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Datum Zodra de tijd rijp is – liefst overdag op een zaterdag of zondag
Plaats Centraal in Nederland – op een logistiek en qua sfeer ideale locatie
Programma Nader te bepalen – Micha Beuger is een van de presentators
Regie Nader te bepalen – in overleg met nog te werven teamleden

Achtergronden van dit veelzijdige congres – PowerPoint demoversie 2017-09-17
De mens, veel soorten natuurwezens en andere levensvormen komen biologisch van het Andromeda melkwegstelsel.
Steeds meer mensen herontdekken, dat zij daar levenservaring hebben opgedaan, die momenteel goed van pas komt.
Andromeda is zo concreet als de Aarde, maar vreedzaam en paradijselijk, met fascinerend geavanceerde technologie.
Sinds 2012 zijn Andromedaanse mensen in vele opzichten beschikbaar in het kader van onze transformatieprocessen.
Zij landen hier bijna nooit met ruimteschepen, maar flitsen moeiteloos interdimensionaal in en uit onze wereld.
Deze bezoekers zijn onsterfelijk, maar verschillen verder amper van ons. Je zou ze zomaar in de trein kunnen ontmoeten.
Zij worden logistiek ondersteund door Plejadische mensen, die al tientallen jaren op onze Aarde wonen en werken.
Verder overleggen ze vrijuit met onze verborgen begeleiders, zodat ontmoetingen met ons vlot kunnen worden geregeld.
Sinds augustus 2016 wemelt het ook van de Andromedaanse elfen, die voor de meeste mensen niet waarneembaar zijn.

Over de bijdrage van Micha Beuger – met PowerPoint circa 60 dia’s – circa 1 uur
Deze pdf is een provisorisch voorproefje van de PowerPoint, die de ruggengraat zal vormen van mijn presentatie.
Diverse elementen van deze demoversie zullen geleidelijk worden vervangen door authentiek audiovisueel materiaal. 
Die ons worden toegespeeld door buitenaardse vrienden. Een wensenlijstje hiervoor staat op de volgende pagina.
Het is mijn bedoeling, dat alles van mijn aandeel probleemloos waarneembaar zal zijn voor alle congresdeelnemers.
Ik wil op wetenschappelijk verantwoorde manieren bijdragen aan onze disclosure, wereldvrede en paradijselijkheid.
En aanmoedigen tot individuele vriendschappen met buitenaardse mensen, elfen en andere levensvormen.
Mensen, die informatie willen bijdragen, kunnen alvast contact met mij opnemen via   micha@buitenaards.net. 

Andromeda melkwegstelsel  M31 – Themadag

mailto:micha@buitenaards.net


•    Introductie video over het Andromeda melkwegstelsel en onze eigen Melkweg
•    Ingesproken in hun authentieke talen en verderop door diezelfde personen in het Nederlands
•    Ingesproken in hun authentieke talen en verderop door diezelfde personen in het Engels
•    Plattegrond opnames van onze Melkweg vanaf voldoende afstand en met uitleg
•    Buitenaards beeldmateriaal zoals landschappen, technologie, kunst, bewoners
•    Woordenlijsten en andere overzichten
•    Technologische verhandelingen
•    Historische verhandelingen
•    Diverse verrassingen

Toelichting door Micha Beuger
Onze Andromedaanse bezoekers zijn uiterst gemotiveerd en logistiek voldoende toegerust.
Om ons te voorzien van authentiek audiovisueel materiaal.
Zij beheersen perfect Nederlands en Engels en zijn voldoende bekend met onze computersystemen.
Zij worden juridisch en anderszins bijgestaan door Plejadische mensen.
Die tientallen jaren op Aarde wonen en werken. Er bestaan slechts de volgende voorwaarden:
•    Zij nemen ons geen werk uit handen, dat wij redelijkerwijze zelf kunnen verrichten
•    De tijd moet hier rijp voor zijn, zodat de mensheid er optimaal van kan profiteren
Onze wetenschappers kunnen deze materialen toetsen op betrouwbaarheid.

Wensenlijst voor authentiek buitenaards materiaal



Vrouwen

Astrüd
Bìrta
Dürdrë
Kharmal
Môntroy
Pìĥtil

Rodnë negroïde ras

Nieuwe fysieke bezoekster – Ik Ben

Dana groene + mediterrane ras

Toekomstige galactisch logos Driehoeknevel

Norwin groene humanoïde

Mannen

Dàndjwi hoogblonde ras

Èšnür donker violette ras + bruine elf

Fhotor
Hôndrüj
Jîndrij
Malinq
Nawkan

Voorzitter Lila Lelie Cluster Unie

Kharliskwa donker violette ras

Galactische poortwachter Andromeda

Elron lila elf

Andromeda Contactpersonen  van Micha Beuger



Aarde in ruimer perspectief

Kosmische  structuur Diameter Bevat

Aarde / Gaia / Shan / Urantia 12.757 km Minstens 1 natuurlijke maan

Urantia Planetenstelsel Ca 20 miljard km Ca 8 planeten + ontelbare andere objecten

Zilvergouden Roos Melkwegstelsel Ca 150.000 lichtjaar Ca 500 miljard sterren

Lila Lelie Cluster Ca 5 miljoen lichtjaar Drie grote + circa 50 kleine melkwegstelsels

Virgo Supercluster Vele miljoenen lichtjaar Enkele tienduizenden melkwegstelsels

Nebadon Universum Minstens 10 miljard lichtjaar Ca 100 miljard melkwegstelsels
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Andromeda Cluster

= Lila Lelie Cluster

= Navlis Mastara

MELKWEGSTELSEL Andromedanevel Onze eigen Melkweg Driehoeknevel Ca 50 diverse

Naam Nederlands Lila Lelie Zilvergouden Roos Smaragdgroene Palmbloem Diverse

Naam Cluster Voertaal Navlis Astara Nemfis Astara Munyis Astara Diverse

Diameter lichtjaar Ca 220.000 Ca 150.000 Ca 50.000 Elk veel kleiner

Aantal sterren Ca 1.000.000.000.000 Ca 500.000.000.000 Ca 40.000.000.000 Elk veel minder

Fysieke werelden Ca 9.000 Ca 4.000 Ca 1.000 Ca 100 totaal

Paradijzen in 5D Ca 7.000 Ca 100 Ca 5 Nog geen

Evolutiefase Voltooid Transformerend Ontwikkelend Gekoloniseerd

Hoofdkenmerk Eenheid Diversiteit Vernieuwing Quarantaine

Hoofdbestuur Andromedanevel Unie Galactische Federatie Driehoeknevel Unie Elk eigen unie
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Ons Cluster – lokale groep melkwegstelsels



Ons Cluster – lokale groep melkwegstelsels      – Bron:   www.atlasoftheuniverse.com/localgr.html



Kosmische structuur Andromeda melkwegstelsel
M 31
(M = Messier kosmisch object)

Andromeda sterrenbeeld
Andromedaanse Confederatie ofwel
Sterrenstaat Andromeda

Afstand tot Aarde Circa 2,5 miljoen lichtjaar Tussen 40 en 1.700 lichtjaar

Aantal sterren Circa 1.000.000.000.000 Tientallen

Aantal planeten Vele biljoenen Tientallen officieel bewezen

Bewoners Homo sapiens circa 30 % Voornamelijk homo sapiens

Contacten met Aarde Onder andere bezoekers sinds 2012 UFO’s en channelings sinds enkele jaren

Opmerkingen Zichtbaar in Andromeda sterrenbeeld •   M 31 koloniseerde Andromeda Confederatie
•   Andromeda Confederatie koloniseerde Plejaden
•   Deel Plejaden koloniseerde Aarde

Verschillen tussen Andromeda en Andromeda



Andromedanevel melkwegstelsel waar onze Maan voorlangs schuift



Andromedanevel melkwegstelsel – M 31
•   Ons miljoenen jaren vooruit 

•   Meeste werelden 5D paradijselijk

•   Andromeda mensen lijken meest op ons

•   Aardse mensen geïncarneerd vanuit Andromeda

•   Gelijkwaardig

•   Toegankelijk

•   Volwassen

•   Overzichtelijk
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Andromedanen



● Alle apparatuur is onzichtbaar weggewerkt
● Geen beeldschermen, muizen of toetsenborden nodig
● Beelden holografisch in de zaal geprojecteerd
● Geluiden ruimtelijk in de zaal geprojecteerd
● Computersysteem reageert – zonder implantaten – op gedachten van sprekers

● Door intentie worden de gegevens over het gebouw uit de database opgehaald

● Projecties kun je vergroten, verkleinen, roteren en inwendig bekijken

● Aangebrachte veranderingen worden per persoon apart gemarkeerd en opgeslagen

● Geselecteerde gedachten klinken zonder te hoeven spreken door de zaal

● Systeem is optimaal beveiligd, gebruikersvriendelijk en efficiënt

● Soortgelijke systemen in schepen Ashtar Commando en in Bibliotheek Binnenaarde

Andromedaanse  Informatie  Technologie
Voorbeeld:                                    Planning van een ingrijpende verbouwing
Tijdens vergadering in regeringscentrum Ompintuliks op hoofdzetelplaneet Kharliskwa



Topografie Melkweg – Zilvergouden Roos Sterrenstelsel – Nemfis Astara



Driehoeknevel melkwegstelsel Zichtverhouding met onze Maan



Albaran Zevenster Stelsel
1.1. Kurâna
1.2. Mansira
1.4. Tiflis

Centraal galactisch Lokaal galactisch

Sterrenstaat Andromeda
(Andromedaanse Confederatie)

Circa 400.000         jaar geleden

Aarde

Plejaden

Wanneer?

Meer dan 3,5 miljoen jaar geleden

Andromeda melkwegstelsel – M31

De Andromeda M31 mensheid is een
kolonie van het Lyra lichtuniversum
Dat is onzichtbaar geprojecteerd in ons
Lyra sterrenbeeld
Het Lyra sterrenbeeld heeft door
mensen bewoonde werelden gehad

Migratie lijnen Homo Sapiens naar en binnen onze Melkweg
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● Miljoenen jaren terug, selectie van geschikte, maar toen nog onbewoonde hemellichamen
● Overleg met bewoners van naburige werelden en – waar van toepassing – met de Galactische Federatie
● Inrichting van die nieuwe 4D wereld met kolonisten van Andromedaanse thuiswerelden met 5D of verder
● Terugtrekking begeleidingsteam zodra die nieuwe wereld voldoende zelfstandig was
● De meeste nieuwe werelden werden lid van de Galactische Federatie
● Na soms miljoenen jaren, opnieuw bezoeken van voormalige kolonies en hun buren door Andromedanen
● Daarbij vrijblijvend aanbod van geavanceerde technologie en/of assistentie bij ascentie naar 5D
● Intergalactische samenwerking tijdens algemeen voorzitterschap Galactische Federatie door o.a. Sirius of Plejaden
● Taboe op materiële intergalactische samenwerking tijdens voorzitterschap GF door o.a. Orion
● Aarde tot 2012 nog nooit rechtstreeks bezocht door materieel belichaamde Andromedanen – voor zover mij bekend
● Sinds enkele (tientallen) jaren channeling en ander telepathisch contact Aarde en Andromeda
● Sinds 2012 intensieve samenwerking Andromeda met Galactische Federatie en Aarde, inclusief materiële bezoekers
● Toekomstige herintroductie van verloren mensenrassen (violet, groen, etc.) op Aarde vanuit Andromeda
● Andromedaanse ruimteschepen zijn per definitie ongewapend
● Andromedanen gebruiken vooralsnog geen ruimteschepen bij hun samenwerking met de Aarde
● Voornaamste taak Andromedaanse bezoekers is assistentie bij onze ascentie naar 5D
● Buitenaardse bezoekers worden door geïmmigreerde Plejadiërs voorzien van o.a. een OV-chipkaart
● Onze wereld moet voldoende stabiel zijn, voordat Andromedanen ons openlijk ondersteunen
● Belast met onze veiligheid, zijn o.a. onze eigen meesters, Galactische Federatie (vooral Sirius) en Ashtar Commando

Kolonisaties door Andromedanen



Andromedaanse humanoïden
Waarmee Micha Beuger iets heeft
Homo sapiens
● De meest voorkomende Andromedaanse humanoïde – daar circa 30 %  /  In onze Melkweg idem – hier circa 40 %
● Andromeda planeten ??? → Melkweg Regio Centraal – Albaran Zevenster Stelsel – 3 centrale planeten
● Andromeda planeten ??? → Melkweg Regio Orion – Andromeda Constellatie → Plejaden → Aarde
● Alle Aardse rassen + violet ras + groen ras (+ nog meer rassen?)
● GVLL (Gemiddelde Volwassen Lichaamslengte) meestal omgekeerd evenredig aan zwaartekracht van dat hemellichaam
● Onsterfelijke bezoekers kunnen hun lichaamslengte en andere uiterlijke kenmerken zelf aanpassen

Gouden humanoïden – sterk verwant aan homo sapiens
● Mij is geen verdere informatie bekend behalve mijn vage herinnering aan een leven als vrouw en moeder

Bruine elfen
● GVLL 140 cm – bruine huid – donkerbruin haar – puntige oren – geen vleugels
● Andromeda planeet Elkwintindre → Onze Melkweg – Ronak-1 → Ronak-2
● Vulcans (Startrek) mogelijk kruising homo sapiens met bruine elfen

Lila elfen
● GVLL ♀ 180 cm ♂ 210 cm – lila huid – libellenvleugels – verder als homo sapiens
● Andromeda planeet Kharliskwa – hoofdzetel Andromeda melkwegstelsel – poortwachters

Hathors – volgens Micha Beuger oorspronkelijk van Andromeda
● Andromeda planeten ??? → Melkweg planeten ??? → Aarde tot Oude Egypte, daarna verdwenen



Enkele autochtone humanoïden van Onze Melkweg

Arcturiërs

● Planeet / planeten Arcturus Constellatie

Sirianen

● Planeet / planeten Sirius-A

Blauwgroene humanoïden – sterk verwant aan homo sapiens
● Planeet Olmindrüwin nabij hoofdzetelplaneet Bàšur van Driehoeknevel

● Norwin – toekomstige galactische logos Driehoeknevel – vrouwelijke contactpersoon van Micha

● Volgens mij is er nog geen homo sapiens kolonisatie in de Driehoeknevel
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Enkele autochtone humanoïden van de Driehoeknevel



Enkele mogelijke  Incarnatie lijnen

Eenheid – Bron zelf – God zelf

Lichtuniversa – Engelenrijken – Engelen zelven 

Andromeda melkwegstelsel / andere melkwegstelsels – Intergalactische zelven

Albaran Zevenster Stelsel / andere centrale planetenstelsels – Centraal galactische zelven

Orion, Arcturus, Plejaden, Sirius / andere – Lokaal galactische zelven

Venus, Mars, Maldek / andere lokale planeten – Planetaire zelven

Lemurië, Atlantis, Vissentijdperk, Watermantijdperk – Aarde zelven

Zelven bij andere humanoïden / andere levensvormen


