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Minionderwerpen - Buitenaardse informatie - Verzamelen met Gosia 

 

Oorspronkelijk in het Spaans 

 

-------- 

 

Waarom zijn er zoveel bloedgroepen hier op aarde en wordt bloedtransfusie gedaan in Taygeta? 

 

Robert: In Taygeta zijn er ook zoveel? 

 

Anéeka:  Kortom, omdat de mens een enorme mengelmoes is van verschillende rassen en zielen, 

die zich in dit soort variabelen manifesteren. Kort antwoord. 

 

Daarentegen zijn de Taygeteanen allemaal bloedgroep O is - of + en nee, het veroorzaakt geen 

genetische problemen die bij de voortplanting, maar dat hier. En de Swaruus, allemaal, zijn A+ 

bloedklasse, een andere indicatie dat ze NIET hetzelfde ras zijn als de Taygetean. Ze zijn 

duidelijk een ander. 

 

Robert: En geeft het geen problemen om allemaal hetzelfde bloed te hebben? Kunnen kinderen niet fout 

gaan? Het is alsof dezelfde familieleden kinderen hebben. 

 

Anéeka:  Op aarde kan het problemen veroorzaken, niet altijd, in Taygeta is het geen probleem om 

dezelfde bloedgroep te hebben. 

 

Ik weet dat er gevallen zijn, maar de oorzaken van elk geval moeten in detail worden bestudeerd, ik denk 

niet dat ze alleen zijn omdat ze dezelfde bloedgroep hebben, omdat er niet zoveel zijn en het feit dat ze zich 

voortplanten tussen mensen met dezelfde bloedgroep is zeer gebruikelijk en zonder enig probleem. 

 

Zeggen dat een probleem dat de baby presenteert te wijten is aan het hebben van dezelfde bloedgroep, is 

voor mij een zeer simplistische 3D-verklaring die niet alle mogelijke oorzaken dekt, al dan niet met zijn 

gedeeltelijke 3D-genetische verklaringen die niet alles dekken dat gebeurt in genen of hoe ze werken. 

 

Robert: En nog iets. Doet u bloedtransfusies? Of niet, want wat houdt dat metafysisch gesproken in? 

 

Anéeka:  Ja, in extreme gevallen wordt het gedaan. Hier laat een machine in een paar minuten meer bloed 

voor de gewonden groeien uit stamcellen die al binnen hetzelfde medische systeem zijn voorbereid. Dit 

apparaat is precies hetzelfde dat ook stamcellen voedt met de regeneratie Med-Pods, waar we het al over 

hadden. 

 

Ja, het compromitteert in termen van het metafysische. Het is een meer compromitterende stap tussen 

twee mensen of net zo compromitterend als seks hebben. Ze worden die andere persoon. In het geval van 

transfusies in één richting die de ontvanger beïnvloeden. 
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Ja, het kan gedragsveranderingen en zielsverstrengeling veroorzaken, het gebeurt de hele tijd op aarde, 

maar er wordt nooit over gesproken. Het is dat het op zich belangrijker is om het leven van iemand te 

redden dan na te denken over esoterische gevolgen. 

 

Ik vind dat je op aarde bloed moet doneren als dat nodig is. De getroffen persoon is in feite degene die het 

ontvangt, de minderjarige degene die het doneert. Het probleem hiermee is dat ja, links worden van beide 

kanten gemaakt. Maar op aarde, of waar dan ook, zijn er altijd etherische verbindingen. Ik heb het gevoel 

dat het niet zo serieus is om te doneren. Maar als de ontvangen. Er is echter een reden om bloed te 

ontvangen en als u zich in die positie bevindt, zouden de etherische verbindingen een onbeduidend 

probleem zijn in vergelijking met de medische aandoening waardoor u in de eerste plaats bloed moest 

krijgen. 

 

-------- Robert 

 

Photon Belt : 

 

Anéeka, en wat weet je hiervan: "Volgens verschillende onderzoekers werd deze interstellaire wolk voor het 

eerst waargenomen in 1961 rond het sterrenbeeld Pleiaden en werd hij een "fotonengordel" genoemd 

vanwege de witte halo die hij projecteerde. de voorstanders van de "fotonengordel" waren Noel Huntley, 

Ph.D., die in 2010 een artikel schreef met de titel "The Photon Belt Encounter", waarin hij het bestaan en de 

grote belangstelling voor buitenaardse wezens beschreef: "Wat is deze elektromagnetische wolk, deze 

gouden nevel, die buitenaardse wezens soms de stralende nevel noemen? De meest universele aanduiding 

is 'fotonengordel' of 'fotonenband', die uit vele banden bestaat, en elke ontmoeting met deze gordel wordt 

door de buitenaardse wezens als van groot belang erkend? 

 

Aneeka: Nogmaals, dat is informatie vervormd of op een andere manier genomen, maar ik ontkracht het 

niet. Het blijkt dat de Pleiaden als een groep dicht bij elkaar geplaatste sterren hun eigen energetische 

dynamiek tussen hen hebben, net als elke andere nabije sterrenhoop. Het is de zwaartekracht-energetische 

dynamiek en de balans daartussen. Het is wat de nevel vormt of doet gloeien met zijn kenmerkende blauwe 

licht. 

 

Fotonengordels zijn de toroidale dynamiek van de plaats, natuurlijk is het van belang voor degenen onder 

ons die er wonen. Maar niets nieuws. 

 

Maar in die grafiek zetten ze deze zon te dichtbij. Nogmaals, ze nemen het op in de Pleiaden, maar dat 

hangt af van de definitie van Pleiaden, van waar naar waar het naartoe gaat. Niet voor ons, aangezien het 

440 lichtjaar verwijderd is. De zon is iets anders, de Pleiaden is iets anders, en tussen de Pleiaden en deze 

zon zijn de Hyaden waar Aldebaran en Cyndriel zijn en zo. 

 

Robert: En het gaat niet eens om de frequentie van alle biologie die er is. 

 

Anéeka:  Dat is relatief. Nogmaals, het heeft te maken met de invloed op de energie die uitgaat van het 

centrum van de Melkweg, zoals elke andere Melkweg energie uitstraalt. 

 

Robert: Maar hij heeft het over Alcyone. 

 

Aneeka: In de grafiek hierboven zetten ze deze zon te dichtbij, als onderdeel van alles. En van de sterren in 

M 45 is het duidelijk dat Alcyone het zwaartepunt is. 

 

Robert: Kom op, wat bedoel je met dat er vóór SOL-13 veel, veel meer zonnestelsels zijn, toch? 

 

Aneeka: Duizenden. 

 

-------- 

 

Steven Greer - "Er zijn geen regressieve races" 

 

Anéeka:  Steven Greer zei onlangs dat er geen regressieve races zijn. En ze noemden hem 

onverantwoordelijk omdat hij dat zei. 
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Maar vanuit het oogpunt dat hij bedoelde, is het waar. Dat zeggen wij ook. Dat alles wordt gegenereerd in 

de hoofden van mensen, en dat de Federatie deze hele sector domineert, alleen dat het om zeer complexe 

redenen toelaat wat er op aarde gebeurt. Dus als het waar is, sprekend vanuit het absolute, zijn er geen 

regressieve rassen per se hier, op of buiten de aarde. 

 

Alleen dat het nodig of nodig is om Steven Greer te vertellen dat regressief of niet, iets is dat verband houdt 

met een andere persoon en hun interesses en hand in hand gaat met leven in dualiteit, en als een persoon 

ras, cultuur, geslacht, identiteit specificeert, dan leef op de een of andere manier in dualiteit. Daarom zal er 

op een of ander moment of moment sprake zijn van belangenverstrengeling. Interessant of belangrijk is hier 

hoe met deze verschillen wordt omgegaan. Dat is belangrijk. 

 

-------- 

 

Transplantatie van een genetisch gemodificeerd varkenshart in een mens 

 

Robert:"Eerste succesvolle transplantatie van een genetisch gemodificeerd varkenshart in een mens". Hoe 

ziet u dat van genetisch gemodificeerde diertransplantaties om aangepast te worden aan het menselijk 

lichaam? Wat zijn de mentale, fysieke en metafysische implicaties? Of vind je het gek? Of als oplossing? 

 

Anéeka:  Ik zie het als een low-tech wanhopige app, met Med Pods die niet zo moeilijk zijn om te doen. 

Bovendien is het genetisch modificeren van een varken veel moeilijker dan het maken van een Medical Pod. 

 

Nogmaals, ze zien het lichaam alleen als een machine, niet dat alles met elkaar verbonden is. Dus ja, er 

zullen metafysische implicaties zijn, maar het is bijna onmogelijk of onmogelijk om te weten welke. Maar ja, 

het leven van het varken kruist of verstrengelt met dat van die persoon. 

 

Robert: Zou die persoon varkensherinneringen hebben? 

 

Anéeka:  Ik weet het niet meer, maar in het astrale zullen ze met elkaar te maken hebben op zielsniveau, 

als ze daar duidelijk over zijn, want dat andere aspect zou ontbreken. 

 

Robert: Maar de Med Pods zijn gekoppeld aan geweldige holografische technologie die niet op aarde 

bestaat, maar het zou gemakkelijker zijn om afzonderlijke organen te klonen. 

 

Anéeka:  Ja, het is holografische technologie (high-definition hologrammen), maar Med Pod heeft niet 

zoveel high-definition nodig om het te laten werken. Ja, het is waar dat degenen hier al erg geavanceerd 

zijn. Maar er zijn niveaus op niveaus van Med Pods die zelfs rudimentair heel goed zouden werken. 

 

In die hier kun je bijvoorbeeld de DNA-configuratie van het onderwerp in seconden veranderen om de kleur 

van het haar of de ogen te veranderen. Of iets extremers. Maar dat is niet nodig om op aarde als 

schadehersteller in het lichaam te functioneren. Maar als het waar is dat het een bepaald niveau van hoge 

definitie en een bepaald type frequentieregeling van de energie-output van het hologram nodig heeft om te 

werken op de stamcellen van de Pod die zal worden gebruikt om de schade. 

 

En dan zijn er de ondersteunende secundaire delen van de Pod, zoals de stamcelreplicator, en de 

levensondersteunende systemen. Maar het kan op aarde worden gedaan met wat daar bekend en 

beschikbaar is, alleen de Cabal-politici houden het. 

 

-------- 

 

Cyndriel 

 

Robert: Er is een Taygetische kolonie in Cyndriel, toch? 

 

Anéeka:  Het is de enige Taygetische kolonie buiten de Pleiaden. Het is ook een doorgangsbasis voor 

schepen. En toeristisch centrum. 

 

Robert: Waarom daar? 
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Anéeka:  Er is Aldebaran, met veel gevolgen van metafysisch leren daar, en de planeet is heel vreemd, leuk 

en exotisch. 

 

Robert: Is het zoals Temmer? 

 

Anéeka:  Nee, Cyndriel is een woestijnplaneet, het lijkt meer op Tatooine. Maar zelfs dat catalogiseert het 

niet goed, want zijn biologie is heel vreemd en zijn terrein ook. Om te beginnen liggen de bergen bijna 

allemaal op hun kant als gevallen boeken op elkaar, en het zijn grullere kazen, vol brede grotten vol licht en 

vreemd leven. 

 

Aldebaran is een Oranje Reus. Er wordt gezegd dat het je geest opent om andere dichtheden te zien. Dat je 

daarheen gaat en dat je niet meer dezelfde bent. Swarupapriyananda begon daar haar transformatie tot 

Swaruuneana. 

 

Robert: En de biologie van die planeten is gevaarlijk? 

 

Anéeka:  Niet voor ons allemaal. Het heeft echter een gevaarlijk uiterlijk, en bijna alles. Dan roept de 

plaats intense angst op. Meer met gigantische Aldebaran bovenop die de hele lucht domineert. 

 

Robert: Maar er zijn geen dieren zoals de Yeti en zo... vleesetende dieren, toch? 

 

Anéeka:  Ja, er zijn maar kleine, ze doen je geen pijn. 

 

Veel lijken op kleine hagedis daar, maar het zijn geen reptielen, ze zien er gewoon uit als reptielen. Veel 

planten hebben doornen, maar als je ze aanraakt, zijn de doornen zacht en gaan ze niet door de huid van je 

vingers. Dus de plaats ziet er gevaarlijk uit, maar het is erg moeilijk om daar gewond te raken, tenzij je 

bijvoorbeeld van een klif valt. 

 

Er zijn planten die bijna hun hele leven in de lucht zweven. Slechts een paar meter hoog. Ze hebben een 

ferrietkern en als ze groeien, wikkelen ze hun wortels en stammen ze rond de grond vol magnetisch ferriet. 

Dan breken ze af en worden door de wind meegevoerd. 

 

En ze hopen zich op in de valleien bij de meren en rivieren waar vocht is en ze blijven drijven als gevolg van 

polariteitsinversie met de supermagnetische grond. Het zijn ballen van lange groene bladeren die in alle 

richtingen geel en oranje groeien. Ze hebben een diameter van maximaal 3 meter, maar meestal zijn ze 

ongeveer 80 cm in diameter. Er is niets zoals het. Gewoon een oranje Mexicaanse Maguey die groeit als een 

bal zou de beste omschrijving zijn. 

 

Robert: En de Taygeteans ontmoeten elkaar daar om activiteiten te doen zoals wandelen, kamperen en zo? 

 

Aneka: Ja. Dat is precies hoe het is. 

 

Robert: En in die grotten zijn er geen sporen van een oude beschaving? 

 

Aneeka: Als die er is, van de Amelies. Maar ze zijn er niet meer, alleen als energetische wezens. Het is een 

oud ras van Cyndriel. Vergelijkbaar met de Yena van Alcyone. 

 

Robert: Maar hebben ze "ruïnes" achtergelaten? 

 

Anéeka:  Ja, er zijn grotruïnes die vergelijkbaar zijn met die in New Mexico in de VS. 

 

Zeer vergelijkbaar. 

 

Robert: En die beschaving stortte in of overstegen? 

 

Anéeka:  Ze stortte niet in. transcendentie. 

 

Robert: Maar ze lieten geen moderne constructies achter? 

 

Anéeka:  Uw beschaving ging niet in die richting. Van het eenvoudige leven sprongen ze over naar het 
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spirituele. Zonder door het hightech-tijdperk te gaan zoals Taygeta. 

 

-------- 

 

Foto gestuurd door Mikko. Wat staat er op de foto? 

 

Aneeka: Welnu, op die foto lijkt het meer alsof de zon door die wolk weerkaatst, en de reden dat hij zoveel 

weerkaatst kan heel goed zijn vanwege de chemicaliën die in die wolk zitten, rekening houdend met het feit 

dat het klimaat op aarde kunstmatig wordt gecontroleerd door middel van van chemtrails. 

 

Een ander punt is dat het een thermische inversie is. Met andere woorden, zonlicht weerkaatst op een laag 

dichtere koude lucht eronder, waardoor een spiegeleffect ontstaat zoals spookwater op een snelweg in de 

volle zon. Dit gebeurt ook al is de reflectie niet direct onder de stand van de zon te zien. Dit fenomeen is 

goed bekend bij piloten en bij ons omdat het met hoogte beter te zien is. 

 

Nu worden ook de mondiale temperaturen gecontroleerd door middel van hetzelfde klimaattechnische 

systeem. Ze kunnen worden gekoppeld aan agenda's van controle over drinkwater, of om te doen geloven 

dat er klimaatverandering is. 

 

Het klimaat op aarde wordt bijna volledig kunstmatig gecontroleerd. Hier moet altijd rekening mee worden 

gehouden. Het lijkt alleen dat het klimaat natuurlijk is als het overeenkomt met hoe het op elke plaats hoort 

te zijn volgens het seizoen van het jaar, maar zelfs dan is er een grote controle over het klimaat. Maar het 

is nog niet compleet. Dat wil zeggen dat ze met de technologie die nu beschikbaar is, het in februari niet 

warm zullen krijgen in Finland. Maar als ze het weer meer naar de evenaar kunnen leiden tussen de 33e 

parallellen. 

 

Tussen de rode en blauwe lijnen is de controle over het weer bijna 100% en de mate van controle neemt af 

naarmate je verder naar het noorden of zuiden gaat. 

 

Tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring is de klimaatbeheersing 99 tot 100%. De reden is dat 

ze niet te maken hebben met extreem weer op aarde waar ze geen controle over hebben, zoals wordt 

veroorzaakt door de natuurlijke helling van de aardas. 

 

Gosia: Europa heeft dan geen controle, zo lijkt het? 

 

Anéeka:  Ja, ze beheersen Europa, maar niet 100%. Maar zelfs als het verder naar het noorden van de 

Kreeftskeerkring ligt als ze hun aandacht daar primair hebben, dan is hun controle daar groter dan elders op 

de Kreeftskeerkring, met extra inspanning door het gebruik van Haarp-type microgolven en chemtrails in 

grote aantallen. 

 

Het zou voor hen alleen maar heel moeilijk of bijna onmogelijk zijn om het weer al aan de polen volledig 

onder controle te krijgen. Zelfs als ze het tot op zekere hoogte kunnen beheersen, om hun militaire 

operaties op die plaatsen te vergemakkelijken. 
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