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20211114-Taygeta-NL-Vasectomie-berg-Bucegi-en-meer-minitopics 

 

 

 

Vasectomie, de berg Bucegi en meer - Minitopics met Gosia (Taygeta - Pleiaden) 

 

Vaccin monsters 

 

Gosia: Het is jammer dat we het niet een paar maanden eerder konden delen, want misschien hadden we 

dan meer mensen kunnen redden voordat ze gevaccineerd worden? 

 

Anéeka: Ik had toen niet de gegevens die ik nu heb. 

 

Gosia: Waarom heeft Alenym de Hashmallims nu pas gestuurd? 

 

Anéeka: Het feit dat ze vorig jaar placebo's hebben genomen heeft alles vertraagd, maar dat was onderdeel 

van het plan van de controleurs, daar zijn placebo's voor. 

 

De Federatie heeft ons niet "toegestaan" gevechtsvliegtuigen te besturen. We moeten de hele tijd 

vluchtplannen doorgeven. Dus moest Hashmallim met gevaar voor eigen leven naar beneden om 3 

merkmonsters te nemen. 

 

Gosia: Het lijkt erop dat de Federatie het wist, daarom probeerden ze je weg te houden. En de trekstraal? 

 

Anéeka: Ze "lieten" ons niet dichtbij genoeg komen om hem te gebruiken. 

 

Al die voortdurende verwarring van de Federatie is voor mij het bewijs dat ze medeplichtig zijn. 

 

Ook het feit dat de nano-grafeen moet worden vervaardigd met een replicatorapparaat dat in staat is 

materie uit energie te genereren, omdat elk van hen bestaat uit individuele atomen georganiseerd in een 

kristallijne vorm die alleen kan worden bereikt met een zeer high-tech apparaat. 

 

Gosia: Ik denk, wat je hebt gezegd in een of ander gesprek met Robert, ik weet niet meer waar, dat ze 

misschien denken dat het voor de "Aarde om op te stijgen" nodig is om een heleboel mensen hier weg te 

halen. 

 

Anéeka: Ja, dat is wat de Cabal zegt en het wordt weerspiegeld in het standpunt van de Federatie, zij zien 

geen andere optie om de Aarde te redden dan 95%+ van de menselijke bevolking te elimineren. Ik zie wel 

een andere optie, zij niet. De hele tijd rechtvaardigen zij dat het of de planeet is of de mensen. 

 

Welke andere optie? Herorganiseer de hele politieke en machtsstructuur van de hele wereld met 

empathische rassen als mentoren. Maar daarvoor moeten de Cabal en alle opgeblazen ratten die er deel van 

uitmaken, hun macht afstaan. En dat is wat ze niet willen. 

 

Het is dus NIET een scenario van De Aarde of de mensen maar een scenario van de mensen of de elite dus 

ga voor de mensen. Dat is wat onverdraaglijk is. 
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Vezels die uit de lucht vallen 

 

Anéeka: Die vezels zijn chemische verbindingen van chemtrails die aan elkaar kleven door hun chemische 

binding, maar het hoofdbestanddeel van die vezels is nano-grafeen in een kristallijne toestand, daarom ziet 

het er niet zwart uit. In feite is het nano-grafeen dat een enorme hoeveelheid deeltjes van andere dingen 

met zich meedraagt die van plaats tot plaats verschillen. 

 

 

Facebook - Meta - Naamsverandering 

Robert: Wat is dat met Facebook die nu Meta heet? 

 

Anéeka: Hmm... Meta = voorbij, einde. 

 

META = naam van een Britse Inlichtingenorganisatie in de jaren '80 die informatie verzamelde over de 

bevolking, vooral de vrouwelijke bevolking over de hele wereld en samenwerkte met Mi6. Het verzamelde 

informatie 

 

Robert: En je weet niet wat er nog meer achter al dat FB gedoe kan zitten? 

 

Anéeka: Ik heb het gevoel dat het een Facebook roem zuiverings manoeuvre kan zijn, omdat het de laatste 

jaren van veel dingen is beschuldigd. 

 

De menselijke mentaliteit is heel eenvoudig, met een simpele naamsverandering geeft hun eenvoudige 

psychologie hen het idee dat alles anders is, dat het niet Facebook is, wat met die naam al iets duister 

aanduidt om mee te beginnen: Face Book of een boek vol gezichten = verzameling en lijst van persoonlijke 

informatie van abonnees. 

 

META, ik zie het zoals ze het gekozen hebben niet als "einde" maar als META van zijn Griekse wortels, 

"voorbij". Dat wil zeggen voorbij Facebook. 

 

Volgens Google betekent META ook: "meer omvattend of transcendent." Mij lijkt dat schimmig van Google's 

kant omdat ik die definitie nog nooit eerder ben tegengekomen voor het woord META dat bij mij bekend is 

en bestudeerd wordt vanwege zijn connecties in Intelligence kringen. 

 

Het lijkt mij dat het daar is neergezet om betekenis te geven aan de nieuwe naam Facebook, om dat aan de 

bevolking te geven als een betekenis van het woord META, terwijl het Grieks is dat gewoon "verder" 

betekent. 

 

Robert: Tenzij het de initialen zijn van iets als FB. Wie weet wat dat kan betekenen. 

 

Anéeka: Ja, Gringo's houden van anachronismen. 

 

Zoals MAD = Mutual Assured Destruction zoals in de situatie van de inzet van kernwapens van beide kanten 

Rusland en VS. En MAD betekent ook boos. 

 

Robert: Wat betekent "metaverse"? 

 

Anéeka: Mengsel van Grieks META en VERSO of "woord" of "paragraaf" in het Latijn, wat "voorbij het 

woord" betekent. 

 

 

Vasectomie 

Anéeka: Ik raad het niet aan omdat het op middellange tot lange termijn aandoeningen in het mannelijk 

lichaam veroorzaakt waaronder sterke auto-immuunreacties en ook atheromatische plaques en verharding 

van slagaders en verstopping van slagaders en bloedvaten, en ophoping daarvan in de hersenen die 

dementie en beroertes en ernstige en fatale cardiovasculaire gebeurtenissen teweegbrengt. En dat op 

Aarde, want hier doen we dat niet. Het duurt jaren voordat het probleem zich ophoopt. 

 

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


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 3 van 6                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

Het probleem waar NIEMAND je op Aarde over vertelt is het probleem dat ik hierboven beschreef. Het 

probleem is dat, aangezien er geen castratie is maar alleen het doorsnijden van de spermakanalen, de 

testikels miljoenen spermacellen per dag blijven produceren. Maar ze vinden geen uitweg zoals het systeem 

vanaf het begin is ontworpen. Dus de enige manier voor de testikels om zich te ontdoen van de enorme 

productie is via de bloedbaan. 

 

Het probleem is dat sperma geen normale cel is die net als andere cellen kan afbreken of oplossen en via de 

nieren kan worden geëlimineerd. Sperma is een gepantserde cel, met een beschermend omhulsel of hard 

celmembraan dat niet oplost, vergelijkbaar met een exoskelet. Hierdoor hopen de zaadcellen zich geleidelijk 

en progressief op in het hele lichaam, en zullen ze zich ophopen op belangrijke of problematische plaatsen, 

zoals zwakke punten van het cardiovasculaire systeem, precies in de halsslagaders die naar de hersenen 

gaan, en de hartkamers en longvaten. 

 

Dan begint het lichaam ze te zien als een binnendringende cel omdat ze problemen veroorzaken en zal het 

een immuunreactie tegen het sperma hebben. Dit is een auto-immuunreactie omdat het antilichamen 

ontwikkelt tegen een cel die zijn eigen DNA, 11 chromosomen, bevat. Dit veroorzaakt auto-immuunziekten 

die zich kunnen presenteren als sterke allergieën tot alles van invaliderende aard. 

 

Als het sperma zich na verloop van tijd ophoopt, blijft het in de slagaders steken en probeert het lichaam 

het te isoleren met cholesterol, dat zich ophoopt in de kwetsbare delen van de bloedvaten en dit cholesterol 

kan niet worden verwijderd omdat het vastzit met miljoenen spermacellen, waardoor de bloedvaten verstopt 

raken, wat uiteindelijk, tientallen jaren na de vasectomie, hartaanvallen, dementie en de dood zal 

veroorzaken. 

 

Gosia: Dus als het omkeerbaar is, is het dan aan te raden om het om te keren? 

 

Anéeka: Strikt genomen wel. En de schade zal niet omkeerbaar zijn, maar zal in ieder geval niet toenemen. 

Het organisme is ontworpen om het sperma naar buiten te verplaatsen, niet om het binnen te houden. Het 

heeft ook zijn problemen zoals cysten, infecties en kwaadaardige tumoren, maar het heeft tenminste niet te 

maken met een dagelijkse zware productie van materiaal dat het niet kan elimineren of uit het lichaam 

krijgen. 

 

De berg Bucegi 

Yazhi: De berg Bucegi. Er is een grote DUMB beneden, het was Federatie, het was ongeveer 5000 jaar oud. 

Het was bijna intact, maar in de laatste twee decennia hebben de Cabal Illuminati de plaats leeggehaald. 

Het is leeg, maar de DUMB blijft. Het is onder de Sfinx van de Karpaten. Sfinxen markeren soms ingangen 

naar DUMB's, ook bij Gizeh. 

 

Maar heeft de Cabal het leeggehaald? 

 

Yazhi: Ja, en onlangs. 

 

Robert: Wie heeft die Sfinx gemaakt? 

 

Yazhi: Dezelfde mensen of een soortgelijke groep met dezelfde basis van geloof als de sfinxen van Egypte 

waarvan er nog maar één grote over is. 

 

Die in Roemenië, Bucegui, is iets minder oud dan die in Egypte maar hij is veel meer verslechterd, vooral 

door de erosie van de site die veel groter is dan in Gizeh, en ook omdat de steen die voor de constructie is 

gebruikt poreuzer is. 

 

Robert: Het lijkt erop dat er een hoog niveau van technologie was. 

 

Yazhi: Ja, daarom hebben de Illuminati het leeggehaald. Er waren computers, Mag-lev transporten die 

verbinding maakten met Gizeh en andere plaatsen zoals de Krim, herstel kamers, een hele stad daar 

beneden met robot bewakers. 

 

Robert: Het lijkt erop dat er tunnels waren die verbonden waren met Gizeh, zoals je zegt. 
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Yazhi: Ja. En naar de Krim, niet zo ver weg. Dat is waarom de Krim zo omstreden is. Het heeft een enorme 

piramide ondergronds in een ondiepe intra-terrestriale holte. 

 

Robert: En er zijn meer van dat soort bases? 

 

Yazhi: Ja, er is er nog een ten zuiden van de Krim. Ten noorden van Yalta, maar dat is de dichtstbijzijnde 

stad, maar er zijn andere openingen naar dat intraterrein, allemaal ten zuiden van de Krim. Ik weet niet 

meer of ook naar het noorden. Die intra-terrestrische plaats is erg groot daar beneden. 

 

Robert: Maar het is allemaal onbewoond, nietwaar? 

 

Yazhi: De intra-terrestriale basis, ja die is onbewoond, maar hoe weten we dat? Iemand anders zou er al 

kunnen zijn, iemand van de Cabal zeker. 

 

Telkens als er iets wordt ontdekt dat tegen het officiële verhaal kan ingaan of iets naar buiten brengt over 

oude technologieën die geavanceerder zijn dan de moderne, sturen de Illuminati hun agenten naar de basis. 

 

Howard Carter. In 1924 stuurden ze hem om Toetanchamons tombe op te vegen. Hij werd gefinancierd door 

de Rockefellers. Hij was een agent van de Illuminati. 

 

Robert: En ze hebben spullen verstopt of alles is blootgelegd in het museum van Cairo? 

 

Yazhi: Ja natuurlijk, het museum van Caïro heeft niet de belangrijkste stukken, die zijn naar de catacomben 

van het Vaticaan gebracht, en de meest indrukwekkende maar normale stukken naar musea in Parijs 

Louvre, Londen en in de VS New York en Washington DC en ook Michigan. 

 

Robert: Weet je iets wat ze ontdekt hebben dat ze niet aan het publiek hebben verteld? Weet je wat ze 

misschien naar het Vaticaan hebben gebracht? Dat het in die tombe lag. 

 

Yazhi: Ik weet het niet zeker, want er zijn geen gegevens. Maar wat ik u wel kan vertellen is dat 

Toetanchamon een dolk had die van niet-aards materiaal is. Alleen die dolk is kennelijk aan de vegers 

ontsnapt, want het is een eenvoudige dolk, maar gemaakt van materialen die niet op aarde voorkomen. En 

vaten met monoatomisch goud. 

 

Robert: Misschien was het een geschenk van iemand met een sterrenstatus. 

 

Zeker. Ik zou durven zeggen dat het van Urmah oorsprong kan zijn. (Beeld) Het is hetzelfde, alleen de 

lichten veranderen. De omslag is anders, ik weet niet waarom. 

 

Reusachtige bomen 

Gosia: "Ik zou graag willen dat je Yazhi vraagt naar de Tartaren en de oude grote bomen waar we alleen 

nog maar restanten van zien. Wat is er gebeurd met de mensen (Tartaren) en de reusachtige bomen?" 

 

Yazhi: Er waren reusachtige bomen voor de zondvloed, die werden vernietigd bij de poolverschuiving, 

tijdens alle planetaire chaos. Sommige zijn opzettelijk omgehakt, degene die de vloed hebben overleefd. Ze 

zijn waarschijnlijk omgehakt om de frequentie van de Aarde te verlagen. Ze bestaan wel op andere 

planeten, in Erra om niet verder te gaan. 

 

Gosia: Om de frequentie te verlagen? Hielden ze het hoog? Gewoon omdat ze reusachtig waren of waarom? 

 

Yazhi: Een boom is een etherische antenne, brengt leven naar de Aarde, krijgt straling en vervaardigt 

daarmee de Aarde, de materiële wereld. Bomen zijn de Aarde... zijn onderling verbonden etherisch brein als 

je wilt. Zoals het goed werd uitgelegd in de film Avatar. 

 

Gosia: Vervaardigt Aarde? Wat bedoel je? 

 

Yazhi: Ze zijn een zenuwstelsel voor de Aarde. Zij zijn bewustzijn, zij zijn half in de materiële wereld, half 

in de geestenwereld, en manifesteren daar de harde werkelijkheid zoals jullie die kennen. Een boom is leven 

voor de Aarde, de planeet. En vanuit de Aarde wordt al het andere gemanifesteerd op een alles-verbindende 

manier. 
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Ik heb het over een stroom in bewustzijn, een stroom van bewustzijn / zwaartekracht. Gevormd door alle 

planten, vooral bomen. Gevormd door dieren ook, maar ze zijn allemaal afhankelijk van elkaar. 

 

Er is een systeem van onderling verbonden bewustzijnsstromen, zoals het hoort. Zou moeten zijn omdat dat 

het ontwerp is dat in elke cel van levende wezens zit, in het DNA zelfs. 

 

Planten laten de Aarde leven... planten laten dieren leven, dieren laten andere dieren leven en de cyclus 

gaat naar dieren die de grond versterken en bevruchten wat meer plantengroei veroorzaakt en met meer 

plantengroei meer plantenetende dieren die de carnivoren voeden die een gezond aantal onder de 

planteneters in stand houden. 

 

Gosia: Als je zegt dat bomen half in de materiële en half in de geestelijke wereld zijn, is dat dan niet 

hetzelfde voor ons? Of is het nog steeds op een andere manier? 

 

Yazhi: Op een bepaalde manier, en vanuit het bewuste oogpunt van iemand met aandacht in de materiële 

kant. Alleen voor verklarende doeleinden. In werkelijkheid weet je wat ik bedoel. Alles is geest. 

 

Gosia: Maar ik bedoel, zijn ze spiritueler dan... Ik weet het niet, frambozen bijvoorbeeld? Het zijn bomen 

specifiek die die functie vervullen? Om de Aarde te maken en haar zenuwstelsel te zijn? Of al het 

plantenleven? 

 

Yazhi: Frambozen zijn even spiritueel als bomen, maar bomen zijn groter in perceptie en doen meer werk 

per eenheid dan een framboos. Maar al het plantenleven ja. Zet mineralen en energie-straling om in leven 

voor iedereen. Dus leven creëren uit wat lijkt op levenloze stoffen. Geen dier kan dat! Planten ontwikkelen 

en vormen de bouwstenen voor al het leven op een planeet. Dieren groeien en leven dankzij planten, 

allemaal. 

 

Gosia: Dus als je op een plek woont die omringd is door bomen, is dat beter voor je dan in een woestijn 

wonen? 

 

Yazhi: De dynamiek is anders. 

 

Als je in de buurt van bomen bent, ben je ook in de buurt van alles wat met bomen te maken heeft, vogels, 

insecten, andere planten, allerlei soorten dieren, water en alles wat in het water gaat. Dat alles beïnvloed je, 

hoe je je voelt, hoe je denkt, want je bent in een energiesoep, en dat is ok en goed, vooral met bomen in 

een bos. Zelfs elementalen van het bos. 

 

Maar in een woestijn... ben je nog steeds verbonden met het geheel, met de planeet op een etherische 

manier, maar je bent objectief meer geïsoleerd dan in een bos. Dat isolement maakt je gemakkelijker 

bewust van de grenzen van jezelf. Je wordt je meer bewust van wie je bent als individu. Het bevordert een 

ander soort spiritueel ontwaken en ervaring dan in een bos. Dus een woestijn bevordert zeer intense 

spirituele openbaringen. Heel erg in de ik. De ik. Wie ik in godsnaam ben. Ik hou van woestijnen met heel 

mijn hart! Vooral omdat ik zo weinig woestijn in mijn leven krijg. Die uitgestrekte eenzaamheid maakt je 

bewust van wie je bent! Ze doen mijn ogen tot tranen toe komen. 

 

Gosia: Bos is te rijk. 

 

Yazhi: Ja, om dat soort spirituele ervaringen te hebben ja, het bos is een te rijke omgeving, vol met 

prikkels, die je zintuigen overspoelen. Het maakt je verbonden met de Aarde, met de wezens die er leven, 

als deel van een gemeenschap. Als een woestijn je gevoel van eenheid bevordert. 

 

Ik ben misschien gek, maar als ik op Aarde moest leven, zou ik een woestijn kiezen. In een grote niets... 

ben je op je best. De energie die op die plekken stroomt is immens. De uitgestrektheid, de kou. Het zachte 

geluid van zand dat over de grond kruipt. Ik hou van die stilte. 

 

 

Tartaria 

Yazhi: Tartaria is een naam die verwijst naar een planetaire beschaving, maar die naam komt alleen op 

Aarde voor, dus ik heb geen stellaire referenties naar "Tartaria" van deze kant. 
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Waarschijnlijk is het een alternatieve naam voor Atlan of de beschaving van Atlantis, gegeven door iemand 

anders. Of de planetaire beschaving die voorafging aan Atlantis, zoals ik al eerder zei waren er 6, deze 

meegerekend. Maar wat er van hen over is, is erg schimmig, met nauwelijks enige details. 
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