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20190331-Taygeta-#17-Taygeteaanse-Pleiadische-beschaving-deel-2-
buitenaards-leven 

 
Taygeteaanse Pleiadische Beschaving (Deel 2) - Buitenaards Leven 

 
Gosia: Nu, hoe zit het met jullie politieke structuur? Hoe is jullie samenleving in die 

zin georganiseerd? 
 

Swaruu: Elke stad heeft een Raad, en elke regio, zoals een eiland, heeft zijn eigen 
Raad. Dus de Raden van elke stad zullen deel uitmaken van de regionale Raad en 

de regionale Raad zal op zijn beurt deel uitmaken van de Raad van het eiland en 
die zal met andere "eilandraden" deel uitmaken van de Raad van Planertary en die 

zal op zijn beurt deel uitmaken van de Raad van Taygetan. Vandaar de naam Stap 
Raad Holografisch politiek systeem. 

 

En iedere burger kan deel uitmaken van ELKE raad, mocht hij of zij als raadslid 
willen fungeren. Er is dus geen "Democratie". Elke burger heeft gelijke rechten en 

kan doen wat hij wil zolang het niemand anders en/of de natuur hindert. Tayegtans 
zijn echter zeer respectvol naar elkaar dus er zijn geen conflicten. 

 
Gosia: Ik begrijp het... Nu. Je zei dat elke planeet zijn eigen raad heeft. Is het 

zoals de landen hier? En hebben jullie overal dezelfde taal? 
 

Swaruu: Geen landen, geen kunstmatige grenzen. Elke kleine raad werkt voor zijn 
regio, dat is alles. De taal is in principe dezelfde, maar er zijn verschillende 

plaatselijke uitdrukkingen, niet genoeg om een dialect te worden genoemd. 
 

Gosia: Maar alleen Taygeta heeft dezelfde taal. Dan hebben Celeano Pleiadiërs een 
andere, bijvoorbeeld? 

 

Swaruu: Juist, alleen Taygeta, hoewel andere rassen onze taal kunnen spreken 
zoals wij de hunne. Het Celeaanse ras spreekt "Celeste" taal. De Celeanen hebben 

ook een andere taal: Elohimieth. Let op de naam en het verband met Elohim. 
 

Gosia: Het ene moment noemen jullie jezelf Taygetan RACE, dan zijn andere 
Pleiadians ANOTHER race ja? Binnen de Pleiadiërs zijn er verschillende rassen. 

 
Swaruu: Ja, van sterrensysteem tot sterrensysteem zijn er belangrijke genetische 

verschillen. In Asterope is er een ander ras, de Elohim, zij zijn familie van de 
Celeano. Maar deze namen zijn zeer beladen en verbonden met de aardse 

geschiedenis, zelfs bijbels. Deze informatie is beladen en kan tot controverse 
leiden. 

 
Gosia: Ik begrijp het, maar laten we het toch delen. Oké, dus als het niet is zoals 

landen... en er zijn geen grenzen... kunnen Arcturiërs dan bijvoorbeeld op Erra 
komen wonen? Hebben jullie interraciale uitwisselingen? Of gaan Taygetanen 

bijvoorbeeld buiten de Pleiaden wonen als ze dat willen? 
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Swaruu: Ze kunnen op bezoek komen, maar weinigen blijven. In het geval van de 
Arcturiërs (Dieslientiplex) heeft onze atmosfeer niet genoeg zuurstof voor hen om 

comfortabel te zijn, hoewel ze er zonder maskers kunnen ademen. Naast de 
Taygetanen zouden de Antariërs, de Engans en de Solatianen tot degenen behoren 

die het meest blijven om te leven. Een voorbeeld hiervan is Rashell die half Antariër 
is, van vader. 

 
Gosia: Ok, dus het is toegestaan en er zijn geen bureaucratische procedures nodig 

zoals hier, visa, etc? 
 

Swaruu: Nee. Niet nodig. Wij hebben een ingebouwd ID-systeem dat niet kan 
falen: Onze eigen persoonlijke Frequentie. Mijn energieafdruk is uniek, de 

energieafdruk van ieder mens is uniek. Het is de ingebouwde ID. En zelfs mensen 
die we niet kennen, zelfs nieuwe rassen die op bezoek komen, kunnen we zien wie 

ze zijn aan hun Frequentie, want als die hoog is, kunnen ze niet negatief zijn. En 

als die hoog is, zijn ze ook transparant en telepathisch en hebben ze niets te 
verbergen. 

 
Dus we hebben gewoon geen behoefte aan systemen zoals op Aarde waar iemand 

kennen altijd zo moeilijk is. Dat is ook de reden waarom er geen misdaad is. We 
kijken dwars door mensen heen, maar toch kunnen we een mentale firewall 

opwerpen om onze dingen privé te houden. Maar onze kern is gemakkelijk te zien 
voor wat we werkelijk zijn, dus geen problemen, geen visa, geen controleposten... 

en geen misdaad. 
 

Waarom zou iemand iets stelen van iemand anders als hij het zelf gratis kan 
krijgen? Stelen en misdaad komen naar boven als deel van de gevolgen van het 

leven in een schaarste modaliteit. In overvloed is er geen conflict. Niet voor 
materiële dingen. Alleen, misschien dingen van het hart. Maar dat is waarom we zo 

voorzichtig zijn met onze relaties. 

 
Gosia: Oké, ik kom zo terug op de misdaad. Laten we even teruggaan naar de 

politieke structuur. Wie kiest de belangrijkste leider als er geen democratisch 
stemsysteem is? 

 
Swaruu: Er is geen hoofdleider, alleen iemand met veel ervaring in het oplossen 

van problemen van mensen. Maar die "leider", zoals Makkitotosimew, Muna, is 
alleen maar dienstbaar, want hij heeft geen enkele macht over iemand anders. 

 
In een holografische samenleving wordt iedereen opgevoed, opgevoed, om de 

leider te zijn. Iedereen is de leider. Ook gepromoot als zelfverantwoordelijkheid, 
zowel persoonlijk als sociaal. Hoe hoger het bewustzijn van een bevolking, hoe 

minder een regering nodig zal zijn. In wezen is er geen regering als zodanig in 
Taygeta. En de enige "wet" handhavende organisaties worden meer beschouwd als 

"SAR" in menselijke termen. (Zoek en Red). Niemand stemt, geen behoefte. Als 
iemand, zelfs kinderen en dat doen ze vaak trouwens... ze kunnen allemaal lid zijn 

van de Raad. Kinderen bieden altijd interessante oplossingen, ze zijn meer dan 

welkom in de Raden. 
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Gosia: Maar iemand moest de leider aanvaarden, ik bedoel Muna... heeft zij zich 
aangeboden? En wat gebeurt er als 2 of meer mensen zich aanbieden? Wie kiest 

diegene? 
 

Swaruu: Ze worden allemaal geaccepteerd, de raad kan zo groot worden als hij 
maar kan zijn, maar dat gebeurt zelden. Ze zijn vaak klein omdat de mensen in het 

algemeen niet zo geïnteresseerd zijn in politiek, omdat het gewoon weer een 
systeem is van dienstbaarheid van velen. Muna is leider nummer 1 ja, maar niet als 

staatshoofd zoals in de Aarde. 
 

Muna is nummer 1 omdat ze nu het meest ervaren raadslid is, en iedereen heeft 
haar daarvoor erkend. Maar dat is niet in strijd met de belangen van een ander, 

omdat er geen macht mee gemoeid is, veel minder geld. Dus, ter illustratie - 
vergelijking met de Aarde en haar politieke systemen zou zij "de leider" of #1 zijn, 

maar zij is gewoon een andere burger en raadslid. Zoals ik al eerder heb gezegd, 

hebben zij niet de macht om met geweld iets tegen een ander te doen, tenzij met 
instemming noodzakelijk vanwege een extreme situatie. 

 
Gosia: U zei dat er toen geen conflict was. Geen misdaden, moorden, enzovoort? 

Geen rechtssysteem? 
 

Swaruu: Nee, anders zou het deel uitmaken van de Raad. Er is een rechtssysteem 
dat als een rechtssysteem kan worden beschouwd, maar het is in feite een reeks 

leidende regels, aangezien de mensen hier zich terdege bewust zijn van de 
gevolgen van wangedrag. EN nog belangrijker, er is geen motivatie om je te 

misdragen. Waarom zou je een brood of een banaan stelen als je er alleen maar om 
hoeft te vragen? 

 
Gosia: Dus geen "slechte mensen"... verkrachten, moorden, stelen, vechten. Hoe 

zit het met moord? Geweld van welke aard dan ook? Jongens die vechten en elkaar 

slaan? 
 

Swaruu: Nee, niets in die trant. Ruzies, een paar vechtpartijen misschien. Maar 
verder niets. Moorden... al duizenden jaren niet meer gezien. Oorlogen, geen kans. 

 
Gosia: Dus ook geen politie? 

 
Swaruu: Geen politie... alleen SAR.Zij mogen dingen doen die jullie politie ook 

doet. Ze kunnen een gevecht stoppen, dat is alles. Ongelukken, gebeuren wel. 
 

Gosia: Als ze vechten, worden ze dan fysiek? Tot het punt dat ze gaan bloeden en 
zo? 

 
Swaruu: Heel zelden, maar ze doen het. Meestal onder de mannetjes. En ze 

vechten meestal om een vrouwtje, zoals gewoonlijk. 
 

Gosia: Hier doden ze daarvoor. Alle soorten misdaden van passie. En wat gebeurt 

er met hen als er geen gevangenissen zijn? 
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Swaruu: Geen gevangenissen, alleen "therapiecentra", zoals je een 
drugsverslaafde meeneemt voor "rehabilitatie". 

 
Gosia: Dus je wordt daar niet echt boos? 

 
Swaruu: Ja, maar met volledige telepathie is het moeilijk of onmogelijk om zoveel 

negatieve "stoom" op te bouwen. Je bent transparant en dingen komen al veel 
eerder aan de oppervlakte. 

 
Gosia: Heel goed, daar hou ik van. Hoe zit het met psychische stoornissen? Heeft u 

die? Psychische problemen? En ernstigere zoals schizofrenie en zo? Angsten? 
 

Swaruu: Niet zoiets. Ik zou zelfs kunnen stellen dat zoiets niet bestaat, zelfs niet 
op Aarde. Schizofrenie enz. hebben altijd een logische reden, zoals een entiteit, en 

boven een bepaalde frequentie kunnen ze gewoon niet bestaan. 

 
Gosia: Depressies? 

 
Swaruu: O ja, depressies bestaan en ze kunnen dodelijk zijn, omdat wij veel 

energieker of energieker zijn. Als liefdesverdriet dodelijk kan zijn wanneer je op 
Aarde bent, dan is het hier gemakkelijker, het kan het lichaam uitschakelen. Dat is 

ook waarom we leren om de dood als niet zo verschrikkelijk te zien. Depressie hier 
kan je vitale energie blokkeren. Je doden. 

 
Gosia: Wat zijn de redenen voor depressie daar? 

 
Swaruu: Meestal liefdesverdriet. Maar zoals ik hierboven al zei, is dat zeldzaam 

omdat we heel voorzichtig zijn met die zaken. Als we zeggen ik hou van je, dan is 
dat alleen als we het echt menen. En met volledige telepathie is het makkelijk te 

zien wanneer iemand liegt. Dus het gebeurt bijna nooit. 

 
Gosia: Oké. Dus geen andere mentale problemen? Psychopaten, angststoornissen, 

bipolaire stoornissen, zenuwinzinkingen enz? Iedereen is stabiel en sterk? 
 

Swaruu: Niet als zodanig. Maar er zijn "gedragingen" die als zodanig kunnen 
worden gezien. Maar wij hebben een heel andere benadering van psychische 

stoornissen. Wij zien die niet. Alleen tijdelijke problemen of kwesties die we 
allemaal onder ogen moeten zien. Nerveuze instorting: Ja, als dingen uit de hand 

lopen, en dat is begrijpelijk. 
 

Maar we zijn meestal stabiel en sterk. Nu hoe die problemen te genezen. Over het 
algemeen gebeurt dat met behulp van een gezondheidsconsulent, die de persoon 

door de Bron van het conflict zal leiden op een manier of manier die erg lijkt op het 
"psychologisch innerlijk werk" van de Aarde, maar de reden waarom het zo 

gemakkelijk is, is omdat we allemaal zwaar telepathisch zijn, we kunnen in iemand 
gaan en opmerken, zien wat er mis is, we kunnen de andere persoon zijn, zodat we 

kunnen delen hoe we ons werkelijk diep voelen met een persoonlijke verbinding die 

je je als aan de Aarde gebonden mens niet eens kunt voorstellen. 
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Iemand helen is dus heel gemakkelijk, want niemand is echt "alleen". We zijn 
allemaal heel liefdevol. En we hebben ook niet van die negatieve etherische 

"aanhangsels" die voortdurend zieke gedachten in onze kleine hoofdjes fluisteren! 
 

Gosia: wow, dat is zo geweldig. Precies wat ik hier mis. Ik voel me hier zo 
eenzaam en ik wist nooit waarom. Ik begrijp nu zo veel van mijn innerlijke 

verlangen om gezien te worden: het is alsof ik hier altijd alleen ben, zelfs als ik met 
mensen ben. Niet eenzaam, gewoon diep van binnen alleen, mijn bewustzijn niet 

echt waargenomen. Op het energetische niveau. Ik moet die telepathische diepe 
verbinding missen die je daar hebt. 

 
Swaruu: Ja, en begrijpelijk. En die heb je hier nog wel, maar in mindere mate. 

 
Gosia: Heb je ook mensen met problemen met hun eigenwaarde? Of is iedereen 

het wel zo'n beetje eens met wie hij is en houdt hij van zichzelf? 

 
Swaruu: Problemen met eigenwaarde zijn altijd een probleem, maar hier zijn ze 

veel minder dan op Aarde, veel minder. Dat komt omdat hier alle kinderen worden 
gesterkt en gevalideerd voor wat ze zijn. Ze leren voor zichzelf te zorgen, van 

zichzelf te houden. Dit wordt ook sterk geobserveerd in de weeshuizen. We hebben 
ze zoals ik al zei ongelukken gebeuren. Elke TP hier heeft een lang verhaal te 

vertellen, vele zijn dramatisch, zoals in mijn geval zoals je weet, maar ik ben niet 
de enige met een dramatisch verhaal. 

 
Gosia: Ik zie het en ik kan het me voorstellen. Laten we een beetje van onderwerp 

veranderen. Vertel me eens wat meer over die privéschepen die iedereen heeft. 
 

Swaruu: In de steden en vooral in de kleine steden zijn paddestoelachtige 
gebouwen heel gewoon omdat ze de natuur het minst verstoren. Met 

landingsplaatsen voor schepen bovenop en binnen hangars. Zoals parkeerplaatsen. 

De particuliere schepen zijn meestal schijfvormig, maar er bestaan ook andere 
vormen omdat het erg artistiek is om er een te bouwen. 

 
De schijfvormige vaartuigen zijn de meest voorkomende en zij zijn degenen die 

"standaard" worden gebouwd voor iedereen die gewoon een voertuig wil en niet de 
moeite wil nemen om er zelf een te ontwerpen, zoals velen doen. De vorm van een 

schijf is de beste vorm om elektromagnetisme uniform te nivelleren en te verdelen 
door de romp van de ambacht. 

 
Maar andere bestaan, met inbegrip van één of twee zits kleine schepen met een 

belluifel die als de cockpit van een aards gevechtsvliegtuig wordt gevormd, maar 
klein slechts 3 tot 4 meters lang. Dit wordt meestal voor sport gebruikt en het is 

interplanetair, maar niet in staat tot Warpsnelheid. 
 

Gosia: Oké, mijn volgende vraag ging over het onderwijssysteem. Hebben jullie 
scholen, universiteiten? Zo ja, welke vakken worden daar onderwezen? 

 

Swaruu: Het onderwijssysteem past zich aan de interesses van elk kind aan, 
omdat het maar een kleuter is. Het kind stuurt het schoolsysteem, hoewel er 
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natuurlijk vakken zijn die elk kind moet kennen. Thuisonderwijs is heel gebruikelijk, 
maar het wordt ook gecombineerd met collectief onderwijs in een "instelling", maar 

dat hangt af van elk kind, want er is geen haast om kinderen iets te laten leren. 
 

En dat is meestal omdat ze zich op 13-jarige leeftijd allemaal herinneren wie ze in 
hun vorige levens waren, het heeft geen zin iemand te overscholen als ze toch gaan 

onthouden hoe alles in zijn werk gaat. Sommigen herinneren het zich voor hun 13e, 
anderen zelden daarna, maar ze doen het allemaal. Dus speeltijd voor een kind is 

heilig. Het is een van de hoogst gerespecteerde dingen om te doen. 
 

Gosia: Welke vakken ZIJN verplicht? 
 

Swaruu: Basisvakken om te overleven, vooral zolang ze zich herinneren wie ze 
zijn. En later zullen ze het systeem sturen in de richting van wat ze willen. En 

hoewel we vergaderzalen en klaslokalen hebben, is onderwijs vooral praktijkgericht, 

waarbij je doet wat je wilt leren, niet zozeer lege theorie. 
 

Gosia: Wat bedoel je met overleven? Hier betekent overleven hoe je moet jagen, 
hoe je een lange tijd in het bos op weinig water moet overleven, hoe je vuur moet 

maken, enzovoort. 
 

Swaruu: Ja precies. Niet verbranden aan een kachel, een straat oversteken, voor 
zichzelf zorgen niet voor een trein komen te staan... (hoewel treinen mensen en 

dieren voor zich aanvoelen en detecteren en op tijd stoppen). En de meeste zijn 
toch verhoogd! Dat soort dingen. Heel basaal, zoals een mes vasthouden terwijl je 

kookt. 
 

Gosia: Ik begrijp het. En universiteiten? Hoger onderwijs? 
 

Swaruu: Zo heet dat niet. Je neemt gewoon een rol of vele rollen, dat is aan jou. 

 
Gosia: Rollen? 

 
Swaruu: Alles wordt aan iedereen geleerd. Dus, er zijn nauwelijks "beroepen" 

zoals op Aarde. Rollen als in beroepen. Sommige zijn heel duidelijk, zoals Senetre 
hier is een arts, maar niet alleen. 

 
Ik ben gevechtspiloot... maar ik ben veel meer dan dat alleen. Sommige dingen 

lijken erg op wat jullie hebben, andere niet. Wij hebben wat jullie een 
ruimteacademie zouden noemen, waar we leren over navigatie enzovoort, maar 

nogmaals ik gebruik /wij gebruiken terminologie zodat jullie het kunnen begrijpen. 
 

Gosia: Dus het is niet zoals onze academie waar je naar lezingen enz. gaat 
luisteren? 

 
Swaruu: Ja, dat kan het wel zijn, je doorloopt eerst wat theorie voordat je iets in 

de praktijk gaat brengen. Maar het hangt ook af van je niveau van deskundigheid 

en je interesse of interessegebied. Dus de schepen hier zijn ook scholen. Ze zitten 
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vol met cadetten. Ze leren alles over het leven op een schip. Techniek, navigatie, 
exopolitiek, communicatie. Alles. 

 
Een schip is ook een school, daarom zijn we hier ook met zovelen. Ze blijven een 

aantal maanden en gaan dan andere dingen doen. Slechts enkelen blijven hier om 
ander werk te doen. Zoals ik en degenen die je kent, zoals Rashell die hier nu al 

bijna 70 jaar is. 
 

Gosia: U zei: ¨Iedereen wordt alles geleerd¨. Wat bedoelde u daarmee? Wat als 
iemand niet geïnteresseerd is in natuurkunde of wat dan ook? 

 
Swaruu: Ik bedoel dat alle kennis van onze beschaving hier wordt aangeboden en 

beschikbaar is voor iedereen. Dus ze weten allemaal wat ze echt willen doen met 
hun leven. En als ze niet geïnteresseerd zijn, dan hoeven ze dat niet te leren. Maar 

ze worden wel bewust gemaakt van de consequenties als ze dat niet weten en 

andere interesses hebben. Ik bedoel, je houdt misschien niet van natuurkunde, 
maar zonder natuurkunde zul je geen goede piloot zijn, noch een goede navigator 

of ingenieur. 
 

Gosia: Ik begrijp het. Werkt het bij andere rassen ongeveer op dezelfde manier? 
De manier waarop jullie samenleving is opgezet? 

 
Swaruu: Dat is een constante bij bijna alle rassen van de Federatie. Er zijn wel 

verschillen, maar die zijn heel mild en moeilijk op te merken omdat alles toch op 
iedereen is afgestemd. Kortom, het onderwijssysteem past zich aan de behoeften 

van het individu aan, in tegenstelling tot wat op aarde gebeurt. 
 

Gosia: Ok wat met Kunst? Is dat belangrijk voor je? Zo ja, wat voor soort kunst? 
 

Swaruu: Kunst is belangrijk. Maar we zien kunst en wetenschap niet als aparte 

dingen. Het is allemaal kunst. Een starship of een stoel bouwen is kunst. 
Sterrennavigatie is letterlijk muziek. Het is allemaal gemengd. Het is allemaal 

gemengd omdat we niet denken met de ene of de andere hersenhelft, noch doen 
we aan "equilibreren". Het is allemaal één geheel. 

 
Een sterrenschip schilderen is kunst, het is een schilderij, een motor ontwerpen is 

een beeldhouwwerk ontwerpen. Dus alles is versierd en met gratie van lijnen, 
gratie van ontwerp. De pilaren die een doorgang maken in een schip hebben klimop 

erin gegraveerd, en het ziet er organisch uit. 
 

Gosia: Ik vind het prachtig. Dat is waarom ik zoveel van design hou. In alle 
vormen. 

 
Swaruu: In het geval van Suzy gloeit de klimop die in de structurele onderdelen 

van het scheepsinterieur is gegraveerd en die deel uitmaakt van het 
interieurverlichtingssysteem. We zien de dingen niet apart. 

 

Gosia: Hebben jullie zangers? Bands? Zo ja, wat voor soort muziek hebben jullie 
daar het liefst? 
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Swaruu: Die zijn er, en veel. De muziek is erg variabel, maar de muziek die vrij 

inheems klinkt, komt het meest voor. 
 

Gosia: Hoe klinkt het dan? 
 

Swaruu: Heel erg als een vertechniseerde, maar toch natuurlijke, inheemse 
Amerikaan. Moeilijk te omschrijven. Zoals Teckno vermengd met inheems 

Amerikaans. Nu lijken veel dingen in de muziek op veel dingen op Aarde, dat komt 
door de dynamiek van de ziel - delen - zaaien die plaatsvindt. 

 
En veel aardse muziek wordt hier zeer gewaardeerd. Er is de hele tijd 

kruisbeïnvloeding, met de Aarde en met talloze andere plaatsen. Een ziel incarneert 
op Aarde, en wordt dan een componist. De muziek van de planeet waar hij of zij 

eerder geïncarneerd was. Hetzelfde geldt voor alles. 

 
Gosia: Dat klinkt logisch, wow, ik heb er nooit zo over nagedacht! En van wat voor 

soort aardse muziek geniet je? 
 

Swaruu: Alle aardse muziek, behalve de muziek die te vol zit met agenda's. De 
reden dat er zoveel soorten muziek zijn, is omdat de zielen op Aarde incarneren en 

nieuwe ideeën met zich meenemen, waarmee ze de planeet zaaien. Mensen moeten 
zich hiervan bewust worden. 

 
Gosia: Dus welke muziek wordt gezaaid door Pleyadische zielen? Welke soorten 

zijn Pleyadisch? Of Taygetaans? 
 

Eens kijken. Voornamelijk inheems, ja, maar laat me eens kijken wat nog meer. 
Het is voornamelijk klassiek. Ik ga je twee stukken laten zien met Pleiadische 

invloeden. Menselijk, maar met veel invloed. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QOUA6TNmCkw  

 
https://www.youtube.com/watch?v=XygWwj-LdFY  

 
Maar in het algemeen kan het elke muziek zijn. Pleiadiërs zijn vrolijke mensen, ze 

houden wel van uw popmuziek. Kortom alle muziek, als in soorten ervan gaan over 
het hele spectrum van humanoïde Lyrian rassen. 
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