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20210714-Taygeta-NL-Exomedicijn-Gezondheidszorg-systeem 

 

 
 

EXOMEDICINE - AARDEZONDHEIDSSYSTEEM  

 

INLEIDING  

Estel-la.- Hallo iedereen en welkom bij Pleiadische Kennis. Ik ben Estel-la. Over geneeskunde hebben we 

een eerste video waar Anéeka ons uitlegt hoe de concepten van geneeskunde zijn in Taygeta, op haar 

planeten, en haar gezondheidssysteem. En in dit tweede deel geeft Anéeka ons haar mening over het 

gezondheidssysteem dat we hier op Aarde hebben, waar het op gebaseerd is, enkele pathologieën die we 

hier hebben en enkele behandelingen die we gebruiken. We weten dat er nog veel meer over dit 

onderwerp te vertellen valt, maar voor nu laten we u hierbij. Dus, Anéeka, we zijn altijd bij je. En jullie 

allemaal heel erg bedankt dat jullie er altijd zijn en luisteren, en we zien elkaar in de volgende video's.  

 

AARDE GEZONDHEIDSSYSTEEM:  

Cristina.- Wat vind jij van het gezondheidssysteem hier op Aarde?  

 

Anéeka van Temmer.- Om te beginnen is het zeer beperkt - opzettelijk - door degenen die de cabal 

controleren, dat wil zeggen, zij zouden medische vooruitgang kunnen hebben door alleen maar de 

medische wetenschap en biologie te observeren zoals zij die op Aarde kennen, met hun zelfde 

leersystemen, maar dat is ook beperkt tot alleen maar wat wordt geaccepteerd door degenen die de 

geneeskunde controleren. En, hoewel zij dezelfde zijn als de cabal, kunnen we hier zeggen dat degenen 

die achter de algemene stagnatie van de menselijke geneeskunde zitten, de grote farmaceutische 

bedrijven en hun eigenaars zijn. Omdat het hele gezondheidssysteem is opgebouwd rond het concept om 

er een industrie van te maken en niet om mensen te helpen die ziek zijn. Omdat je op een punt bent 

beland waar je mensen opzettelijk ziek maakt, om je geld uit te melken. En dit is rechtstreeks gelekt naar 

de voedselindustrie, waar ze ook opzettelijk gifstoffen in voedsel introduceren om de menselijke bevolking 

ziek te houden voor dat specifieke doel en met excuses die gebaseerd zijn op leugens. De meest voor de 

hand liggende voorbeelden hiervan zijn: natriumfluoride, mononatriumglutamaat, en kunstmatige 

zoetstoffen. Dus, de hele medische structuur op Aarde is voor de uitbuiting van de menselijke bevolking, 

gewoon om het terug te laten komen voor meer, of het geloven van de leugens van de dokters, die op 

hun beurt de leugens geloven die hen doen geloven in hetzelfde systeem, alleen omdat het de 

symptomen aanvalt en verlicht en niet de oorzaak. Dit is zeer belangrijk omdat de patiënt zich beter zal 

voelen met hun giftige medicijnen, maar de echte oorzaak is er nog steeds, latent, waardoor de patiënt 

kan blijven worden uitgebuit door het systeem. Dus, als laatste opmerking, de menselijke medische 

wetenschap werkt niet, ze dient alleen om symptomen te verlichten en lost zelden het probleem bij de 

wortel op. Het enige waar de menselijke geneeskunde goed voor is, is voor situaties van fysiek trauma, 

zoals ongelukken, botbreuken en dergelijke, en mechanische problemen. Maar zij is niet in staat om 

systemische of metabolische problemen op te lossen. Een voorbeeld hiervan is diabetes, waarvan bekend 

is wat het is en wat de oorzaak ervan is, maar op Aarde wordt de waarheid niet verteld, mensen blijven 

het uitbuiten met hun medicijnen en insulines ertegen. Terwijl zelfs op Aarde bekend is dat diabetes type 

B perfect te genezen is met diëten laag in koolhydraten en suikers, veel beweging en geduld en zonder 

medicijnen. Maar daar wordt verteld dat het ongeneeslijk is. Diabetes type B is niets anders dan cellulaire 

en alvleeskliervermoeidheid door overbelasting met glucose.  

 

Cristina.- Wat interessant dit over diabetes. Bedankt, Anéeka.  

 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 2 van 5                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Anéeka van Temmer.- Voor niets. Het is zelfs gemakkelijk op te lossen, maar de aanwijzingen moeten 

worden opgevolgd.  

 

Estel-la.- Natuurlijk, je geneest jezelf niet. Dat is het probleem waar veel mensen hier aan denken. 

Pilletje en trekje, opgelost. Ja, ik denk dat dit gegeven door veel mensen over het hoofd kan worden 

gezien, dank u.  

 

TYPE B DIABETES:  

Anéeka van Temmer.- Als een type B diabeet insuline voorgeschreven krijgt, zal dat het probleem 

alleen maar erger maken. Nogmaals, alleen het oplossen van de directe negatieve symptomen en niet het 

oplossen van de oorzaak. En het maakt het erger omdat door het krijgen van uitwendige insuline via 

injecties, de alvleesklier wordt gedeactiveerd en in een toestand van lusteloosheid of luiheid terecht komt, 

zonder het probleem van vermoeidheid te verhelpen. Ook ontstaat er een overgewichtprobleem.  

 

STEROIDS:  

Hetzelfde geldt voor mannelijke bodybuilders die steroïden gebruiken. Zij krijgen testosteron ingespoten 

om meer spieren te krijgen, wat atrofie van de testikels veroorzaakt.  

 

KRUIDENGENEESKUNDE:  

 

 

 

Estel-la. - Dank je wel. En, denk je dat enige kennis met medicinale planten of meer natuurlijke 

processen hier juist is?  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, de kruidengeneeskunde, die de menselijke medische wetenschap in diskrediet 

brengt, is de enige medische wetenschap met een echte basis voor het genezen van systemische en 

metabolische problemen, gebaseerd op ware biologische chemie. Het probleem is dat de kunst van de 

kruidengeneeskunde verloren gaat aan dezelfde discreditering en aanvallen van de gevestigde medische 

wetenschap. Wat ook de schijn wekt van verkeerde informatie of valse gegevens, of misverstanden 

binnen de weinige gemeenschappen of mensen die nog steeds kruidkunde gebruiken. Waardoor er in feite 

charlatans zijn met en zonder kwade bedoelingen, die mensen kunnen kwetsen door gebrek aan echte 

informatie over wat, welke planten en wanneer ze moeten worden genomen om een of andere ziekte te 

genezen. Het gaat er niet alleen om te weten welke plant voor welke ziekte moet worden gebruikt, maar 

je moet ook weten wanneer de plant moet worden geoogst, in welk stadium van ontwikkeling de plant 

zich bevindt, de tijd van het jaar, welk deel van de plant moet worden gebruikt of welk deel niet, en ook 

hoe een drankje ermee moet worden bereid, of rauw moet worden ingenomen, en de chemische 

wisselwerking die de plant kan hebben met andere planten of stoffen die de persoon mogelijk inneemt. Er 

is dus veel precisie nodig bij het gebruik van kruidenfarmacologie.  

 

HOMEOPATHIE:  
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Estel-la.- En wat vind je van homeopathie?  

 

Anéeka van Temmer.- Het heeft grondslagen zoals acupunctuur, ook, als het een deskundige is die het 

uitvoert of controleert. Maar het heeft veel placebo-elementen. Het gebeurt opnieuw dat een echte basis 

misvormd kan worden omdat veel van de oorspronkelijke informatie verloren is gegaan. Maar het heeft 

wel fundamenten, ik heb dit onderwerp echter nog niet grondig bestudeerd.  

 

Estel-la.- Wat bedoel je met placebo-elementen?  

 

Anéeka van Temmer.- Dat als ik u zeg dat ik u deze pilletjes geef die uw mysterieuze duizeligheid zullen 

genezen en u gelooft er heilig in, het probleem zal genezen, ook al waren het niet de pilletjes, maar uw 

eigen geest. En het geloof dat je in die pillen hebt. Door suggestie.  

 

Estel-la.- Ik begrijp het, dank je. Ik ben dat ik mezelf altijd met homeopathie heb genezen, niet voor 

alles. Maar sommige dingen wel, maar ook bewust zijn dat mijn geest mij dat aan kon doen.  

 

Anéeka van Temmer.- Niet alles is placebo bij homeopathie. Het heeft echte grondslagen, maar ik heb 

het niet grondig bestudeerd om een concrete mening te geven. Maar voor mij is het gebaseerd op 

dezelfde principes als de kruidenleer. Maar daar kan ik niet direct op ingaan. Ik zou gewoon kruiden 

gebruiken om te genezen of om me te helpen met een probleem. Ik breng homeopathie niet in diskrediet, 

evenmin als acupunctuur.  

 

Estel-la. - Ik begrijp het. Hartelijk dank.  

 

STDS:  

Cristina. - En over seksueel overdraagbare aandoeningen, of voorbehoedsmiddelen. Wat vind jij 

daarvan?  

 

Anéeka van Temmer.- Het hangt van de ziekte af. Bijvoorbeeld herpes. Maar als daar een probleem is, 

dan is het er weer een van decompensatie, of onevenwichtigheid van een ecosysteem. Ook in het geval 

van candida of seksueel overdraagbare schimmels. Elk van hen moet stap voor stap worden opgesomd. In 

het geval van de meest beruchte, HIV gebeurt hetzelfde als met het huidige probleem, gefabriceerd door 

dezelfde groep psychopaten. En ik zeg u, na grondig onderzoek van HIV, verklaar ik dat als het huidige 

probleem: Het is totaal onwaar, omdat mensen ziek worden van de behandeling, en niet van de ziekte. En 

net als het huidige probleem zijn ze gebaseerd op een keten aminozuren die sommige mensen hebben en 

anderen niet op een natuurlijke en onschadelijke manier, die ze opsporen met HIV-tests die even vals zijn 

als de huidige tests. HIV = niet-bestaand.  

 

-Humaan papilloma  

Papilloma, die baarmoederhalskanker veroorzaakt. Alweer een hoax van de psychopathische medische 

wetenschap op Aarde. Het is weer een conditie van onevenwichtigheid, die oplosbaar is als er ongemak is. 

Het veroorzaakt geen kanker en is in principe onschadelijk en onderdeel van het leven. Het is waar dat de 

Exosome trigger besmet kan zijn. Maar toch wordt het in de overgrote meerderheid van de gevallen 

symptomatisch opgespoord, wat hetzelfde is als dat het bij die persoon gewoon niet zal triggeren. Het 

komt weer voor bij mensen die veel seksuele partners hebben gehad, maar niet noodzakelijk. Het 

humaan papilloma is geen ernstig probleem, het veroorzaakt geen kanker en het is zeer onschadelijk, het 

is de zoveelste geldfabriek voor de medische wetenschap van de cabal en de farmaceutische bedrijven.  

 

VOORBEHOEDSMIDDELEN  

Het condoom wordt alom gepromoot, maar in de praktijk is het omslachtig en onnatuurlijk. Dat leidt ertoe 

dat paren het verkeerd of niet gebruiken, waardoor het minder effectief wordt. Onder het voorwendsel dat 

ze "dat" hebben gebruikt, beschermen ze zich ook niet op meer doeltreffende manieren.  

 

-IUD of intra-uterine apparaat:  

Het werkt redelijk goed, maar kan oncomfortabel zijn voor zowel vrouwen als mannen. Het hangt af van 

elke persoon, en van de vraag of de vrouw een aandoening heeft die haar verhindert hormonale 

methoden te gebruiken. Het wordt in Taygeta zelden gebruikt, bijna niet, ten gunste van hormonale 

methoden. 
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-Birth control pillen:  

Ze worden al heel lang gebruikt en de hormonale verbindingen zijn sterk verfijnd, zodat er alleen nog 

specifieke sporen overblijven die het lichaam en zijn normale processen niet verstoren. Dit, vooral in de 

Taygeteaanse varianten meer dan de menselijke. Op aarde is gezegd dat het veel contra-indicaties heeft 

en zelfs gewichtstoename veroorzaakt, maar wat we van hieruit hebben gezien is dat daar geen 

wezenlijke basis voor is. Het lijkt een achterliggende agenda om het gebruik ervan in diskrediet te 

brengen en ik beschouw het als een van de veiligste methoden, zo niet de veiligste. Het wordt gebruikt in 

Taygeta. Andere hormonale methoden zouden een voor een moeten worden behandeld. Maar ik heb 

gezien dat injecties meer bijwerkingen hebben en minder effectief of veilig zijn. Andere, zoals pleisters, 

zijn hinderlijk en hebben een twijfelachtige doeltreffendheid in vergelijking met pillen.  

 

-Spermicide schuim en andere chemicaliën.  

Ik zie ze als omslachtig, onaangenaam en weinig veilig. Andere methoden? Het zou nodig zijn om te zien 

welke, dit zijn degenen die ik me herinner.  

 

Cristina. - Dank je wel, Anéeka. Ja, dit zijn de meest gebruikte of meest voorkomende. Komen seksueel 

overdraagbare aandoeningen veel voor in Taygeta?  

 

Anéeka van Temmer.- In principe niet bestaand. Meer dan wat ook om culturele redenen, waar 

monogamie en trouw aan de partner overweldigend gebruikelijker zijn. Alleen al om die culturele redenen 

is het uitgeroeid.  

 

CANCER  

Cristina.- En over kanker, wat denk jij?  

 

Anéeka van Temmer.- Kanker is complex, het kan niet veralgemeend worden. Maar we kunnen het in 

twee grote categorieën indelen. Kankers die ontstaan door de tussenkomst van een stof en kankers die 

door het lichaam zelf ontstaan. Op zichzelf hebben ze dezelfde ontstaansgeschiedenis. Ook hier gaat het 

om een lichamelijke onevenwichtigheid, veroorzaakt door een toxische toestand in de cellen van een of 

ander punt van het lichaam, dat wij als een zwak punt kunnen beschouwen, maar dat in 

overeenstemming is, of dat rechtstreeks verband houdt met de oorzaak van het probleem en die oorzaak. 

het is de externe omgeving waarin het individu leeft, en wat belangrijker is, hoe dat individu die externe 

omgeving interpreteert. Dit zijn de groepen van kankers die veroorzaakt worden door psychosomatische 

of emotionele factoren. Elk punt in het lichaam, elk orgaan is verbonden met een vorm van beweging die 

door gedachten in gang wordt gezet. Het lichaam bestaat niet uit geïsoleerde organen, maar alles is met 

elkaar verbonden en werkt samen als een geheel. Maar er ontstaan wel zwakke punten waar problemen 

kunnen ontstaan. En deze zwakke punten worden ontwikkeld door de gewoonten van het individu, vooral 

de mentale gewoonten van het individu. Dan zullen je zeer zelfdestructieve, zelfmisbruikende gedachten, 

afhankelijk van het soort emotie, een toestand creëren in een corresponderend orgaan of punt in het 

lichaam. Wat er dan gebeurt is dat er een punt van hoge cellulaire toxiciteit wordt gecreëerd waar het 

orgaan of weefsel niet genoeg voedingsstoffen, zuurstof en bloedstroom in het algemeen ontvangt, 

waardoor er op die plaats een toestand ontstaat die ongunstig en giftig is voor het leven.  
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Dan kan er sprake zijn van celnecrose in het gebied of een toestand die dicht bij celnecrose ligt, waarbij 

de cellen, wanneer zij in hun bestaan worden bedreigd, slechts twee opties hebben: sterven of alles in het 

werk stellen om zo lang mogelijk in leven te blijven. Geïsoleerde cellen zijn als de kleinste fragmenten van 

een lichaam die volledig genetisch gemanipuleerd blijven. Weet je wat je moet doen? Het zit erin, het is 

de programmering om de nodige maatregelen te nemen om te overleven. Dus wanneer een plaats in het 

lichaam te giftig is voor de cellen om te woekeren en de dood tegemoet te zien, celnecrose, hebben ze de 

neiging niet op natuurlijke wijze te sterven, geprogrammeerd met het natuurlijke celvervangingsproces, 

maar blijven ze in leven en geconfronteerd met de dreiging, produceert het meer van hen als een 

methode om hun dood of uitsterven te voorkomen, wat de vernietiging van het geheel zou veroorzaken 

wanneer de omstandigheden zodanig zijn dat veel cellen sterven als gevolg van de toestand van giftige 

omgeving, zullen de levende cellen deze cyclus van zoveel mogelijk in leven blijven, ingaan. Dan zullen de 

cellen die gestorven zijn, een toestand van nog meer giftigheid in het weefsel creëren, waardoor het 

proces versneld wordt. Dus, het lichaam, de cellen, hebben een mechanisme dat bestaat uit het isoleren 

van dode cellen als gevolg van dezelfde ongunstige omgeving, met een lage bloedstroom die bijna altijd, 

of altijd, gepaard gaat met dit soort omstandigheden. In een geïsoleerde zak met littekenweefsel of 

fibroma, waar dode cellen en giftige stoffen die deze celnecrose veroorzaken zich ophopen. Mensen 

noemen deze zakken kankergezwellen. En dit is nu waar de menselijke wetenschap alles weer verkeerd 

heeft. De tumor is niet de oorzaak van het probleem. Het is de oplossing van het lichaam voor dat 

probleem. Want het zijn geïsoleerde dode cellen van kankercellen die niet het natuurlijke proces van 

celvervanging volgen. En allerlei giftige stoffen die in het omliggende weefsel aanwezig zijn, voorkomen 

dat de tumor de kanker verspreidt. Dan komt de menselijke arts en verwijdert de tumoren. Dit is niet de 

oplossing van het probleem. Het zorgt er alleen maar voor dat de giftige stoffen zich over het hele gebied 

van het aangetaste weefsel verspreiden, waardoor de verspreiding van de giftige toestand en daarmee 

van kanker wordt versneld. In bijna alle gevallen moet de tumor dus niet worden verwijderd. Het 

probleem dat de toxische toestand heeft veroorzaakt, moet worden behandeld en het lichaam zal op zijn 

beurt de tumor weer opnemen en niet langer nodig hebben. Een tumor moet alleen worden verwijderd als 

hij barst of een mechanisch probleem veroorzaakt voor het gebied waar hij zit. Bijvoorbeeld door een 

groot bloedvat af te knijpen, een lymfeblokkade te veroorzaken of ongemak voor de patiënt te 

veroorzaken. Dus kanker is een symptoom, niet het probleem zelf. En het probleem is bijna altijd 

psychosomatisch, ontstaan door dezelfde ideeën en slechte gewoonten van het individu waarbij hij zijn 

eigen lichaam voortdurend mishandelt zoals in situaties van chronische stress als gevolg van het moderne 

leven op aarde. En kunstmatige kankers met stoffen worden veroorzaakt omdat deze op een of andere 

plaats in het lichaam diezelfde giftige toestand creëren of nabootsen, afhankelijk van hoe deze stoffen 

opzettelijk werden gecreëerd of omdat hun chemische bestanddelen interfereren met de natuurlijke 

biochemische processen van het lichaam. Waardoor de noodzakelijke giftige toestand wordt geschapen 

voor het verschijnen van een beeld van kanker op die plaats. Hoewel de dingen niet altijd zo eenvoudig 

zijn, is een radicale en diepgaande verandering van leven van de plaats waar je woont, het deel van de 

wereld, het klimaat, de mensen om je heen, het milieu, het voedsel, het werk, leven in vrede, met geluk 

en met dagelijkse motivatie en met hoop en positieve plannen. Dit zijn de meest doeltreffende kuren 

tegen psychosomatische kankers, die het meest voorkomen. Ook rekening houdend met het feit dat er 

een kankeraandoening kan zijn die veroorzaakt wordt door een combinatie van beide factoren. Dat wil 

zeggen, de emotionele pleinen met de hulp van een giftig element in de omgeving of het voedsel dat het 

verschijnen van kanker in het overeenkomstige weefsel bevordert.   

 

Cristina. - Super interessant. Dank je wel, Anéeka.  

 

Anéeka van Temmer.- Graag gedaan. Dat in 3 regels, het comprimeren van complexe processen in een 

paar woorden.  

 

Cristina.- Nu begreep ik waarom de cabal niet wil weten wat kanker veroorzaakt, want het is dezelfde 

mind control, op een bepaalde manier. Het is de zieke menselijke samenleving die zij creëren.  

 

Anéeka van Temmer.- Natuurlijk, ze zouden nooit accepteren dat de geest het creëert, dat is juist. 

Cristina.- Kanker uitroeien zou ook het uitroeien van het systeem betekenen.  

 

Anéeka van Temmer.- Ja, precies. Vanuit een breder perspectief gezien, is het een verlangen van het 

individu om te ontsnappen aan zijn werkelijkheid door zelfvernietiging van het fysieke lichaam. De 

ontsnapping aan onderdrukking en ondraaglijk leven door de dood, hoe schokkend die ook is. 
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