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4: Jullie galactische buren – 1.1 De Andromedaanse Confederatie 
 
Huidige status en Locatie 
Vaak refereerde Washta aan de lange historie van de Andromedaanse Confederatie in de Andromeda Constellatie. Zijn vele 
duizenden leden zijn tussen de 150 en 4000 lichtjaren verwijderd van Moeder Aarde.  Deze indrukwekkende unie van 
sterrennaties werd ongeveer 3,5 miljoen jaar geleden in de Galactische Licht Federatie opgenomen en vormt een van de 
oorspronkelijke 14 Regionale Federatie Raden van de Federatie. 
 
Mijn eerste ontmoeting met een groep van de Andromedaanse Confederatie vond plaats toen ik ongeveer vijf jaar oud was. Een 
Andromedaans moederschip was naar de Aarde gekomen om de huidige conditie van het zonnestelsel vast te stellen. Washta, 
mijn Siriaanse gids, gaf me vaak lessen met voorbeelden van de wijze waarop de kennis die door de Andromedaanse 
Confederatie verzameld was de Galactische Federatie van de ondergang had gered. 
 
De Andromedanen, die in Galactische Licht Federatie bekend staan als grote wetenschappers en genezers, hebben veel 
originele technologie ontwikkeld die het Siriaanse moederschip aandrijft en moeiteloos haar computers laat werken. Deze wijze 
en verlichte wezens hadden een sterke behoefte om vrede naar onze galaxy te brengen. De prachtige lezingen en informatieve 
discussies op Andromeda van Washta brachten me een diepe waardering voor deze galactische mensen en hun oprechte 
beschavingen. De liefdevolle acceptatie van hun diep beleefde goddelijkheid is de sleutel voor de Andromedaanse galactische 
samenleving.  
 
Andromedaanse samenleving 
De Andromedanen zijn trots op het feit dat hun leden, misschien met uitzondering van de Lyranen, de oudste leden zijn en de 
hoogste rangen bekleden van de Galactische Licht Federatie. Dankzij de geweldige omvang van hun confederatie besloten de 
Andromedanen dat hun belangrijkste hoofdkwartieren niet beperkt zouden worden tot slechts één zonnestelsel. Ze beriepen 
zich hiertoe op hun diversiteit en de grote omvang van hun Regionale Raad. 
 
Vanwege deze grondgedachte kon iedere raadslid een mogelijke ontmoetingsplek gebruiken die geschikt was om de sessies 
van de hele Regionale Raad en zijn verschillende staven te huisvesten. 
 
Op deze manier koesterden ze tot op de dag van vandaag een diepe loyaliteit, liefde en innerlijke vreugde. Andromedanen zijn 
terecht zeer trots op hun prestaties. Ze hebben deze diepe bevrediging gebruikt om ongelooflijke wetenschappelijke 
ontdekkingen te doen en zijn in feite de leidende menselijke wetenschappers in de Galactische Federatie. Andromedanen zien 
een dergelijk succes als een bewijs van hun potentieel en zijn graag bereid dat potentieel naar ieder aspect van de Galactische 
Licht Federatie te brengen. 
 
Hun coöperatieve inspanningen zijn in de hele Galactische Federatie bekend en hierdoor laten ze zien hoe ze werken en 
functioneren, demonstreren hun vreugde en tonen hoe ze dit gebruiken om groepen te transcenderen en laten zien hoe 
gemakkelijk ze hun volledige creatieve vermogens kunnen vrijmaken en openbaren en zonder grote moeilijkheden 
indrukwekkende veranderingen kunnen teweegbrengen. 
 
Ze hebben ook laten zien hoe deze culturele verschillen, wanneer ermee gewerkt wordt, feitelijk gebruikt kunnen worden om 
elke groep die zich cultureel onderscheidt te versterken. Andromedaanse verbindingsteams worden in de hele Galactische Licht 
Federatie geprezen vanwege hun bijzonder vermogen om eenheid en creativiteit door diversiteit te verklaren en uit te drukken. 
Om die reden zijn ze een van de belangrijke groepen die aan jullie eerste contact werken. 
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Culturele Nuances van de Andromedaanse Confederatie 
De soorten clan/familiestructuren in de Andromeda Confederatie variëren sterk van sector tot sector. De meest voorkomende 
prototypes zijn het Lyraanse/Siriaanse type, met zes stammen en de Andromedaanse/Plejadische met twaalf. Het 
Andromedaanse gebruik van deze twee prototypes is uniek, aangezien de meeste van hun galactische samenlevingen 
subculturen bevatten die hun eigen taal en tradities hebben ontwikkeld. 
 
Cruciaal hierin is hun gebruik van culturele samenwerkingsverbanden en raden. Plekken zoals Pi Andromeda gebruiken een 
Lyraans/Siriaans model. Elk van de drie bewoonde thuiswerelden in dit zonnestelsel bezit echter een reeks unieke subculturen. 
 
Elke wereld bezit culturele samenwerkingsverbanden die dienen als semiofficiële uitleggers voor zijn vele culturen. Bovendien 
voorziet een internationale verbindingsraad in creatieve oplossingen voor elk cultureel probleem dat zich voordoet. 
 
Wanneer het verbonden is met een geavanceerd vertaaltechnologie en met hun natuurlijke telepathische vermogens, geeft dit 
systeem elk individu en groep de mogelijkheid vrijelijk met elkaar te communiceren. Het gevolg is een constante stroom 
gegevens over deze verschillen waardoor deze opmerkelijke en diverse samenleving regelmatig en ontelbare nieuwe 
uitvindingen kan manifesteren. 
 
Weer een andere manier om dit te volbrengen wordt gevonden in de sterren die Gamma Andromeda vormen. De thuiswerelden 
hier gebruiken het Andromedaanse/Plejadische model, dat bestaat uit 12 stammen in plaats van de zes van het 
Lyraanse/Siriaanse type. In dit model zijn drie stammen gespecialiseerd in raadgeving, samenwerkingsverbanden en cultuur. 
 
Dergelijke familieverbanden of clans ontwikkelden zich verder, want het werd gemakkelijker gevonden een apart systeem in 
stand te houden om deze belangrijke individuen te trainen. Elke clan fungeerde als een schatkamer van specifieke wijsheden 
die toegepast kunnen worden binnen de andere negen stammen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid dat elk probleem dat 
niet binnen het samenwerkingsverband van de negen clans opgelost kan worden doorgeschoven wordt naar een van de drie 
clans die daarvoor het meest geschikt is. 
 
Dit 12-clan stelsel maakt het mogelijk dat de sterrennaties van Gamma Andromeda gezien kunnen worden als autonome 
sterrennaties die veel succesvolle wetenschappelijke onderzoekgroepen in de galaxy bevatten. 
 
Hun reputatie is hoofdzakelijk het gevolg van hoe goed hun speciaal aangepast 12-clan systeem hun grote diversiteit formeel 
benaderen. Dit sociale systeem, dat in de Andromedaanse Confederatie wordt toegepast, was het model dat gebruikt werd toen 
veel sterrennaties uit Lyra en Andromeda ongeveer 400.000 van jullie jaren geleden de Plejaden voor het eerst koloniseerden. 
 
Het Zonnestelsel van de Andromedaanse Confederatie en een beschrijving van een paar van hun thuiswerelden. 
 
Andromedaanse thuiswerelden variëren van waterplaneten, die lijken op Moeder Aarde, tot gedeeltelijk dorre werelden. De 
gebieden waarop wij ons zullen concentreren bevinden zich in de talrijke sterren van Gamma Andromeda en Pi Andromeda, die 
350 tot 650 lichtjaren van de Aarde verwijderd zijn. 

 
De thuiswerelden van Pi Andromeda 
Pi Andromeda, weer een ander belangrijk binair sterrenstelsel is ongeveer 650 lichtjaren van Moeder Aarde verwijderd. Haar 
kleinere ster is een blauwwitte massa die veel lijkt op Sirius-B. Een kolonie die de principes van spirituele wetenschap wilden 
ontwikkelen vestigde zich hier bijna 2,78 miljoen jaar geleden. Haar kolonisten ontdekten een zonnestelsel dat twee grote 
waterwerelden bezat. 
 
Ze vestigden hun hoofdkwartieren binnenin de planeet, dichter bij een zon die te vergelijken is met die van Sirius, waar het 
klimaat half tropisch is. Exotische oranje en blauwe op varens lijkende bomen vormden eindeloze wouden die zich uitstrekten 
tot aan oevers van de groene en zwarte stranden. Rode of blauwe bergen, met hier en daar purperen strepen, die even hoog 
zijn als de aardse Himalaya, torenden hoog uit boven de meeste continenten. In deze imponerende omgeving leefden vreemde 
zoogdieren en reptielachtige levensvormen. 
 
De grondleggers van de twee wetenschappelijke kolonies beschouwden al snel hun nieuwe thuiswerelden als een rijkdom met 
een overvloed aan buitengewone energieën. In dit woongebied ontwikkelden ze nieuwe technologieën voor interstellair reizen 
en onthulden de reden van de krachtige helende energieën voor de Arcturiërs. Dergelijke ontdekkingen werd al snel door de 
Andromedaanse Confederatie bekrachtigd als een belangrijk centrum voor wetenschappelijk onderzoek en genezing. 
 
De grotere ster is bekend vanwege het feit dat hierbij drie enorme waterwerelden behoren die elk meer dan drie keer de 
omvang van Moeder Aarde hebben. De middelste van deze werelden lijkt veel op de belangrijkste thuiswereld van ‘Akonowai’ 
(Sirius-B). Washta ziet dit graag als een bewijs van hoe de heilige spirituele energieën van de Grote Blauwe Loge zich over de 
Melkweg Galaxy hebben verspreid. Voor de Andromedanen is deze wereld bijzonder heilig. Op haar verrees een grote tempel, 
die gelijk in omvang en locatie is aan de tempel die gevonden wordt op Sirius-B. Regelmatig arriveren hier de priesters en 
priesteressen van de Spirituele Strijder clan van Sirius-B om deel te nemen aan de goddelijke rituelen met hun Andromedaanse 
soortgenoten. Ook hier nemen de heilige blauwe dolfijnen van Sirius-B deel aan dezelfde rituelen. De riten die op deze 
Andromedaanse wereld worden uitgevoerd zijn in feite diep verbonden met die op Sirius-B. De Grote Blauwe Loge van 
Schepping heeft vaak bevestigd dat deze heilige plek in Andromeda hun andere galactische thuisbasis is. 
 
De buitenste waterwerelden in ditzelfde zonnestelsel worden beschouwd als het belangrijkste informatiecentrum over de 
geschiedenis en culturen van de Andromedaanse Confederatie. Op deze wereld, die bedekt is met verzonken, drassige vlaktes 
en lage bergketens, bevinden zich een karakteristieke universiteit en een onderzoekscentrum. 
 
De binnenwereldfaciliteit stuurt vaak beroemde geleerden/vertegenwoordigers naar het belangrijkste culturele centrum van de 
Galactische Licht Federatie in het Vega-stelsel. Deze pedagogen hebben werkelijk elke vorm van de galactische menselijke 
cultuur bestudeerd. Ze hebben miljoenen collega’s uit deze galaxy getraind en zijn terecht trots op de rijke culturele diversiteit 
van Andromeda. 
 
We hebben slechts een paar van de duizenden thuiswerelden van de Andromedaanse Confederatie onderzocht. Elk bezit een 
diverse culturele traditie en unieke geschiedenis. Hoewel degenen die we hiervoor beschreven hebben de meest bekende zijn, 
is de rest op hun eigen manier even mooi en exotisch. De bewoners van deze werelden zijn begrijpelijk trots op hun eigen 
omgeving. 
 
We hebben jullie slechts een korte beschrijving gegeven van deze werelden. Jullie worden achtergelaten om de rest van de 
galactische mensen van de Andromedaanse Confederatie zelf te horen wanneer jullie hen ontmoeten bij het eerste contact. 
 



De thuiswerelden van Gamma2 Andromeda 
Laten we verdergaan met ons onderzoek van de Andromedaanse Confederatie met de thuiswerelden van het blauwgroene 
drievoudig sterrenstelsel dat jullie astronomen Gamma2 Andromeda noemen. In het begin - bijna 3 miljoen jaar geleden 
gekoloniseerd door de mensen - bevatten deze sterren de grootste waterwerelden van de Confederatie, die hun bewoners 
Sirrai noemen. Sirrai is de vierde planeet in een cluster van twee andere sterren die in een baan rond een centrale ster draaien. 
Zij is beroemd vanwege haar grote oceanen, die krioelen van diverse levensvormen en door haar polaire nachtelijke luchten 
met zeldzame pastelkleurige aurora’s, veelkleurig en luisterrijk. 
 
Hier wonen grote, zilverkleurige spinner- of langsnuitdolfijnen, die de bewakers zijn van de enorme onderwatergrotten die overal 
in de grootste binnenzee van het continent te vinden zijn. Deze spelonken zijn beroemd vanwege hun vermogen zowel het 
fysieke lichaam als de ziel te harmoniseren en in balans te brengen. Meer dan twee miljoen jaar geleden ontwikkelde een zeer 
beroemde counselor, die bekend is als Toudok, in een eilandspelonk die verbonden is met deze onderwatergrotten, het concept 
van het 12-clan systeem. 
 
Dit deed hij na een lange, 28 uur durende meditatie, waarin hij de toekomst van zijn samenleving onderzocht en de oplossing 
zag van het steeds terugkerende probleem: hoe kan ik een nieuw programma ontwikkelen om de sociale raadgevers in deze 
diverse samenleving op de juiste manier te trainen en aan te sturen. Zijn methode was om alle pasgeborenen eerst onder te 
brengen in clans die specifiek dit eerzame doel dienden. Als gevolg van de hartintelligentie ontstonden er dergelijke clans en 
zielen werden aangespoord om te incarneren als counselor of sociale bemiddelaar om deze nieuwe clans te bevolken. 
 
Dit was ook de reden dat sommige nieuwe clans zich richten op de studie en het opslaan van de rijke historie van de wereld, 
terwijl anderen alleen maar gefocust waren op de talrijke culturen van hun thuiswereld. Deze concepten leidden hem naar het 
formuleren van een nieuw model voor de galactische samenleving. Dit concept werd al gauw ingevoerd hier op Gamma2 en 
gebruikt om veel complexe sociale problemen op te lossen. Spoedig verspreidde dit model zich over geheel Andromeda. 
 
Terwijl de centrale ster van deze ‘cluster van drie’ het 12-clan systeem invoerden, bezit de binnenster, die een baan beschrijft 
rond het centrum, werelden die beroemd zijn om hun immense schoonheid. In de twee binnenplaneten van deze zon bestaan 
dorre, extreem vulkanische gebieden met polen van veelkleurige hete modder en plooibare, voortdurende veranderende 
rotsformaties. In deze wereld bevonden zich vele kleine, uiteendrijvende continenten. Toen de mensen uit Lyra de derde 
planeet in dit stelsel koloniseerden, ontdekten ze een wereld van roodblauwe zeeën, oranjeblauwe luchten en veel 
uiteendrijvende continenten. 
 
Deze wereld, die in Andromeda bekend is als ‘Dosna Man’, is belangrijk vanwege zijn verder aangepast Toudok’s 12-clan 
model. Hier startte, te midden van land dat bedekt was met 260 meter lange paars-rode bomen die op ‘redwoods’ lijken en 
krioelde van beerachtige schepsels van nauwelijks 30 cm lang, een nieuwe manier om een belangrijk sterrenraad te leiden. 
 
Voorheen accepteerden dergelijke belangrijke sterrenraden gewoon een advies van een bepaalde clanraad over een specifiek 
onderwerp en gaven vervolgens automatisch hun toestemming. Nu werd een vergadering van de clans een open forum waarin 
de besluiten van elke clan heftig bediscussieerd werden. 
 
Deze procedure gaf de andere clans een kans te herzien wat een andere clan had besloten en te bepalen hoe dit in verband 
stond met hun eigen zaken. Counselors die experts waren in het beslissingsproces assisteerden bij deze discussies. Door vast 
te houden aan dit proces ontstonden er vele precedenten en creatieve manieren om vragen van alle betrokkenen naar 
tevredenheid op te lossen. 

 
Beschrijving van de Andromedaanse mensen 
Andromedanen lijken sterk op de aardse mens en zouden zich onopvallend te midden van ons kunnen bewegen. Aan boord 
van het schip dragen ze vaak het traditionele, veelkleurige pak van de Galactische Licht Federatie. De Andromedanen kleden 
zich ook vaak in een traditioneel gewaad dat varieert van een soort Oudgriekse toga tot een combinatie van shirt en broek dat 
door de vroegere Vikingen werd gedragen. Andromedanen behoren tot een van de twee basistypen van de aardse mens. 
 
Als eerste kennen we het Kaukasische type, wiens kenmerken variëren van het zogenoemde Scandinavische (blond haar, 
blauwe ogen, bleke huid) tot het Mediterraanse type (donker tot lichtbruin, grijze tot bruine ogen, tanige huid). De tweede soort 
is typisch Aziatisch, met donker haar, donkere bijna amandelvormige ogen en bruine huid die variëren van heel licht tot 
donkerbruin. 
 
De ogen van alle Andromedanen zijn iets kleiner dan die van de aardse mens. De dunne lippen zijn erg bleek, terwijl de oren 
iets lager zijn geplaatst aan de zijkant van het hoofd en zijn iets kleiner. De handen en voeten zijn sierlijk met lange vingers en 
tenen. 
 
De mannen variëren in lengte van 170 tot 212 centimeters, de vrouwen van 163 tot 193 centimeters. Andromedaanse vrouwen 
staan bekend vanwege hun verleidelijke uitstraling en weelderige figuren. Ze hebben niet meer dan 2 uur slaap per dag nodig. 
 
In de Galactische Licht Federatie staan de Andromedanen bekend om hun meesterschap in alle takken van wetenschap en 
vormen gebruikelijk de kern van de wetenschappelijke verbindingsteams/raden van de S&E Vloot. Andromedanen spelen een 
sleutelrol in de medische teams van de Galactische Licht Federatie die aangewezen zijn om de aardse mens te assisteren bij 
zijn transformatie naar volledig bewuste wezens. 
 
De Andromedaanse talen variëren van een dialect dat op de aardse Romaanse talen lijkt, zoals het Spaans of zelfs Italiaans 

naar een variant die meestal in de Mu en Nu Andromedaanse sterrennaties wordt gevonden – een taal met keelklanken. 
 
De Andromedaanse rol in de uitbreiding van de Galactische Licht Federatie 
In de afgelopen jaren hebben de Andromedanen hun vaardigheden gebruikt voor de verschillende reptielen-, dinosaurussen- en 
zelfs insectengroepen die, hoewel ze exacte aard van de Galactische Federatie niet helemaal begrepen, hebben gevochten om 
hun samenlevingen te veranderen van tirannieke naar galactische. Hoewel de vroegere duistere wezens ernaar streven deel te 
nemen aan de activiteiten van de Galactische Licht Federatie, waren ze zeer bezorgd. Ze hebben grote moeite met vertrouwen: 
ze vragen zich af of een nieuwe, meer open werkelijkheid inderdaad in hun samenleving mogelijk is. 
 
De Andromedanen blinken uit in demonstratieve vreugde en laten dit openlijk zien. Dit, gecombineerd met hun vermogen om 
eenheid binnen diversiteit te demonstreren, bracht de wonderbaarlijke oplossing van de vele potentieel moeilijke situaties 
binnen de verspreide rijken van de oude Anchara Alliantie. Dit was een van de belangrijke factoren waardoor de Galactische 
Federatie grote vooruitgang boekte in het unificeren van de vele verschillende leden van de Anchara Alliantie die zich in laatste 
jaren gevoegd hebben bij de Galactische Federatie. 



 
Deze culturele uitwisselingen en hun grote acceptatie van de Andromedanen, zijn voor de vroegere leden van Anchara een 
belangrijke hulp geweest om hun diep wantrouwen te overwinnen. Verbindings- en counselorteams uit Andromeda hebben op 
de beste manier geassisteerd bij het trainen van vele sterrenrijken van de Anchara Alliantie in het omgaan met de grote 
veranderingen die nodig waren voor hun spirituele revolutie. De studiegroepen die deze vroegere galactische tegenstanders 
naar Andromeda hebben gezonden, hebben hen een beter begrip gegeven van de stappen die nodig zijn voor de transformatie 
van hun samenlevingen. Hun studies hebben zich gefocust op het belang van het handhaven van bepaalde culturele nuances 
in hun samenleving tijdens het herwaarderingsproces. 

 
Andromedaanse schepen 
Andromedaanse schepen die in de atmosfeer van Moeder Aarde vliegen, variëren in diameter van 6,1 tot 15,3 meter van de 
traditioneel, sombrerovormige verkenningsschepen tot ongeveer 800 meter van de lensvormige, kleine atmosferische 
commandoschepen. De Andromedanen gebruiken de oudere soorten straalschepen om een observatievloot, die technologisch 
niet al te geavanceerd is, van alles te voorzien. Ze vonden, gezien de primitieve staat van de aardse samenlevingen, het niet 
nodig de nieuwste schepen van de Galactische Federatie te tonen. 
 
In de ruimte opereert de Andromedaanse Confederatie met twee soorten moederschepen. De eerste betreft een aantal grote, 
ovale schepen van 8,1 kilometer lang, die verbonden zijn door grote buisconnectoren. Vroeger vormden deze moederschepen 
de commandoschepen voor de vele S&E vloot (Science/wetenschap & Exploratie). Ze huisvesten een vloot van ongeveer 400 
hulpschepen. 
 
Het tweede moederschip, een afgeplat bolvormig schip dat vaak even groot is als jullie maan, wordt gebruikt om verre 
sterrenstelsel op afstand te onderzoeken. Het onderhoudt een vloot van tussen de 4 en 6000 steunschepen.   
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