
 
 

René Yanadath                                                       Pagina 1 van 4                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

20211005-Taygeta-NL-Pijnappelklier-atoombommen-federatie 

 

 
 

Pijnappelklier, kernbommen, Federatie, en veel meer - MINITOPICS - Buitenaardse Informatie 

 

Robert: Hoe kom je aan het monatomische goud in de Med Pods? Uit de Ether? Of werkt dat niet? 

 

Yazhi: Ja het werkt. Het wordt direct geprint met de benodigde atomaire structuur. Het organische kan niet 

gerepliceerd worden, het minerale wel. 

 

Robert: Dus je hoeft niet aan speciale mijnbouw te doen? Kan dat allemaal gerepliceerd worden? 

 

Yazhi: Ja, bijna alles kan gerepliceerd worden. Maar ik moet zeggen dat alles wat natuurlijk is de voorkeur 

heeft. 

 

Robert: Maar waarom? Heeft het andere eigenschappen? 

 

Yazhi: Meer dan wat dan ook de ideeën. Ik zie dat het er niet toe doet. Zoals ik die liever echte Polly Mattel 

poppen heb, dan nagemaakte. 

 

Gosia: Vraag van een volgeling. "Verdichtingen - Vedanta - Filosofie van Eenheid. Zijn de Taygetanen 

betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Veda's, aangezien de leringen zo op elkaar lijken?" 

 

Yazhi: Dat is sterrenkennis. We hebben het niet verzonnen. Wij hoeven de informatie niet te verspreiden, 

ieder ander met toegang tot dezelfde oude waarheden kan dat. Wat wij zeggen is niet van ons, het is van 

ons allemaal. En ja, sterwezens hebben de mensheid door de eeuwen heen geholpen, en ook gestreden 

tegen andere krachten die willen verwarren en onderdrukken. Het is gemakkelijk te zien wie wil helpen, en 

wie wil uitbuiten, wie positief is en wie negatief vanuit het oogpunt van de mens en zijn behoeften. Zij die 

vrijelijk delen en studie bevorderen van alles wat mensen in handen kunnen krijgen, maar vragen om al die 

kennis met onderscheidingsvermogen, verstand en wijsheid te gebruiken, zijn positief, en zij die verbergen, 

censureren en onderdrukken wat anderen willen zeggen, zijn negatief en regressief. 

 

Gosia: Vraag van een volgeling: "Kernwapens zijn een grote nee-nee voor de Federatie. Hoe komt het dan 

dat de twee atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki Japan tot ontploffing mochten worden gebracht?" 

 

Yazhi: Ik heb het antwoord niet. Hier wordt gezegd dat het onverwacht was, dus die twee detonaties 

brachten een alarm teweeg bij de vertegenwoordigers van de Federatie bij de Aarde. Waardoor ze een Raad 

bijeenriepen om op een of andere manier in te grijpen en de beroemde 3 golven van vrijwilligers begonnen, 

zoals goed beschreven door Dolores Cannon. 

 

Het wordt nog erger. Het zijn niet alleen deze twee detonaties die niet passen in het verhaal van de 

Federatie die kernwapens verbiedt. We moeten ontelbare, vele, vele, ik heb niet eens het juiste aantal, 

nucleaire detonaties toevoegen die testen worden genoemd. Of het nu oppervlakte- of ondergrondse tests 

zijn, explosies overal en veroorzaakt door vele landen, de VS, Rusland Frankrijk, de lijst is lang. Die 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 2 van 4                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

veranderen ook de stof tussen dichtheden, dimensies, het doodt alles en voorkomt dat het weer groeit. Dus 

het zijn niet 2 nucleaire detonaties, we hebben het over vele, tientallen detonaties. 

 

Maar aan de andere kant, als je bekend bent met ufo-overlevering, weet je dat UFO's een lange 

geschiedenis hebben van interactie met nucleaire sites, opslagplaatsen en raketten. Ze hebben een 

geschiedenis van het deactiveren van nucleaire wapens over de hele wereld. En er wordt gezegd dat de 

reden waarom de nucleaire detonatieproeven zijn gestopt omdat de Federatie druk uitoefende op de 

menselijke vertegenwoordigers om ze te stoppen. 

 

Dus ja, er is bewijs hier en daar op Aarde dat de Federatie wel degelijk ingrijpt om kernwapens te stoppen. 

Maar er is geen bewijs, hier of daar, dat de Federatie rechtstreeks ingrijpt bij andere onderwerpen en 

problemen. 

 

Dan hebben we misschien een probleem om te definiëren wat ingrijpen is, want in dat geval is zelfs ik die dit 

schrijf ingrijpen om de huidige problemen op Aarde te stoppen. Het is dus niet zo gemakkelijk om 

interventie te definiëren. Maar met kernwapens is het ongeveer zoals ik hierboven heb beschreven. 

 

Robert: Pijnappelklier - wat doet het? 

 

Anéeka: Het is een signaalmodulator, om een term uit de technische gadgets te gebruiken. Maar het werkt 

samen met de rest van de hersenen. Het etherische signaal van de "ziel" komt, in tegenstelling tot wat 

iedereen op Aarde, de New Agers, je zullen vertellen, niet binnen via de pijnappelklier, maar via de hele 

hersenen en via alle levende cellen van het lichaam in zijn geheel. Maar de pijnappelklier, je zou kunnen 

zeggen dat het een interface is tussen dit signaal en het bewuste brein. Het is als een vertaler van de 

vertaler, om het signaal voor de bewuste persoon te wijzigen, waarbij de etherische ervaring als een astrale 

reis wordt geprojecteerd om dat te vertalen naar de materiële wereld als de herinnering aan wat er is 

gebeurd. 

 

Met andere woorden, het zorgt ervoor dat iets uit een ander bestaansniveau wordt herinnerd (niet ervaren) 

door het individu. Zoals dromen, bijvoorbeeld. Of astrale visioenen, remote viewing en visioenen van andere 

planeten. 

 

Dus het signaal van wat niet uit de materiële wereld komt, passeert of komt het lichaam binnen via elke 

levende cel, vooral de zenuwcellen, het centrale zenuwstelsel en de hersenen, en dan helpt de pijnappelklier 

het bewuste deel van de persoon om zich die ervaringen te herinneren die hij of zij toch al altijd heeft. 

Daarom gelooft men dat de pijnappelklier het oog is dat ons in staat stelt te zien wat niet evident is, andere 

vlakken. Maar het is niet zo dat het dat ziet, maar het vertaalt het in iets wat voor het subject begrijpelijk 

is. 

 

De pijnappelklier heeft binnenin, onder zijn cellulaire structuren, staafjes zoals in het oog, deze staafjes zijn 

niet dat zij "zien" of reageren met de indruk van een lichtprikkel, maar zij gebruiken veeleer dezelfde 

structuur van vertaling naar een stelsel van zenuwen die onder andere uit de klier naar de corticale 

hersenen komen. De staafjes gebruiken dus alleen dezelfde structuur en hetzelfde elektro-chemische 

principe van de staafjes van het netvlies van het oog, om een indruk of zenuwprikkel te geven die lijkt op 

die van het oog, zodat de proefpersoon iets ervaart dat hij zal interpreteren als iets "zien" met een beeld dat 

niet van de ogen afkomstig is. 

 

De zenuwstructuren van de pijnappelklier zijn grotendeels verbonden met het psycho-visuele gebied van de 

hersenen dat zich achter in de hersenen bevindt, net zoals de oogzenuwen dat doen. 

 

De pijnappelklier vertaalt het signaal in prikkels die het psycho-visuele gebied van de hersenen kan 

interpreteren als beelden. Maar het krijgt niet het signaal van de spirituele kant. Dit wordt gedaan door de 

hersenen en het lichaam zelf. Of het doet het niet alleen, maar de hele hersenen, het lichaam en de 

pijnappelklier samendoen dat werk. 

 

Robert: Zou de grootte van de pijnappelklier verband houden met de mate van bewustzijn van het subject? 

 

Anéeka: Het kan gerelateerd zijn als oorzaak en gevolg, maar meestal is het niet noodzakelijk gerelateerd. 

Het ontwaken van een subject hangt niet af van zijn hersenstructuur. Maar van zijn intentie, ziel en 

redenering. 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 3 van 4                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

 

Leuk feitje: het Taygetaanse brein heeft een pijnappelklier die ongeveer 400% groter is dan die van de 

gemiddelde mens, die ook de verbinding met de Bron maakt of vergroot, telepathie vergroot en het 

vermogen om astraal te reizen en andere zintuigen of vermogens te gebruiken die buitenzintuiglijk worden 

genoemd. 

 

Robert: Wat zijn die lichten die ze beweren gezien te hebben bij de aardbeving in Mexico? Is dat normaal? 

 

Swaruu X (Athena): Dat is HAARP. Ze zeggen dat het tektonisch is, nee het is niet tektonisch. Het is 

elektromagnetisme dat de atmosfeer elektrisch oplaadt door dat apparaat. Het beeft altijd in september in 

Mexico, en twee keer op de 7e en twee keer op de 19e. Dat is geen toeval. 

 

Robert: Want een normale aardbeving brengt die lichten toch niet naar buiten? 

 

Swaruu X (Athena): Dat zeggen ze ja, de mensen. Wij zien geen sterke correlatie. Minimaal. Niet zoals 

lichten van die grootte. Dat is kunstmatig. Ja, kleine lichtjes zijn eerder gerapporteerd, zelfs in de oudheid, 

maar niet zo groot, dat is nieuw. 

 

Robert: En wat is het doel van het veroorzaken van deze aardbevingen en in die maand? 

 

Swaruu X (Athena): Het is niet bekend, weer iets schimmigs, hun rituelen en Illuminati numerologie. De 

bevolking laten lijden, dat doen ze de hele tijd met verschillende bevolkingsgroepen van de mensheid, of 

met allemaal eigenlijk. 

 

Anéeka: Vulkaan in Canarias, merk op dat hij begon uit te barsten op 19 september. Dezelfde dag als de 

aardbeving in Mexico in 1985 en 2019, beide op 19 september. Dat is niet normaal en ja er was HAARP-

activiteit in de zone, en we zien dat dit kunstmatig is. Met andere woorden, de vulkaan werd kunstmatig 

gemaakt om uit te barsten. 

 

Robert: Maar waarom? 

 

Anéeka: Hetzelfde als met de aardbevingen, chaos creëren, afleiding zodat ze zich niet richten tegen de 

covid en dat alles. Offers aan hun entiteiten, dat alles bij elkaar. 

 

Robert: Wat weet je over de rudimentaire organen van het menselijk lichaam? Ze zeggen dat ze niet 

werken vanwege de evolutie van de mens, maar dat is Darwinisme. 

 

Anéeka: Ze hebben allemaal een doel, er zijn geen "Vestigial Organs". Voorbeeld, de blindedarm. Het is 

eigenlijk een knooppunt zoals de amandelen om infecties in te dijken. Het is een amandel voor de "darm". 

Het is een sensorisch orgaan en geheimen amygdala die infecties in het maag systeem detecteert en 

controleert. Je kunt het zien als een sensor. Het zet klierreacties in gang en moduleert ze om 

maagproblemen aan te pakken. 

 

Gosia: En waarom doet het zo'n pijn? En dan verwijderen mensen het. 

 

Anéeka: Omdat het geïnfecteerd raakt (net als de amandelen) en het komt door een slecht dieet, 

gebaseerd op koolhydraten en suikers die het maagstelsel niet aankan, gebrek aan vezels en 

voedingsstoffen. 

 

Robert: En wat zijn de gevolgen van het verwijderen van de blindedarm? 

 

Anéeka: Blijvende maag- en darmproblemen. Toch probeert het systeem te compenseren. 

 

Robert: En het stuitbeen? 

 

Anéeka: Uiteinde van de wervelkolom. 

 

Robert: Maar het is goed voor iets anders of alleen voor dat? Om het eindstation te zijn? Waarom moet er 

een uiteinde zijn? 
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Anéeka: Omdat zonder een eindpunt het niet zou eindigen. Alleen op deze manier eindigt de wervelkolom, 

naast het stuitbeen zijn er grote knooppunten van zenuwuiteinden van de heup. 

 

Robert: En hoe zit het met de sinussen? 

 

Anéeka: Olfactorische sensor´s gaan naar de hersenen. Verbinding met het smaaksysteem. 

 

Robert: Een vraag van een volgeling: "Als ze geacht worden geen regering te hebben, vraag: om de 

Federatie te hebben, is dat niet je macht delegeren? Zoals wij doen als we onze stem aan politici geven? 

 

Anéeka: Dat is waar. En de mensen van Taygeta vinden dat niet meer leuk en ze zijn het er niet meer mee 

eens, daarom heeft Alenym Taygeta zo veel mogelijk van de Federatie verwijderd. Aangezien Taygeta 

slechts lid is van de Federatie via de Raad van Alcyone en niet rechtstreeks. Ja, omdat het beperkt en 

controleert wat vrije volkeren willen. Zelfs met hun beleid van alleen samenwerking en niet van inmenging 

in interne zaken van de planeten waaruit ze bestaan. Dus officieel mengt de Federatie zich niet in de zaken 

van de volkeren of de culturen waaruit zij bestaat. Maar in de praktijk beperken of bemoeien zij zich er wel 

mee. 

 

Het sociaal-spirituele niveau van het Taygeta-volk is dus al zodanig dat zij de Federatie niet nodig hebben, 

en zij accepteren niet dat hen regels worden opgelegd. Hoewel geen enkele regel officieel wordt opgelegd. 

 

Robert: Wat moet Taygeta dan doen, uit de Raad van Alcyone stappen? 

 

Anéeka: Het is niet handig, want er is daar een meer consequente samenwerking. Wat Taygeta nu via 

Alenym doet, is zich rechtstreeks afscheiden van de Federatie. Dat wil zeggen, Taygeta doet alles op eigen 

houtje, en als de Federatie dat wil beperken, moet dat via de Raad van Alcyone. Maar Taygeta moet zich wel 

houden aan de regels voor coëxistentie in de ruimte. Zoals de vervelende Eerste Richtlijn. Hoewel Taygeta 

met meer vrijheid bepaalt waar ze op moet letten en wat niet. Tenminste meestal. 

 

Robert: Wat ga je nu doen? 

 

Anéeka: Binnen de grenzen van onze mogelijkheden als gids dienen, zodat de mensen zelf zich kunnen 

bevrijden uit de handen van de Cabal, wie dat ook zijn. Wij kunnen het niet rechtstreeks doen, alleen als 

gidsen. De mensen moeten het werk doen, niet wij. Wij kunnen het niet en het komt niet overeen met ons. 

We kunnen mensen bewust maken van andere opties. Maar we kunnen het werk niet voor mensen doen. Of 

alleen in beperkte mate door vrijwillige sterrenzaden daarheen te sturen. Dus ja, we kunnen ons ermee 

bemoeien, maar alleen op die manier. (veel rassen werken op deze manier... alleen via sterrenzaden). 

 

Dat gezegd hebbende, wij helpen meer dan men denkt, maar wij kunnen en mogen niet met de eer strijken 

voor zulke dingen. Maar WIJ weten het, wij weten welke invloed wij hebben en daarom gaan wij door, 

omdat het is wat ons beweegt, omdat het is wat ons het gevoel geeft dat wij een verschil maken. 

 

Robert: Bovendien zou je door sommigen als invasief kunnen worden gezien. 

 

Anéeka: Dat is een van de redenen waarom we niet meer zeggen over wat we doen. 

 

Robert: Sommigen zeggen al dat jullie komen om binnen te vallen. 

 

Anéeka: Alleen hun eigen mentaliteit wordt weerspiegeld. Er is daar op Aarde niets waarvoor we moeten 

binnenvallen. 

 

Een andere reden waarom wij ons zorgen maken is omdat veel mensen op Aarde lid zijn van ons ras of 

vrienden zijn van ons ras. 
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