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20211229-Taygeta-NL-De-Vreemdelingen-die-naar-de-aarde-verlangen 

 

 
 

-Aneeka de Temmer – Taygeta 

 

Orgineel Spaans 

 

Anéeka: Ze geloven gewoon nog steeds dat de buitenaardse wezens de aarde willen omdat het een tuin 

van leven is en dat de andere planeten hier niet. Dat is niet wat hier gebeurt. Wat ze willen zijn de mensen 

zelf. Ok, zo is de aarde, maar voor interstellaire wezens, of de volgende "M" klasse aarde of planeet in Alpha 

Centauri is, of in de Hyaden op 60 lichtjaar, of in Canis minor, het maakt niet uit, want in Hyper Space , 

zoals alle ET's bewegen, worden er geen afstanden waargenomen. 

 

Wat ze met de aarde willen, is de mensheid zelf en om verschillende redenen, door het simpele feit dat zij 

het opnieuw zijn, hun familie, spiegels, vrienden die daar zijn geïncarneerd, of door eenvoudige uitbuiting. 

 

Robert: En waar zou ET de mensen zelf voor willen hebben? Als energieke slaven? 

 

Aneeka: Vanuit het oogpunt van de eenvoudigste verklaring ja. Door energie-uitbuiting omdat ze het nodig 

hebben om te bestaan, want die wezens en entiteiten zijn egregores van de mensheid zelf. Ze eten 

creatieve geconcentreerde aandacht van het soort dat in angst wordt opgewekt. 

 

Hoewel ik weet dat deze reden de eenvoudige geesten ontgaat die op een menselijke manier denken dat het 

om tastbare materiële hulpbronnen gaat. Gewoon omdat er zoveel buiten is om van te mijnen, is niet de 

reden. 

 

Dat ze dat zien als de reden dat ze de aarde willen, is een weerspiegeling van hun gebrek aan mentaliteit, 

de mentaliteit die op aarde wordt ervaren. Hier in termen van materiaal zijn er geen of weinig 

tekortkomingen. Waar het om gaat is wat er in de kwestie is van bewustzijn, manifestatie van 

werkelijkheden en controle over die twee dingen. 

 

Wilt u bijvoorbeeld goud? Asteroïden gordel. Willen ze water? Asteroïden gordel. Vreemde, zeldzame zaken, 

chemische elementen? Asteroïden gordel. 

 

En als ze genoeg technologie hebben met een replicator, hebben ze de materie, het element of het 

materiaal dat ze willen. Ze gaan niet om de schoten heen". Het is iets anders complexer. 

 

Robert: Ja. Meer metafysisch zoals je zou verwachten. Dat reflectie-ding klinkt heel logisch. Ja, kwestie van 

bewustzijn. Manifestatie van werkelijkheden. En waarom daar controle over hebben? Levert het enig 

voordeel op? 

 

Anéeka: Het betekent alles. Controle over wat ze zullen ervaren als ras, als soort en als cultuur. Haar 

toekomst. Wat je jouw realiteit kunt noemen. 
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Robert: Wat winnen de Et’s daarmee? Je bedoelt dat ze er controle over willen hebben omdat ze hier zelf 

zijn? Wil je die controle verwijderen die de perceptie van mensen stuurt? Realiteiten manifesteren die niet 

die van de mens zelf zijn? Ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd. De controle om positieve dingen te 

manifesteren. 

 

Anéeka: Dat is wat ze als winst krijgen. Het feit dat men gelooft dat het spirituele en de kwestie van het 

bewustzijn een slechte of weinig reden is om zoveel belangstelling van buitenaardse wezens op te wekken, 

generaliserend, is opnieuw een weerspiegeling van dezelfde menselijke mentaliteit dat de voordelen in 

materiële dingen zouden moeten liggen of macht die wordt samengevat in controle over hulpbronnen, 

energie of nieuwe materialen. Want dat is wat schaars is op aarde. 

 

Echter, als een interstellaire cultuur, zal elk ras dat voldoende gevorderd is om door de sterren te navigeren, 

als zodanig over meer dan voldoende middelen beschikken. 

 

Wat hen zal interesseren, is controle over de werkelijkheid zelf. 

 

Robert: Dat is wat de Federatie hier in zekere zin doet, en de manier waarop je het uitlegt laat duidelijk 

zien dat de Federatie alles op aarde domineert. Zoals je altijd hebt gezegd. 

 

Anéeka: Spiritualiteit op aarde is een even armzalig of beperkt onderwerp als een hulpmiddel om met de 

hardheid van het leven om te gaan. Als een verdedigingsmechanisme tegen hoe moeilijk het is om te leven. 

 

Dit wordt zelfs weerspiegeld in de meest geavanceerde religies die de dingen bijna zeggen zoals ze zijn, 

zoals de boeddhistische of de boeddhistische liever. Zelfs dit is gebaseerd op het concept om verstandig met 

het leven om te gaan en je daarbij niet te vernietigen. 

 

Maar hier onder de buitenaardsen is spiritualiteit veel sterker en meer uitgesproken ... en blijft niet alleen 

als een slogan om te overleven, als een verdedigingsmechanisme, maar het is ook de basis van alles wat er 

is en alles wat gewenst is. 

 

Dus met een bepaald niveau van technologische vooruitgang dat voldoende is om de sterren te 

doorkruisen, gekoppeld aan een voldoende hoog niveau van bewustzijn, zijn de echte 

hulpbronnen die men wenst te verkrijgen niet materieel, maar die van de manipulatie van 

dichtheden en existentiële werkelijkheden. 

 

Je moet denken als ET om hun ware bedoelingen met de aarde te begrijpen. 

 

Robert: Ja. Ik zie. Dat is wat ik probeer te doen. Bekijk de dingen vanuit jouw hoek. 

 

Anéeka: Hun goud, hun mineralen of hun water zijn niets voor gevorderde buitenaardse rassen. Gewoon 

observeren en respecteren als een gedeeltelijke weerspiegeling van zijn eigen mentaliteit van respect en 

behoud. Ze respecteren elkaar. Maar ze zijn niet iets om te begeren. 

 

Robert: Je projecteert in alles je interieur naar buiten. De dingen van anderen begeren is niet erg spiritueel. 

 

Anéeka: In andere ufologische kringen op aarde wordt gezegd dat ET's geïnteresseerd zijn in 

DNA. Een voorbeeld hiervan is wat Alex Collier of Barbara Marciniak leren. 

 

Dit is gedeeltelijk waar en is een stap dichter bij de waarheid dan denken in louter fysieke 

middelen. Maar je moet wat verder kijken, aangezien ET's die zo geavanceerd zijn, weten dat 

DNA slechts de fysieke weerspiegeling is van de herinnering die het karakteriseert en definieert 

van het ziel-aandacht-bewustzijn gekoppeld aan dat DNA. 

 

Nu terug naar het beheersen van materiële hulpbronnen op aarde. Dit deel is ook geldig, omdat 

dit een zeer complexe dynamiek is, degene die rond de aarde plaatsvindt, aangezien het verschil 

tussen ET en mens niet zo duidelijk is, het is een grijze en vage grens die ET van de mens 

scheidt. 

 

Dus ja, er zijn niveaus of delen, of ze nu menselijk of halfmenselijk zijn, die op aarde werken, die 

de fysieke en energiebronnen van de planeet willen domineren. Dat weerspiegelt echter niet de 
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mentaliteit van hele buitenaardse wezens die niet in menselijke vorm op aarde zijn. Het 

weerspiegelt niet de buitenaardse cultuur als zodanig en wat het definieert tussen coöperatieve 

rassen of soorten. 

 

Robert: Ik stel het me voor. Ja. In dit bekende universum een gemiddelde "van 5D" nemen. Verruiming van 

het bewustzijn. Je hebt andere voorkeuren. En waarom zou u die controle niet aan de aardbewoners zelf 

overlaten? 

 

Aneeka: Omdat de grens tussen ET en mens grijs is. En vanaf de grond is het gemakkelijk om de 

belangen van mensen te verwarren met macht, Cabal-Empresas, met de belangen van echt niet-

menselijke buitenaardse rassen. 

 

Robert: Ja. Dat moet allemaal worden verwijderd. Zodat mensen kunnen manifesteren wat ze echt willen. 

Zonder externe belangen voor hen. Anders zullen mensen nooit vooruitgaan. En nu meer dan ooit. We zijn 

in een totale oorlog. 

 

Anéeka: De oorlog is echter nog grotendeels menselijk. 

 

Robert: Ja. Zijn creatie. Alleen de ontwaakten zien of nemen de werkelijkheid waar. 

 

Anéeka: Op het niveau van iedereen, ja. 

 

Robert: Je doorbreekt weer al die verhalen en mythen van ET's die komen om de natuurlijke hulpbronnen 

van de aarde te winnen. Dat is heel basaal. En, zoals je zegt, het zijn interne reflecties en tekortkomingen 

van degenen die die dingen zeggen. 

 

Aneeka: Ja. Ze zijn vaak op de goede weg. Maar ze moeten nog veel dingen begrijpen. 

 

Robert: Ja. Ze moeten met de ET's praten. Ze missen contact. 

 

Aneeka: Ja. Maar zelfs als ik ET ben, kan ik mijn wereld, wat me omringt, alleen zien tot de limiet van mijn 

begrip, net als iedereen. Echter mijn punt van aandacht als het van buitenaf is, dan is het voor wat het 

waard is om over na te denken of ik deel een andere invalshoek van hetzelfde probleem. 

 

Robert: Het is zo duidelijk. Niet Enki die menselijke slaven creëerde om goud of absurde dingen te 

extraheren. 

 

Aneeka: Het is dat het weer afhangt van het niveau van de entiteiten waar we het over hebben. 

 

Robert: Ja. Maar die entiteiten die geïnteresseerd zouden zijn in human resources worden door dezelfde 

mensen gecreëerd, toch? Alle schepping van de mens. Dat is waar mensen niet duidelijk over zijn. 

 

Anéeka: Nogmaals, over het idee dat buitenaardse wezens de hulpbronnen en energie van de aarde willen 

domineren, als een weerspiegeling van dezelfde menselijke mentaliteit die waarneemt, is het geldig, maar 

ze verwarren de belangen van overheersing van hulpbronnen en energie van de bedrijven- Cabal en 

hybriden op aarde met de belangen van volledig interstellaire ET's en met technologische niveaus zodanig 

dat ze al de macht beheersen om materie uit energie te halen. Dit hierboven is een belangrijk punt om te 

begrijpen. 

 

Robert: Ja. Voor replicators van materie. Maar de meeste, zo niet alle leden van de Federatie hier, zouden 

het met je eens zijn, toch? In wat je hierboven hebt blootgelegd. 

 

Anéeka: Leden en geavanceerde races Lokale Federatie, de bekende, ja, ze zouden het met me eens zijn, 

dit wat ik net zei is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar ik geef het op basis van wat ik heb 

waargenomen en begrepen toen ik samenwoonde met de rest van de beschavingen en vriendelijke rassen 

waarmee de mijne hartelijke en vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt. 

 

Robert: Ja. Deze punten zijn super interessant. Ze zijn verschillend. Logisch en consequent. Van iemand die 

van deze planeet komt. Je kunt geen ET-mentaliteit hebben als je daar niet naar leeft. Of... als je niet met 

ze "leeft", zoals wij doen. 
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Aneeka: Zo is het. Wat je van mij ziet, is een weerspiegeling van mijn onbewuste. Van wat ik van binnen 

ben. Daarom snap ik het. Het is gewoon wie ik ben. 

 

Robert: Ja. Maak het water helderder. Ik vind het leuk. Het punt is, hoe kunnen sommigen van ons dit 

beseffen en anderen niet? Misschien omdat ons interieur terugkomt in jouw woorden? En we maken het 

"van ons"? 

 

Anéeka: Ze hebben geen referentiebasis. 

 

Robert: Ik begrijp het. Maar ze kunnen die referentie alleen hebben als ze op een gegeven moment contact 

hebben met de ET's. 

 

Anéeka: Jij hebt de basis, jij hebt de benodigde basis, anderen niet. Zolang ze maar de juiste mentaliteit 

hebben, en dat is niet makkelijk. 

 

Robert: En minder op aarde waar het 'echte' onwerkelijk is en het 'onwerkelijke' het echte. Anéeka, als je 

het hebt over hybriden op aarde, zijn het biologische pakken van mensen, met elke entiteit erin, toch? Dat 

zijn hybriden. Het is dat dezelfde mensen aan andere dingen denken. 

 

Anéeka: De term hybriden is heel breed. Het is dat een hybride afkomstig is van een sterrenzaad dat een 

volledig menselijk lichaam heeft, het soort dat niet verandert als ze worden geëxtraheerd, bijvoorbeeld 

Suriko om niet verder te gaan, of ook entiteiten of technologisch veranderde lichamen die genen van een 

niet-menselijk ras splitsen met de mens. Of het resultaat van een natuurlijke kruising tussen een menselijke 

soort, genetisch verenigbaar met de mens, en een terrestrische menselijke persoon, zoals de Alfrateans 

onder anderen. 

 

Robert: Ik begrijp het. Maar geen hybride tussen een hagedis en een mens. Deze kunnen niet worden 

gereproduceerd en, zoals we al zeiden, soorten worden niet op die manier gecreëerd. En als ze zijn gemaakt 

zoals de Maitrers, zouden ze kunstmatig moeten worden gereproduceerd, toch? 

 

Anéeka: Ja, anders zouden ze een beperkte reproductie hebben. Dit wordt ook nog verergerd omdat 

degene die genetisch een hybride creëert, ook de reproductie ervan wil beheersen. Dit alles is al uitgelegd in 

onze artikelen over DNA. 

 

Robert: Ja. Beheers de reproductie ervan. Weer een afspiegeling van wie het zegt. Ja. 

 

Aneeka: Ja. 

 

Robert: En nog iets. Die ET's die, als ze geïnteresseerd zijn in terrestrische hulpbronnen, menselijke 

creaties zijn? Het is om dingen duidelijk te hebben. Ik zou Ja zeggen. 

 

Aneeka: Ja, of ze zijn onderhevig aan dezelfde problemen van de mensheid die deel uitmaakt van dezelfde 

dynamiek van de aarde, als de intraterrestrische reptielenrassen die in het buitenland reflecteren met 

verdragen met wereldleiders-cabal. Dit niveau als je materiële en energiebronnen wilt beheersen, evenals 

de menselijke geest. 

 

Robert: Ja, ze zijn experts in het beheersen van de menselijke geest. 

 

Anéeka: Maar zelfs als ze zelf geen mensen zijn, hebben ze nog steeds dezelfde 'menselijke' mentaliteit 

omdat ze onderhevig zijn aan dezelfde existentiële dynamiek. Dit weerspiegelt echter niet de mentaliteit van 

hightech ET's buiten de aarde. 

 

En het niveau van genoemde hoge technologische vooruitgang wordt gemeten door twee dingen: 

 

- de efficiëntie in zijn interstellaire capaciteit en 

 

- het vermogen om elk materieel of fysiek element uit energie te genereren. 

 

Als je de gevolgen van deze twee voorgaande punten goed observeert, zul je begrijpen dat beide inhouden 
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dat ze niet geïnteresseerd zijn in de materiële en energiebronnen van een bepaalde planeet, in dit geval de 

aarde. Want dat hebben ze al onder de knie en opgelost. Omdat slechts een kleine groep van lage 

technologie geïnteresseerd zou zijn in de hulpbronnen als zodanig van de aarde. En ze zijn geïnteresseerd in 

de specifieke hulpbronnen van de aarde omdat het het feit weerspiegelt dat ze afhankelijk zijn van de aarde 

of beperkt zijn tot de aarde. 

 

Dit is dus een ander argument om te begrijpen dat buitenaardse beschavingen met een zeker hoog niveau 

van vooruitgang niet geïnteresseerd zijn in de hulpbronnen of materialen of energie van een bepaalde 

planeet, maar in de implicaties van bewustzijn en spiritualiteit van die planeten. 

 

Robert: Ja. In dit geval, de bewoners met een zekere mate van mentale ontwikkeling, toch? Spirituele 

ontwikkeling. Want als dat er niet was, zou het moeilijk zijn, toch? 

 

Anéeka: Ja, als een massa van de bevolking van die rassen. 

 

Robert: In het geval van de aarde, de menselijke massa. 

 

Anéeka: Het technologische niveau van elk ras of geavanceerde interstellaire soort hangt af van zijn eigen 

populatie. Het is een directe weerspiegeling van het spirituele en bewustzijnsniveau van genoemde mensen. 

 

Dus alle verlangens naar dominantie over materiële en energiebronnen blijven motivaties die afkomstig zijn 

van degenen die op aarde zijn. Het is nog steeds een directe weerspiegeling van de aardse mentaliteit. 

 

Robert: Ja. Dat nu, na wat u met ons deelt, heel duidelijk is. 

 

Dat zou een van de redenen zijn waarom er geen contact kan worden opgenomen met de Reptielen van de 

Aarde om hun manier van denken te veranderen of is die manier van denken hun modus vivendi? 

 

Anéeka: Veel succes ermee . Het is hetzelfde als contact opnemen met mensen met een klein aards 

bewustzijn en hen vragen hun mentaliteit te veranderen in het belang van iedereen. 

 

Het zal niet mogelijk zijn. 

 

Robert: Deze vraag was verplicht omdat iemand hem zal stellen. 

 

Precies, je bent niet hetzelfde in vorm en vorm. 

 

Anéeka: Bedankt, ja, dat heb ik me gerealiseerd, welke vragen ik moet verduidelijken in afwachting van 

wat het publiek zal zeggen. 

 

Robert: Je neemt ook contact met ons op en niet met de reptielen omdat je qua vorm en vorm het meest 

op elkaar lijkt. Met de reptielen zullen ze andere reptielen moeten verbinden die positief zijn. 

 

Anéeka: Ja, want voor reptielen zijn we erg lelijk en ze kunnen geen contact verdragen, noch zijn ze het 

eens in mentaliteit. 
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