verbinding. En, de Federatie is degene die 
toestemming geeft aan de andere rassen om ze te gebruiken. Maar net zoals zij u die 
toestemming kunnen geven, kunnen zij die ook weer intrekken. En, op dit moment is het 

conflict dat ze hebben met de Taygetans, dat hun toestemming om deze servers te gebruiken 
om verbinding te maken met het internet is ingetrokken.  

 
Cristina.- Je hebt al eerder gehoord dat zij deze servers controleren, omdat zij ook de 
informatie controleren die wordt doorgegeven door de rassen die verbinding maken met het 

internet. En, via daar filteren ze wat er mag gebeuren en wat niet, in dit opzicht.  
 

Estel-la. - Precies. Dat is de reden waarom de Taygeteans hun stemmen niet hebben 
gegeven, ze hebben hun beelden niet laten zien, het is omdat er vele redenen voor zijn. Een 
ervan is omdat het bewaakt en gecontroleerd wordt door de Federatie zodat dit niet gedaan 

wordt. Zij hebben filters en zij controleren dat dit wordt gehandhaafd. Dus waarom is hun 
internetverbinding nu verwijderd? Wel, de Taygetans zijn al lange tijd in conflict met de 

Federatie, omdat volgens de Federatie de Taygetans een soort contact geven, een onthulling 
die te direct is en die informatie geeft die niet van belang is voor de Federatie. En waarom is 
het niet van belang voor hen? Omdat de Federatie deze planeet als een 3D spel wil houden, 

en zij willen dat er geen toegang is tot al deze informatie die 5D is, en die buitenaards is, en 
die jullie de sleutels geeft om dit spel te doorbreken. Dus, het Taygeteaans bereik geeft veel, 

heel veel super gedetailleerde informatie en heel veel onderwerpen, die vanuit het 
gezichtspunt van de Federatie de regels overtreden van wat de bedoeling zou moeten zijn 
van deze ervaring van het zijn op deze planeet. Dus hebben ze dit conflict van belangen en 

meningen. En, in feite waarom de Federatie deze sterke houding heeft, is dat zij zeggen dat 
wat zij hiermee doen is het verdedigen van de belangen van mensen in 5D is door te zorgen, 

hoofdzakelijk, voor mensen die ondergedompeld zijn en een leven leiden hier op de aarde. 
Dus wat gebeurt er? Dat er rassen zijn die logischer zijn, of minder emotioneel, die misschien 
in het onderdompelingsprogramma terechtkomen en zeggen dat hun incarnatie op Aarde niet 
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genoeg voor hen was, dat de Aarde zo slecht nog niet is ... Ik weet niet wat ze zullen zeggen, 
maar het probleem is dat er duizenden en duizenden rassen zijn die op deze planeet met 

elkaar omgaan en emotionele rassen en, ik kan spreken als een emotioneel ras, dat het hen 
wel degelijk beïnvloedt en dat er veel mensen zijn die het heel slecht hebben omdat je dit 

leeft, ook al is het een beperkt programma, die ervaring neem je met je mee en het lijden 
neem je met je mee. Dus, de Federatie zegt dat ze dit doet om de belangen te beschermen 
van de 5D persoon die zei: "Wel, ik ga hier binnen, ik ga alles vergeten en deze ervaring gaat 

me helpen evolueren als persoon. " 
 

Het probleem is dat diezelfde persoon die nu hier woont, velen zeggen genoeg. Het is 
genoeg. We lezen jullie commentaren en er zijn veel mensen die zeggen dat genoeg voor hen 
genoeg is. Zeker, velen van jullie zijn ook ondergedompeld en wanneer jullie ontwaken en 

terugkeren naar jullie 5D lichamen gaan jullie al deze herinneringen meenemen omdat het 
jullie ervaringen zijn, ze zijn echt. Dus de Federatie vergeet dat door alleen het belang van 

de 5D persoon te respecteren, zij de persoon vertrapt die nu de 3D ervaring heeft. Dus, het 
is niet goed gedaan. Beide moeten worden overwogen, want iedereen heeft het recht om van 
gedachten te veranderen, iedereen heeft het recht om zijn belangen te veranderen en het 

kan zijn dat een persoon heeft besloten om 30 jaar in onderdompeling te gaan en een soort 
van incarnatie te hebben, maar er dan 15 neemt en dat is genoeg voor jou. En, dat is 

volkomen aanvaardbaar of zou het moeten zijn. Ik zie het zo. Maar de Federatie zegt nee, zij 
wil die belangen als het belangrijkste behouden.  
 

Cristina.- Er wordt prioriteit gegeven aan 5D, waarbij dit als iets secundairs wordt gezien, 
terwijl ze in werkelijkheid, zoals Estel-la heeft uitgelegd, onderling verbonden zijn en het 

dezelfde mensen zijn. En, op de een of andere manier, voordat ze hier binnenkwamen, 
hadden mensen ideeën en doelen, of wat dan ook, en hier zijn maakt het mogelijk voor dit 

om te veranderen. Om deze reden ook, wil ik hier aan toevoegen dat om deze reden ook 
onderdompelingen worden gebruikt omdat een persoon echt een doel kan hebben voordat hij 
sterft en naar De Bron gaat, maar zoals je weet, als deze plannen eenmaal toegankelijk zijn, 

veranderen ideeën, en het kan zijn dat je had gedacht dat wanneer je sterft je een 
andromedaan wilt zijn en een ervaring op Aarde zult gaan beleven, maar dan later in tussen 

leven of in de Ether, verander je van gedachten en ga je niet langer naar de Aarde, maar dat 
je naar andere plaatsen gaat omdat hetzelfde vlak, dezelfde ervaring die je beleeft wanneer 
je disincarneert, je ook verandert. Dat is ook de reden waarom de onderdompeling is om 

ervoor te zorgen dat je hier echt gaat komen door middel van technologie. Dus, afgezien van 
het standpunt dat Estel-la naar voren bracht, hebben we hier nog een ander probleem dat 

ook de chaos is van de maatschappij waarin we hier op Aarde leven. Er zijn hier zoveel 
rassen van de Federatie, sommige emotioneler dan mensen, anderen zoals mensen, anderen 
niet zo emotioneel, maar die een ander soort biologie ervaren, met andere culturen, andere 

manieren van zijn, een andere ethiek, want uiteindelijk weet je dat goed en kwaad, ethiek, 
slechts een gezichtspunt is, en vaak verandert het van cultuur. Dus al die rassen gebruiken 

menselijke containers. Dat wil zeggen, biologische lichamen hier, om menselijk te worden, 
maar ze zijn het niet echt. En, sommigen komen met meer herinneringen, anderen met 
minder, want daarnaast kiest ieder wat hij wil en dat creëert ook de chaos op Aarde die we 

zien dat niemand het ermee eens is, dat er zoveel verschillende meningen zijn, zoveel 
manieren om te werk te gaan en hier zouden we al kunnen klimmen tussen alles wat al is 

uitgelegd. Gosia heeft onlangs een video geüpload in Cosmic Agency over de tulpa's die je al 
weet dat alles wat hier wordt gegenereerd door al dit circuit van alle rassen, van alle dingen 
en nou ja ... en dit neemt toe. En, dit is wat we hebben als een menselijke samenleving, of 

als planeet Aarde, en alles gezien vanuit het standpunt van boven. Zo gezien, nou alles wordt 
gecontroleerd, alles is een ervaring, alles is hier vervat en sommige rassen geloven dat dit 

hen positieve dingen brengt. Maar van hier beneden zien de dingen er anders uit.  
 
Estel-la.- Zeker. Het is dat de beperking persoonlijk is. En, er zijn rassen die het al goed 
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doen met dit soort parameters, maar er zijn andere die dat niet doen. Het probleem is dat je 
het iedereen op de een of andere manier naar de zin moet kunnen maken en niet slechts op 

enkelen moet vertrouwen. Dit is iets wat de Federatie zich uiteindelijk zal moeten realiseren. 
Al deze mensen die emotionele rassen zijn en die gaan terugkeren naar 5D gaan ze frontaal 

tegenkomen met de boodschap dat dit niet zo kan zijn dat er iets mis is met deze planeet, 
dat het niet tot deze limiet kan worden doorgedreven omdat ze uiteindelijk zichzelf zijn. 
 

Cristina.- Ja, want uiteindelijk is mind control of censuur onethisch, want aan de ene kant 
wil je het algemeen belang behartigen zodat de ervaring hier niet verloren gaat, maar dan 

veranderen deze mensen hier van mening en wij willen gewoon de waarheid weten en weten 
en willen en wij hebben recht op deze informatie. En, de informatie is hier gewoon voor wie 
het wil horen, kan het horen, en wie het niet wil horen kan het niet horen. Misschien hebben 

we afspraken om naar deze informatie te luisteren of om hier te zijn om de een of andere 
reden, en op het moment dat je beslist wat mensen wel en niet mogen doen word je een 

dictatuur, ongeacht welke goede belangen je hebt of ongeacht hoe goed de intentie is die je 
hebt. Op het moment dat je een ander vertelt wat goed voor hem is, ben je al je ethiek al 
kwijt.  

 
Estel-la.- Precies. Waar is de vrije wil? Waar is die? Ze onderdrukken het. Als je alles wilt 

controleren wat hier gebeurt en je wilt het op een bepaald pad brengen, in plaats van het vrij 
te laten evolueren, dan onderdruk je de vrije wil van mensen. Taygetean outreach is niemand 
aan het vertrappen. Het is er, laat het er zijn, laat er bepaalde mensen zijn die deze 

verbinding met ontwaken ook als een ervaring nodig hebben. Er zijn vele manieren om tot 
die ervaring te komen. Dus waarom zou je dit soort informatie niet toestaan en dat bepaalde 

mensen er gewoon toegang toe hebben omdat het zo is dat de vrije wil van andere mensen 
sowieso niet geïnteresseerd is in dit alles en dat ze het gewoon niet kunnen horen. Je noemt 

ze niet zo en het is volkomen respectabel. Oké, blijf je Matrix-baan houden, blijf je leven 
leiden als een mens, geweldig, maar sta andere mensen toe ook andere keuzes te hebben.  
 

Cristina. - Ja. Ik stel me voor dat als ze hun handen niet zouden uitsteken op de manier 
waarop ze dat doen, want op de een of andere manier is dit een massa, het is het collectief 

onbewuste op het einde zou het vroeg of laat bevrijd worden en de Aarde zou ophouden het 
spel te zijn voor alle rassen die hier een menselijke ervaring willen beleven, of om ik weet het 
niet ... kwaad of lijden soms ook te ervaren, want als je het hier ervaart, ervaar je het niet 

thuis. Hier hebben we Port Aventura, in Catalonië, in Spanje, het is een pretpark en dit is 
zoals Port Aventura, hier gaan we allemaal plezier maken en adrenaline vrijlaten en dan gaat 

ieder van ons naar huis en er is niets gebeurd .  
 
Estel-la. - Precies. Maar het probleem is de Federatie die probeert deze belangen te 

handhaven om de planeet zo te houden. De vraag is, tegen welke prijs? Wat is de grens van 
de Federatie? Wat gaat ze toestaan, wat gaat ze doen om die belangen te handhaven zodat 

de planeet een school blijft, een videospelletje... noem het wat je wilt. Ik ben er zeker van 
dat de ervaring die een mens hier opdoet wel tien incarnaties waard is, maar tegen welke 
prijs? Hoeveel lijden moeten mensen doorstaan? Hoe moeten ze erom vragen? Wat is de 

beperking? En dat is wat me een beetje zorgen baart, afgezien van de Federatie.  
 

Cristina.- En hier is de ethiek. Welk recht heeft iemand om dit te doen? Simpel. Uiteindelijk 
zijn er wel belangen, maar dan is er geen ethiek, of het kan niet gepromoot worden alsof het 
ethisch zou zijn.  

 
Estel-la.- Het is dus waar dat wij de Aarde een spiegel maken met de Federatie en de 

Federatie met de Aarde. En wat hier gebeurt is dat de wereldsituatie zou eindigen als alle 
mensen, een groot percentage van de mensheid genoeg zouden zeggen. Als de mensen zich 
met elkaar zouden verenigen en er massale burgerlijke ongehoorzaamheid zou zijn, zou dat 
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het einde van deze situatie kunnen betekenen, want als je de regels niet langer volgt, zal 
niemand je meer kunnen opleggen. Ik bedoel, dat zou de manier zijn om een einde te maken 

aan wat er gebeurt. Wat gebeurt er? Dat hier, zoals zij verdedigen, er een collectief 
onbewustzijn is en de "meerderheid van het volk" beslist en de rest van ons wordt erdoor 

meegesleept en daarom lijkt het er voorlopig op dat de agenda's zullen blijven bestaan 
omdat de mensen geen actie ondernemen om dit te beëindigen. Wat er in 5D gebeurt, 
zouden we kunnen zeggen dat hier hetzelfde gebeurt omdat zij die als de ontwaakten van 5D 

zouden zijn, in dit geval de Taygetans, degenen zijn die proberen andere rassen te laten zien 
wat de Federatie aan het doen is, wat er op deze planeet gebeurt. 

 
Zoals wij hebben opgemerkt, is de informatie die zij zelf in Taygeta hadden, anders dan wat 
zij vonden toen zij hier kwamen om hier rechtstreeks te interageren. Dus hoe zou deze 

situatie ook in 5D kunnen eindigen? Als alle rassen of de meeste rassen de Taygetanen 
zouden steunen en zouden zeggen dat dit niet klopt, zouden ze de confrontatie met de 

Federatie kunnen aangaan. Volgens wat de Taygetanen ons vertelden, is er een verschil en 
dat is dat in 5D de mensen niet slapen, maar dat ze meer bewust zijn en dat ze niet reageren 
zoals mensen. Er zijn inderdaad veel rassen die dit proces gadeslaan en gadeslaan wat er 

met de Federatie gebeurt in de interactie met de Taygetanen. Dus, je moet de andere rassen 
hier zien. We weten dat er velen zijn die hen steunen. Dat zijn de Urmah die hand in hand 

gaan met de Taygeteanen en we hopen dat mettertijd ook andere rassen zich zullen 
aansluiten.  
 

Cristina.- Er is ook Karistus, en de Lyrische rassen steunen Taygeta ook. Maar uiteindelijk is 
het ook niet Taygeta, onthoud het Taygeteaanse schip met Alenym, die de leider is, zij 

vertegenwoordigt heel Alcione, heel de Pleiaden. Dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen hier 
niet Taygeta, maar alle Pleiaden. Dus hoe goed zijn sommigen die het hier niet mee eens 

zijn. Wat op zich ethisch zou zijn, is de mensheid van binnenuit haar eigen ervaring te laten 
leiden en te laten beslissen wat ze wil doen, of ze wil ontwaken of niet, maar het is niet juist 
dat toen we op weg waren naar een ontwaken, want we waren op weg naar een massaal 

ontwaken, en jullie hebben het allemaal gevoeld in de afgelopen jaren hoe we op volle 
snelheid vorderden om het systeem te doorbreken en hoe ze plotseling dit alles hebben 

ingebracht zodat we in plaats van vooruit te gaan, achteruit gaan. En, dit is wat onethisch is. 
Of de mensheid nu fout kan zijn of niet, maar uiteindelijk is het het recht van de mensheid 
om te beslissen of het is het recht van alle mensen om te beslissen wat ze willen doen omdat 

zij degenen zijn die nu hier op deze planeet zijn of wij zijn degenen die hier nu zijn.  
 

Estel-la. - Precies. Degenen die in 5D zijn kunnen niet voor jou beslissen, ook al zijn we 
hetzelfde. Er zijn tijden dat we hetzelfde zijn en er zijn tijden dat we dat niet zijn. Ze hebben 
de Matrix geherprogrammeerd en er waren veel mensen die wakker werden en nu is er een 

ander programma, een andere agenda.  
 

Cristina.- Ja, ze hebben niet alleen hun hand erin gestoken, maar hun hele arm, echt, om te 
heroriënteren waar we naartoe gaan, en dat is de absolute controle over het menselijk ras, 
en op zich het uitsterven van het menselijk ras zoals we dat kennen omdat we in een reset 

zitten.  
 

Estel-la.- Dus met dit alles willen we ook verduidelijken dat er vele vlakken zijn van de 
Federatie, die een gigantische organisatie is, die onderling verbonden is vanuit vele 
dichtheden, er zijn vele onderlinge verbindingen. We zeggen niet dat de Federatie in het 

algemeen regressief is, dat is niet wat we zeggen, wat we zeggen is dat de factie van de 
Federatie die probeert dit alles in stand te houden, de dingen moet heroverwegen, dat is wat 

we zeggen .  
 
Cristina.- Ja, het is de Federatie die dit zonnestelsel controleert dat, zoals je weet, zich op 
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Saturnus bevindt en hier op Aarde is het in De Viera. En, ook om jullie te vertellen dat het 
niet echt betekent, zoals we hebben uitgelegd, dat ze regressief zijn en dat ze dit doen uit 

puur kwaad, maar wat we proberen uit te leggen is dat hun gedrag regressief is. Het is als, 
om een voorbeeld te geven, zodat het goed begrepen wordt en niet verkeerd 

geïnterpreteerd, het is belangrijk, het is alsof ik op straat een vogeltje vang dat uit het nest 
gevallen is, ik neem het mee, ik neem het mee naar mijn huis en ik stop het in een kooitje en 
ik verzorg hem zo goed als ik kan zodat hij het goed heeft en verzorgd wordt en ik laat hem 

zijn hele leven in een kooitje zitten omdat ik denk dat dat het beste is om hem te 
beschermen en dat hij het goed heeft, maar ik ben echt regressief met de vogel, want 

niemand heeft dat vogeltje gevraagd of hij zijn hele leven in een kooi wilde leven, maar ik 
doe het met alle goede bedoelingen voor dit vogeltje. Dus soms kan het gedrag dat we 
hebben, maar bij gebrek aan gezichtspunten, hoe goed de intentie ook is die we hebben, 

negatief of regressief zijn naar anderen en dat is wat we proberen uit te leggen als we 
zeggen dat het niet de regressieve Federatie is, maar het is regressief gedrag waarbij geen 

rekening wordt gehouden met het gezichtspunt hier vanaf de Aarde vanuit een mens vanuit 
de menselijke ervaring. 
 

Estel-la. - Precies. Het kan zijn dat hun belangen perfect zijn voor zaden van meer logische 
rassen, maar ze conflicteren en lijken regressief voor ons, of onethisch voor meer emotionele 

rassen. En, er is het probleem dat je niet voor iedereen dezelfde parameters kunt hebben 
want dan gebeurt er dit. En in dit geval is het niet zien, niet proberen te veranderen, wat dit 
gedrag veroorzaakt. Het probleem van de Taygetanen is dat deze mensen, deze factie van de 

Federatie, niet eens hun gezicht laten zien, ze wisten niet tot wie ze zich moesten wenden, ze 
werken gewoon vanuit de schaduw. Ze vaardigen de bevelen uit, stellen de regels op en zien 

toe op de naleving ervan, maar zonder in staat te zijn tot interactie. Dus ook dit wijst al op 
een soort gedrag dat niet erg ethisch is, of niet erg correct.  

 
Cristina.- Een volgeling zegt: Nou, de Taygeteanen zijn ongehoorzaam. Ja. Dat is wat ze 
doen en dat is waarom ze zonder internet zitten, ongehoorzaam zijn. Omdat hun is gevraagd 

zich uit de omloopbaan terug te trekken, omdat hun is gevraagd het contact via internet te 
verbreken, omdat hun is gevraagd veel dingen te doen en ze hebben dat niet gedaan, en ze 

waren en zijn daar op het slagveld ongehoorzaam in de zin van alles wat hun niet eerlijk lijkt, 
hun standpunt gevend, natuurlijk. En dat is wat werkelijk de oorzaak is van het conflict. Maar 
zoals we hebben uitgelegd, is de Federatie degene die dit alles controleert en het is alsof ik 

iemand zou vragen om ongehoorzaam te zijn en zich niet aan de regels te houden en wat 
dan ook, die persoon zal waarschijnlijk door de politie worden gearresteerd. Je kunt weinig 

doen tegen een heel systeem. Er zijn dus manieren om ongehoorzaam te zijn binnen de wet, 
maar wat gedaan kan worden, kan gedaan worden. Toch gaan we allemaal door en met alles 
wat we kunnen en dit alles aan de kaak te stellen, want uiteindelijk zijn wij het, wij zijn hier, 

en dat wij dit recht hebben en dat wij het op een of andere manier moeten opeisen, wat het 
ook moge zijn.  

 
Estel-la.- Binnen hun mogelijkheden waren de Taygetanen er al, en dat zijn ze, want ze 
blijven alles doen wat in hun macht ligt om dit alles te veranderen, maar het is net als wat ze 

ons vertelden dat er in 5D ook politieagenten zijn. Iemand van ons kan niet zomaar naar een 
ziekenhuis gaan om alle vaccinatiemonsters die er zijn te vernietigen, want dan kom je 

gewoon in de gevangenis, zoals zij daarboven zijn. Ja, zij zijn de rebellen of de ontwaakten 
van 5D, maar ze hebben een bepaalde marge die ze moeten respecteren en moeten 
oppassen dat ze die niet overschrijden, want anders gebeurt het dat als ze je van de kaart 

elimineren - je uiteindelijk niets meer kunt doen. Je kunt geen invloed blijven uitoefenen, je 
kunt niet blijven werken aan wat je wilde doen.  

 
Cristina.- Vaak moet je slimme beslissingen nemen om je doel zo goed mogelijk te bereiken. 
Veel mensen zijn ook erg voor de Federatie en dit alles en vertellen je hier ook dat er vele 
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rassen zijn, en dat ze niet allemaal hetzelfde denken. De Federatie is niet een groep mensen, 
het is een groep van honderden verschillende rassen en dat het eigenlijk maar een 

meerderheid is die zich zo opstelt, maar dat er velen zijn die op tussenliggende punten staan, 
anderen die, zoals we hebben gezegd, Taygeta, Urmah en anderen zij zijn totaal in oppositie 

tegen alles wat er gebeurt. Er is van alles, het is niet iets eenvoudigs uit te leggen. Maar het 
is waar dat er één ding duidelijk is wat zij zeggen, of wordt gezegd, dat de Federatie het 
probleem gaat oplossen en het ding is dat we al een jaar bezig zijn en er nog niets is 

opgelost en alles doorgaat. Hier moet iedereen dus aan zelfreflectie doen en echt zien wat er 
gebeurt, niet alleen wat hem wordt verteld, maar wat hij buiten ziet, en dat is belangrijk voor 

jullie allemaal dat je op een bepaald moment die twijfel hebt, want het is echt iets heel 
ingewikkelds en het is moeilijk uit te leggen omdat ze veel standpunten hebben en we 
zouden hier uren en uren kunnen doorbrengen met het ter sprake brengen van de 

verschillende standpunten, verschillende meningen en waarom worden deze beslissingen 
genomen en andere niet, en waarom is dit? Gebeurt het op deze manier en niet anders? Alles 

hier is echt heel groot, heel groot. 
 
Estel-la.- Er zijn bepaalde mensen die zich toeleggen op het declassificeren of aanvallen van 

Taygetean-disclosure, of Taygetean-contact, disclosure, het verdedigen van de Federatie en 
zoals Cristina zegt, er zijn veel kansen geweest waar een einde had kunnen worden gemaakt 

aan de situatie, maar op deze manier bestendigen we alleen maar dat we werkeloos staan te 
wachten tot iemand anders onze eigen problemen oplost. Dan was er deze kleine 
ontmoeting, of probleem met de verkiezingen in de Verenigde Staten, dat men dacht dat er 

een betere houding of een betere intentie voor verandering zou kunnen zijn, bijvoorbeeld van 
president Trump met de verkiezingen en dat van daarboven dingen zouden gaan veranderen 

en uiteindelijk zagen we dat het enige wat ze aan het doen waren, was proberen de massa te 
kalmeren zodat de agenda van achteren zou blijven gebeuren. Dit is dus gewoon hopen dat 

de Federatie wezens van licht zijn, welwillende wezens en dat zij ons helpen en dat zij ons op 
een bepaald moment komen redden, het enige wat zij gaan doen is ons rustig houden in 
afwachting van dit moment. En, wij geloven niet dat dit het juiste is om te doen, of wat een 

persoon als individu gaat helpen, want wat helpt wegen als individu is om hun dag tot dag te 
volgen, om dag na dag te vechten voor wat zij beschouwen als wat het juiste is om te doen 

totdat je die veranderingen krijgt. Dus ieder mens kan alleen zijn eigen gang gaan en te allen 
tijde doen wat hij juist acht, en binnen het kader dat hij kan.  
 

Cristina.- En, zoals de video die we uploadden over de invloed van de sterrenzaden zoals 
Sav'el daar uitlegde, in werkelijkheid heeft ieder van jullie veel potentieel, jullie zijn de 

scheppers van deze realiteit en, op een bepaalde manier, wil het systeem de passieve 
mensen in stand houden, die niets doen omdat ze weten welk potentieel jullie hebben als 
jullie proactief worden. Dus, ook hier als we het hebben over hoe ieder zijn doelen kan 

bereiken op een intelligente manier, ook hier moet het duidelijk zijn dat ieder duidelijk moet 
zijn over wie hij is en het potentieel dat hij werkelijk heeft. En, alles wat je alleen met je 

gedachten en met je frequentie kunt doen zonder de straat op te gaan, alleen daarmee 
bemoei je je hier op de een of andere manier mee, of ben je een sleutelstuk, en dat is wat ze 
niet willen dat mensen doorkrijgen. Met je gedachten zet je jezelf op een manier om te 

zeggen: Nee, nee, ik wil dit niet, ik wil dit, en ik ga hiervoor vechten en ik ga niet wachten 
tot iemand me komt redden, maar ik ga dit allemaal zelf zoeken. En dat is wat hier echt niet 

gewenst is. Het is dus heel belangrijk dat we ons ook niet gefrustreerd voelen in de zin van 
geloven dat je niets kunt doen omdat je hier bent, maar in werkelijkheid zijn jullie allemaal 
de sleutel tot dit ontwaken in de zin dat al je gedachten bij elkaar optellen en ze tellen en het 

is heel belangrijk dat we niet afwijken van wat we willen en van ons pad en ons niet zozeer 
richten op de buitenkant, maar dat we ons op dit moment concentreren op onszelf.  

 
Estel-la. - Precies. Zeer goede woorden. Ik zeg u ook, dat het niet alleen de gedachten zijn, 
maar dat het vergezeld moet gaan van onze daden, want als we niet in het concept van New 
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Age stappen, om thuis te blijven mediteren voor een betere wereld, en dat is het niet, dat is 
een uiterste. Het is duidelijk dat een mens consequent moet zijn en moet weten wat hij wil, 

wat hij is, zichzelf het belang geven dat het heeft, maar dit moet gepaard gaan met de daden 
die hij stelt. Zoals wij zeggen, heeft ieder mens een verschillend storingskader, er zijn 

bepaalde mensen die bepaalde handelingen kunnen verrichten, er zijn anderen die anderen, 
klein, groot onverschillig laten. De waarheid is dat je ze niet hoeft te kopen, ieder moet doen, 
in zijn dag tot dag, wat hij kan, wat hij wil en wat hij juist acht dat in overeenstemming is 

met zijn belangen, met zijn intentie, en met dat samen is hoe het de werkelijkheid om ons 
heen vervormd, rond de zaden en hoe ze samenkomen. Dat is iets belangrijks om in 

gedachten te houden dat we sterk moeten blijven, maar niet alleen in gedachten, maar ook 
in gedrag.  
 

Cristina. - Ja. Super belangrijk. Nou, we gaan nog wat lezen in de chat en zo dadelijk nemen 
we afscheid.  

 
Een volgeling zegt: Hoewel, het is wat moeilijk, van dag tot dag om je te concentreren op 
wat er gebeurt. Ja. Het is moeilijk omdat er ook veel gebombardeerd wordt. Het mechanisme 

draait op volle toeren, en het is moeilijk omdat er veel dingen aan de buitenkant zijn die je 
afleiden, of die je op de een of andere manier het gevoel geven dat je het niet gaat kunnen 

doen of wat dan ook. Maar eigenlijk is dat wat ze zoeken, dat is wat ze willen dat we ons 
onbekwaam voelen en het is juist nodig om onszelf er elke dag aan te herinneren dat we dat 
niet zijn en dat deze werkelijkheid door ons in stand wordt gehouden. Dus, op de een of 

andere manier zoals Estel-la heeft gezegd, kleine acties in je dag, zoek naar wat je een goed 
gevoel geeft, dingen die je een goed gevoel geven zodat je je frequentie hoog houdt en niets 

anders. Soms hoef je geen grote dingen te doen of hoef je geen grote dingen te doen want 
uiteindelijk zijn we met velen en tellen we allemaal op. Dus, het belangrijkste in deze 

momenten dat we leven is dat je je concentreert op jezelf, op je kern van mensen of 
geliefden die je ook vergezellen in dit alles, en ieder van jullie zal de kleine dingen vinden die 
je kunt doen om goed te zijn en je goed te voelen, of op de een of andere manier te 

voorkomen dat je wordt meegesleurd door deze massa van mensen. En, het is genoeg. Ieder 
van jullie is waar hij moet zijn en weet waar hij heen moet en waar zijn grenzen liggen. Alles 

telt, alles telt. Dus kijk niet verder dan dit.  
 
Estel-la. - Precies. En daarnaast moet je altijd denken aan het vlindereffect. Wat we denken 

dat een onbeduidende actie is en dan eindigt het met alles te veranderen en het kan zijn dat 
iemands actie gewoon is om zonder masker over straat te gaan en je denkt dat je niets doet 

of je gelooft dat het niet genoeg is en dat is het enige wat je kunt doen en dan kun je in feite 
de helft van de mensen beïnvloeden met wie je je pad kruist. Het feit dat we ons vaak niet 
bewust zijn van de effecten die we hebben, betekent niet dat ze niet plaatsvinden. Dus 

daarom is het heel belangrijk om te blijven bij wat men te allen tijde als het juiste beschouwt 
om te doen.  

 
Cristina.- Maar het is nog makkelijker. Je hoeft niets te doen om het deeg te vormen, maar 
concentreer je gewoon op jezelf, wat maakt dat ik me goed voel? Wat maakt me gelukkig? 

Het maakt me gelukkig om dit te doen, om het andere te doen, doe het en je frequentie is al 
aan het beïnvloeden. Het is niet nodig om iets te laten zien aan de buitenkant, als je het kunt 

geweldig, maar zo niet, dan is het niet nodig. Alleen dat het goed met je gaat, dat je bereikt 
wat je wilt, dat heeft al genoeg invloed.  
 

Estel-la.- Precies. Je hoeft de wereld niet te veranderen. Je moet jezelf veranderen. Alles 
wat we van binnen hebben, is wat we naar buiten weerspiegeld zien. Dus, in die zin, voelen 

juist de sterrenzaden die dissonantie van zeggen: Nee, maar hoe kan het! Als wat ik buiten 
de mensheid zie, helemaal niet bij mij past. Nou, toch moeten we dat volhouden en verder 
gaan. Ik heb een persoon gezien die commentaar gaf die zegt: En, de angst om het niet te 
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hebben. Dat is heel belangrijk, want we kunnen onze beslissingen nooit baseren op angst, 
want dat zal nooit goede resultaten opleveren. We kunnen niet besluiten om niet te handelen 

of om te handelen uit angst, dat kan niet de motor zijn van ons handelen in ons dagelijks 
leven, het moet juist het tegenovergestelde zijn. Zoals Cristina zei, wat je een goed gevoel 

geeft, wat je gelooft is juist, want wat angst uiteindelijk doet is een mens doen krimpen. En 
in feite zorgt het er vaak voor dat we ons totaal buiten onszelf gaan gedragen, dat we dingen 
doen die iemand in een meer evenwichtige gemoedstoestand nooit zou doen.  

 
Cristina.- Angst ontneemt je onder andere meer gezichtspunten of meer perceptie van wat 

er gebeurt, maar vermindert eerder je scala aan probleemoplossend vermogen, zet je in de 
overlevingsstand. Er is één ding over paarden, als trainer, wanneer een paard bang is kan 
het nooit iets leren, noch kan je het ooit iets leren op dat moment, omdat het er niet toe in 

staat is. Dus, wanneer je traint met een paard dat bang is, is het eerste wat je moet doen de 
angst wegnemen, het laten ontspannen en, totdat het niet goed is, zal het niet in staat zijn 

om te denken omdat het maar aan één ding denkt wanneer het bang is, weglopen en het kan 
geen enkel probleem oplossen en richt zich alleen daarop. Dus, hetzelfde gebeurt met 
mensen. Om deze reden is het mechanisme waar men in verzeilt raakt angst omdat mensen 

op die manier niet nadenken en gewoon gaan, en ze zullen zoeken naar de oplossing die voor 
hun neus wordt gezet omdat dat het enige is wat ze zoeken om te vluchten voor de angst, en 

ze zien niets om zich heen en zijn daar ook niet toe in staat. Om deze reden, zoals Estel-la 
zegt, moet men vermijden zich door angst te laten meeslepen. Hoewel angst iets natuurlijks 
is en het ook onze verdediging is tegen branding, mogen we ons nooit laten meeslepen door 

angst, omdat je anders niet meer coherent bent met wat je doet.  
 

Estel-la.- Precies.  
 

Cristina.- Nou, hier gaan we de live show verlaten, aangezien we hier al een lange tijd zijn.  
 
Een volger zegt: In Kosmisch Agentschap is er een video over angst. Ja.  

 
Een volger zegt: Stop met het kijken naar nieuws en de media. We zijn aan het vechten. 

Elke actie telt op. Ja. Want het enige wat ze doen is je bang maken. Hartelijk dank dat u hier 
bent en naar ons luistert.  
 

Estel-la. - Ja, iedereen heel erg bedankt voor jullie steun aan de Taygetans en om dit 
vooruit te helpen, want aan het eind van de dag is het te danken aan ons allemaal samen. 

We zullen natuurlijk doorgaan. Ongeacht alles wat er gebeurt en hier zullen we doorgaan. We 
zien elkaar binnenkort in de volgende video's. Heel veel aanmoediging en heel veel sterkte.  
 

Cristina.- Tussen ons allemaal kunnen we. Een dikke knuffel. 
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