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20190606-Taygeta-#24-what-is-a-5D-ascension-direct-buitenaards-
Pleiadisch-bericht-taygeta-24 

Wat is een 5D Ascensie - Directe Buitenaardse Pleiadische Boodschap (Taygeta) 
(24) 

 
Gosia: Wat betekent de Hemelvaart werkelijk? Vanuit jouw perspectief. 

 
Swaruu: Het is slechts het proces waarin een massale hoeveelheid mensen zich 

hebben gerealiseerd dat zij degenen zijn die hun werkelijkheid beheersen. En dat 
de wereld die zij zien en leven werkelijk van hen afhangt. Daarom is het persoonlijk 

en kan niemand het voor iemand anders doen. Het is dat, zelfs de gidsen, alleen 
maar een perspectief opleggen aan mensen. Ze ontkrachten de ervaringen van die 

mensen. Wat een Guru in India ervaart heeft niets te maken met de persoonlijke 
ascentie van een dame in Panama. Het kan niet worden gelijkgesteld omdat ze 

verschillend en even geldig zijn. Het enige verschil is dat de dame het voor zichzelf 

houdt, zoals het hoort, en de goeroe het oplegt als iets dat iedereen zou moeten 
meemaken. 

 
Robert: Mijn vraag is deze. Deze ascentie is alleen mogelijk... omdat we in een 

Kunstmatige 3D zijn? 
 

Swaruu: Nee, de ascentie is iets dat nooit eindigt, tot het bereiken van totale 
eenheid of terugkeren naar het geheel. De integratie van het geheel wordt gezocht. 

Wetend dat je het hele universum zelf bent, zonder afscheiding. Ondertussen is er 
altijd hemelvaart. Het is het enige dat zielen beweegt... als ze vooruitgaan en zich 

uitbreiden. 
 

Gosia: Een zeer metafysisch antwoord, dank je. Hoewel het in ons geval wel te 
maken heeft met het opheffen van de onderdrukking van 3D-frequenties? 

 

Swaruu: Je bent in 3D en van daaruit boek je geen vooruitgang. Daarom is het 
belangrijk om daaruit te komen en niet steeds hetzelfde te herhalen. Want dat is 

niet wat de zielen willen. 
 

Gosia: Met wat je eerder voor Swaruu zei, betekent het dat je ook in het 
Ascensieproces zit, ja? Alles is altijd aan het opstijgen? 

 
Swaruu: Zeker. En zoals veel mensen, zijn sommigen de aarde weer ingegaan 

omdat ze de weg daar vandaan al weten. Sterrenzaden die een hogere ascentie 
hebben bereikt. Ik ben een van hen. 

 
Gosia: Heeft de Ascensie te maken met de Maya's en 2012? 

 
Swaruu: Nee, alleen voor of in de gedachten van sommige mensen. De Maya 

kalender gaat gewoon van het ene stadium naar het andere binnen een kalender. 
 

Robert: Hoe zal de ascentie de menselijke parasitaire entiteiten van 4d 

beïnvloeden? 
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Swaruu: Zoals je je kunt voorstellen, doen ze er alles aan om het te vermijden, 
want als mensen opstijgen, zullen ze hen opmerken en... Laten we zeggen dat ze 

insecticiden op de markt zullen brengen voor astrale entiteiten. 
 

Gosia: U zei: "Laten we zeggen dat ze insecticiden voor astrale entiteiten op de 
markt brengen." Ik heb dit deel niet begrepen Swaruu vergeef me. 

 
Swaruu: Als mensen opstijgen, zullen ze beseffen dat deze entiteiten bestaan, dan 

zullen mensen actie tegen ze ondernemen. Daarom willen astrale entiteiten niet dat 
mensen ascenderen en zullen ze er alles aan doen om dat tegen te houden. 

 
Gosia: Super interessant. En wat zijn de maatregelen tegen hen? Zou je ze nu 

kunnen toepassen? 
 

Swaruu: Weten dat ze er zijn... Een Frequentie hoog houden en anders dan die 

van de entiteiten. Weten hoe ze te werk gaan, zoals het opzoeken van mensen die 
roken of drinken, om de essentie van die persoon te nemen door zich aan hen te 

hechten. Het ontkennen van die gewoonten bij anderen irriteert hen en zij gaan op 
zoek naar een ander persoon. 

 
Gosia: Bedankt Swaruu. Ik heb nog een vraag in verband met de Hemelvaart. 

Onze lichamen zullen fysiek veranderen... geleidelijk aan ja? Zullen we onze versie 
5D binnengaan? Maar zal het ons gezicht veranderen? Zullen onze gebreken 

geregenereerd worden etc? 
 

Swaruu: Ja. Maar het is vooral mentaal op het 3D-niveau. De lichamen hoeven 
niet per se te veranderen. Die regeneratie zal alleen buiten het 3D-veld worden 

gegeven. Het kan mentaal worden bereikt, maar het kost veel mentale energie en 
weinigen hebben die. 

 

Gosia: Ok. Als we eenmaal uit het 3D veld zijn... zal het lichaam dan fysiek 
beginnen te veranderen? Zichzelf perfectioneren? 

 
Swaruu: Volledig uit 3D treden duurt 3 maanden of minder in Medical Pod... een 

paar jaar natuurlijk. 
 

Gosia: Wat voor veranderingen zullen dat precies zijn? Afgezien van de genen. 
 

Swaruu: De verandering van de genen veroorzaakt een totale verandering van de 
fysionomie en zal doorgaan in overeenstemming met de ziel die het bewoont. Met 

haar intentie als haar weerspiegeling. 
 

Gosia: Wow zeer interessant. Dus als ik mijn benen wil perfectioneren, zal dat 
worden weerspiegeld? Het is maar een dom voorbeeld, maar het zal werken. 

 
Swaruu: Met de intentie sterk genoeg, ja. 

 

Gosia: En dit zullen we leven in dit leven denk je? Ons leven hier? 
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Swaruu: Dat hangt van ieder persoon af. De hemelvaart is zeer persoonlijk, iets 
wat ik niet moe te herhalen. Het is geen gezamenlijke tijdlijn, zoiets bestaat niet, 

alleen wat twee of meer mensen zien omdat ze hetzelfde gezichtspunt hebben. 
 

Robert: Swaruu, denk je dat we met deze lichamen de ouderdom kunnen 
terugdraaien...? 

 
Swaruu: Het is een onderdeel van de regeneratie, ja. 

 
Gosia: En Swaruu... ik en Robert zijn we op de een of andere manier al voorbij 3D 

of nog niet? Kunt u dit weten? Hoe kun je dat vanuit ons perspectief zien? Gewoon 
om te weten wanneer de regeneratie van het lichaam kan beginnen. 

 
Swaruu: Je hebt misschien een hogere mentaliteit, maar meestal zit je opgesloten 

in 3D. Het hebben van een mentaliteit maakt je niet moreel superieur. Dat geldt 

ook voor ons. Voor iedereen. Er is geen materie als zodanig, wat je ziet en wat je 
waarneemt is het resultaat van je persoonlijke interpretatie en je waarneming, en 

die is afhankelijk van je Frequentie en je Frequentie is afhankelijk van wat je wilt 
zien en wat je innerlijk weet, je bewustzijn. 

 
Gosia: Hmm... Ik begrijp het. Ik vraag het omdat u zei dat het verlaten van 3D iets 

mentaals is en de individuele fase is voor iedereen. Wat voornamelijk mentaal 
gedaan wordt. Dus we zitten nog steeds opgesloten, ik en Robert? Mentaal zoals 

fysiek? 
 

Swaruu: Ik begrijp je niet Gosia. 
 

Gosia: Je zei dat het iets mentaals is... uit de 3D stappen. En dat we nog steeds 
opgesloten zitten in 3D. Dus mentaal hebben we de stap voorbij 3D nog niet 

gemaakt? 

 
Swaruu: Ja, Gosia. Je hebt nog steeds aandacht voor 3D dingen. Dus je hebt ze 

nog steeds nodig en ze dienen je, daar is niets mis mee... je zult pas overstijgen als 
niets je van daaruit vervult... als je geest en bewustzijn alleen nog maar kosmisch 

is... geen fysieke belangen daar, noch interpretaties of percepties daar. 
 

Gosia: Kun je geen aandacht aan de dingen besteden als ze vanuit de Matrix op de 
Maan worden geprojecteerd en als werkelijkheid worden gezien? 

 
Swaruu: Ja, dat kan. Hoeveel aandacht heb je gegeven aan de Disney 

kleurboeken? Niet veel... Het is niet jouw werkelijkheid. Als je iets in de 3D ziet, is 
het dat je nog steeds geïnteresseerd bent. Dat betekent niet dat je niet weet dat er 

kleurboeken zijn. Het is gewoon dat je ze niet nodig hebt. Zo ook met alle 
alledaagse ervaringen van 3D. Als ze je vervullen, als ze je gelukkig maken dan heb 

je dat nog steeds nodig. 
 

Gosia: Maar je hebt daar ook fysieke dingen. 
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Swaruu: Ja, er zijn ervaringen die dichtheden zijn of overstijgen en die hetzelfde 
zijn, als die welke de natuur en het daarin zijn betreffen. 

 
Gosia: Ja precies. Wat zouden deze 3D-dingen zijn waar we niet meer aandacht 

aan zouden moeten besteden om onze geest te bevrijden van 3D? Geld etc. is 
natuurlijk het meest voor de hand liggend. Wat zou het minst voor de hand liggend 

zijn? 
 

Swaruu: Het is alles wat op Aarde zijn met zich meebrengt. Je behoeften, je 
smaken. Je ervaringen, wat je leuk vindt en wat je graag wilt ervaren. Wanneer je 

meer dingen begrijpt, wanneer je je bewustzijn verruimt tot het niveau waarop 
niets je vervult, dan zul je weten dat het tijd is om de aarde te verlaten. De dood 

ziet eruit als iets slechts, maar het is een gelukkig moment voor de persoon, die 
het los ziet van drama's of lijden. 

 

Gosia: Het is dat er in 5D ook veel dingen van hier zijn... dus ik denk niet dat het 
een kwestie is van alles elimineren wat we hier leuk vinden? 

 
Swaruu: Je kunt alleen alles helemaal elimineren omdat alles elkaar kruist en met 

elkaar samenhangt, hoe dan ook wat voor andere dichtheden geldt zal je altijd 
blijven volgen, ja. 

 
Gosia: Mijn dingen hier maken me gelukkig, zoals de natuur, muziek, kunst, 

reizen, eten, maar het is niet iets intrinsieks aan 3D dat moet worden losgelaten, 
denk ik niet? 

 
Swaruu: Het gaat in elkaar over als een ingewikkeld weefsel of een borduurwerk, 

3D-dingen met dingen met meerdere dichtheden. Je moet alles elimineren als in 
niets willen dat het resultaat is van een behoefte van de fysieke wereld. Dat 

gebeurt in de tijd, zoals de oude man die graag in de zee zwemt en door het bos 

rent, maar 95 jaar oud is en in een rolstoel zit. Hij moet alles achterlaten en zich 
nergens aan vastklampen. ´ 

 
Het is dat vastklampen dat je voortdurend doet reïncarneren. En de dingen waar je 

van houdt zullen je volgen waar je ook gaat want dat is wat je definieert als 
persoon. Of een deel van wat je definieert. Je zult dat niet verliezen. Want wat deel 

uitmaakt van jou, dat kun je niet verliezen, want je omvat het en je omvat het 
omdat het deel uitmaakt van wat "liefde" definieert of het opnemen van iets 

externs als deel van zichzelf. 
 

Gosia: Heel diep, dank u. Ik vind het mooi. 
 

Swaruu: Je kunt je nergens aan vasthouden. 
Gosia: Maar ik ben nog steeds in de war met deze vraag: Er zijn dingen die me 

hier gelukkig maken, zoals natuur, muziek, kunst, reizen, eten. Het is niet iets 
intrinsieks aan 3D dat moet worden opgegeven om te verhuizen naar 5D, ik denk 

het niet toch? Aangezien 5D ook deze elementen heeft? Je niet vastklampen aan 

het fysieke zou al voorbij 5D zijn. 
 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 13                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Swaruu: Natuurlijk maken deze dingen deel uit van de 5D, maar hogerop, niet 
meer. 

 
Gosia: Precies. Maar als we het alleen maar hebben over het opstijgen van 3D naar 

5D... is het niet nodig om de 
 

voorkeuren van deze dingen te elimineren. Toch? 
 

Swaruu: We elimineren voorkeuren nooit omdat ze je definiëren. Tegelijkertijd 
klamp je je er niet aan vast omdat ze je verankeren aan 3D. 

 
Gosia: En in 5D, toch? 

 
Swaruu: Ja, ook. 

 

Gosia: Ok, ik begrijp het. Laten we verder gaan. De dieren, zullen zij opstijgen? 
Hoe zullen zij het doen als ze niet die focus hebben op centreren of niet op het 

fysieke? 
 

Swaruu: Elk van hen is anders, want het zijn mensen. Het is een leugen dat ze 
onder de mens staan, bijvoorbeeld de kat is meer gevorderd in spirituele zaken 

omdat hij goed weet wat hij werkelijk wil en niet in existentiële problemen verzeild 
raakt. Dolfijnen en walvisachtigen ook. Maar het hangt van elk dier af. 

 
Gosia: Ja, maar we hebben gezegd dat opstijging zal afhangen van mentale focus. 

Hoe zullen de dieren het doen? Om naar 5D te gaan? 
 

Swaruu: Ze weten wat ze doen, niet alle mentale focus gebeurt op een manier die 
de mens zou denken. Ze weten hoe, zoals een kat, een eekhoorn of een 

schorpioen. Het zijn geen dwazen, ze weten allemaal wat ze doen. Beoordeel hen 

niet met menselijke parameters. 
 

Gosia: Wat zal er gebeuren met de honden die opstijgen naar 5D, aangezien er 
daar geen honden zijn? Zou u hen accepteren? 

 
Swaruu: De hond is intrinsiek aan 3D. In de 5D zijn er alleen wilde hondachtigen, 

met een of andere uitzondering. Het is mogelijk dat dit de honden volledig zal 
veranderen. 

 
Gosia: Dus ze zullen opstijgen maar mogelijk wilder worden? Mijn Crockett zal 

nooit wild willen zijn. 
 

Swaruu: Ja, ze zullen meer op wolven gaan lijken. Want de hondenmentaliteit is 
onderwerping aan een meester. Dat is manipulatie zoals die van mensen tegenover 

hun meesters. Ze zullen beseffen wie ze zijn en de teugels van hun leven in handen 
nemen... de Wolf die ze in zich hebben zal naar buiten komen. 

 

Gosia: Het hondje dat ik heb, lijkt een goblin in zich te hebben. 
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Swaruu: Daar twijfel ik niet aan. 
 

Gosia: Ja, ik denk niet dat deze hond ooit een wolf zal willen zijn. 
 

Swaruu: Veel mensen willen ook niet wakker worden, dat zit wel goed, met hun 
baasjes. 

 
Gosia: Hoe zit het met de maan? Zal die zijn hologram verliezen? 

 
Swaruu: Ja, dat zal onvermijdelijk zijn. 

 
Gosia: Dan zullen we haar ware verschijning zien? 

 
Swaruu: Ja. En het lijkt bijna precies op de Death Star uit Star Wars. Maar zonder 

de depressie die het heeft, alles glad en technologisch: Je zult het van dezelfde 

grootte zien, maar glad, of met parallelle lijnen, vooral een grote in zijn evenaar die 
de ingang is naar de belangrijkste hangars. Het is een groot bolvormig schip. Dat is 

alles. Oud en beschadigd. Er zijn er meerdere zoals deze op dit moment in het 
zonnestelsel. 

 
Gosia: En op welke manier zal de ascentie van Gaia de Planeet Aarde beïnvloeden? 

 
Swaruu: Zoals ieder mens... Het zal dingen en gewoontes achterlaten. Maar 

vergeet niet dat het afhangt van elke tijdslijn, in dit geval die van de aarde als 
persoon. Bij het opstijgen is het belangrijkste punt. Het is individueel. En ja het 

gaat in tegen wat velen zeggen. Maar dat is al iets waar ik om bekend sta. Ik denk 
dat het idee dat de ascentie collectief zal gebeuren schadelijk is als het de hele tijd 

zo wordt geïnterpreteerd. Als zodanig zullen allen ascenderen, maar het is een 
individuele taak. 

 

Nu ik gezegd heb dat het een individuele taak is, wil ik niet zeggen dat het iets is 
waar hard voor gewerkt moet worden. Het gaat niet om werken en lijden om te 

verdienen, niets is minder waar. Mensen geloven dat het gaat om zichzelf militant 
te mediteren ... stoppen met vlees eten, zich veganistisch kleden, alleen de 

positieve kant van de dingen zien en alle negativiteit negeren. 
Altijd met de angst om niet genoeg te doen, om iets verkeerd te doen waardoor ze 

uit de opklimmende elite zouden vallen. Voor mij is dit een van de grootste 
problemen van de New Age en wat zovelen delen op het internet en in boeken. Dat 

is wat ik bedoel met tegen de stroom in zwemmen... moeten "peddelen" om ergens 
te komen... in feite lijkt het erop dat ze roeien met dezelfde snelheid als de 

rivierstroom zodat ze niet vooruitkomen en op dezelfde plaats blijven. Maar 
uitgeput. 

 
De hemelvaart is iets dat hoe dan ook zal komen ... dit weten en de sleutel kennen 

is waar het hier om gaat ... geniet van de rit. De sleutel is niet gehecht te zijn aan 
het materiële, gewoon gelukkig zijn. De stroming van de rivier brengt je waar je 

sowieso heen wilt. Als je gehechtheden hebt, verzet je er dan niet tegen, maar 

geniet ervan, want je zult ze overstijgen omdat je ze niet langer nodig hebt. 
Daarvoor ben je daar, om die ervaringen te hebben. 
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Op zich is alles de moeite waard, het is alleen "zonde" als men het je oplegt met 

een religieuze doctrine. Dat gezegd hebbende, alles is de moeite waard... Maar niet 
alles komt jou goed uit. 

 
Verzet u niet tegen de dingen die u niet wilt, want u zult alleen maar meer 

aantrekken volgens het oude principe van wat u weerstaat, blijft bestaan. Werk 
alleen aan jezelf op de manier die je kunt en nodig acht. Onthoud dat wat je bent, 

meer van hetzelfde zal aantrekken. Zoals in de uitdrukking: "Je vibe trekt je stam 
aan". Onthoud dat je als ziel altijd op de plaats en in het gezelschap zult zijn die 

overeenkomen met je Frequentie. 
 

Gosia: Wij moeten onze Frequentie vrij hoog hebben dan Robert en ik. Om je aan 
te trekken en in je gezelschap te zijn. Of jullie vrij laag haha. 

 

Swaruu: Dat klopt. Maar vergeet niet dat Frequentie niet iets continu en stabiel is. 
Maar het varieert van moment tot moment. Dus je kunt met ons aan het praten 

zijn en over een half uur in de problemen komen door wapens te kopen van de 
achterkant van een busje in het steegje naast je. Negatieve entiteiten zullen altijd 

proberen om je laag te houden, om compatibel te zijn met hun manipulaties. Wees 
altijd op je hoede, Gosia. 

 
Gosia: Ok, ik zal alert zijn. Dank je wel. Een andere vraag die ik heb is: hoe zal 

onze ascentie van 3D naar 5D jullie beïnvloeden? 
 

Swaruu: Het verrijkt ons alleen maar omdat we meer vrienden zullen hebben. 
Maar echt, jullie zijn al deel van onze realiteit hier... 

 
WIJ zijn degenen die GEEN deel uitmaken van de realiteit van het collectief in 3D. 

Nummer 5 bevat de 3. Maar de 3 niet de 5. 

 
Robert: Welke details moeten we weten over deze nieuwe realiteit die de 5D is? 

 
Swaruu: Het grootste verschil is dat tijd hier kneedbaar is, en totaal persoonlijk. 

Het lijkt weinig, maar de implicaties ervan zijn monumentaal. De meest voor de 
hand liggende implicatie of consequentie is dat we niet oud worden. Maar JA, onze 

geest breidt zich uit. En we kunnen over het algemeen fysiek zijn zoals we willen. 
 

Het begrip van alles breidt zich ook uit... zoals het concept van het begin van het 
Universum met een Big Bang... we herkennen het niet. Het heelal is er altijd 

geweest. Het is gewoon dat de menselijke geest het concept van oneindigheid niet 
kan bevatten. De Taygetaanse geest wel. 

 
Het heelal heeft nooit een begin gehad... het zal nooit een einde hebben. Men zegt 

dat het heelal aan het uitdijen is. En de astrofysici van de Aarde nemen als bewijs 
hiervoor dat het spectrum van licht dat zij ontvangen van bepaalde delen van het 

Universum, melkwegstelsels en verre sterren, naar het rood toe is... 
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Dit vertelt hen dat ze weg bewegen omdat de golflengte langer is. Daarom beweegt 
het weergegeven object weg. Maar dit is een ernstige FOUT. 

Wat er gebeurt is dat met de afstand, de licht energie verliest omdat de ruimte 
geen vacuüm is, het is een vloeistof daarom is er breking en weerstand tegen de 

vooruitgang, tegen de beweging. Het licht ziet er rood uit omdat de energie 
verliest. Het is een vermoeid licht. Het heelal dijt niet uit. 

 
Gosia: Ik hou van deze informatie, dank u. 

 
Swaruu: Graag gedaan. Er zijn grote verschillen tussen aardse astrofysica en 

Taygeta. Ze zijn onverenigbaar. Hetzelfde als wiskunde. Kijk maar naar 
numerologie. Wat gebeurt er als 10 en 11 getallen zijn met één cijfer? Wat een 

puinhoop! Maar... de 11 is nog steeds 5 + 6. 
 

Voor ons is 12 het eerste getal met 2 cijfers. Maar voor mij is het getal 100 niets 

bijzonders waard... het is maar 100. Voor mij is het eerste volledige getal 12X12 - 
144. 

 
Maar voor jou is 144 een getal zonder betekenis en een breuk van honderd plus 

vier tientallen en vier eenheden. Voor mij is het een geheel getal dat mijn grondtal 
is, namelijk 12 in het kwadraat. Het volgende voor mij is 1728. Een getal zonder 

betekenis voor mensen. We begrijpen elkaar niet. 
 

Gosia: Ja. Ik ben al in een mentale puinhoop alleen het luisteren naar dit. En het 
getal 0 betekent iets speciaals voor jou? 

 
Swaruu: De nul is nog steeds nul of de afwezigheid van een getal. Of gewoon de 

vulling. Maar je kunt de nul naast het Taygeta symbool voor 12 gebruiken om een 
12 aan te duiden of om aan te duiden dat je 12 keer 12 hebt of 144 dat is een 12 

plus twee nullen. 12 plus twee nullen voor jou is 1200 voor mij is 144. 

 
Gosia: Ok. Bedankt Swaruu. Wat zal er met de Wetenschap gebeuren in Ascensie? 

 
Swaruu: Ze zullen moeten accepteren dat het niet werkt en dat je een nieuw 

model moet aannemen. 
 

Gosia: Begrepen. Ik heb deze vraag: Aangezien de ascentie het individuele proces 
is... zou ik graag willen weten wat er zal gebeuren met de Moslim, Afrikaanse naties 

etc, degenen die de Frequentie en de geest niet genoeg verhogen? Blijven zij in hun 
eigen tijdlijn? We scheiden ons van hen af, ja? 

 
Swaruu: Nogmaals, het zal van iedereen daar afhangen... Maar als een collectief 

ja, zij zullen op een andere tijdlijn blijven. Andere frequentie. 
 

Gosia: Ok. En een misschien een beetje domme vraag... kunnen we jullie planeten 
gaan bezoeken? Zullen er intergalactische reizen beginnen? 

 

Swaruu: Ja, er zal geen reden zijn waarom dat niet zou gebeuren, maar volgens 
de protocollen van elke plaats. 
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Gosia: Geweldig. Is het waar dat in ascensie 5D liefde, compassie, vrede en 

spirituele wijsheid de overhand hebben? 
 

Swaruu: Daar zal het dichterbij komen. Liefde is niets anders dan deel uitmaken 
van zichzelf (of) iets of iemand. De insluiting. Spirituele wijsheid gaat hand in hand. 

Maar de 5D is niet de perfecte plek vol met opgestegen meesters in hun wolken 
zoals velen zijn gaan geloven. Het is slechts een volgende stap naar totale 

integratie. 
 

Gosia: Bedankt. En hoe zit het met de zielen die gevangen zitten in de containers 
in de ondergrondse bases? Zullen zij worden vrijgelaten? 

 
Swaruu: Ze zullen bevrijd moeten worden of ze zullen daar blijven, net als de 

moslims, in hun tijdlijn. 

 
Gosia: En de Reptielen, waar zullen zij heengaan? Naar hun Alpha Draconian 

oorsprong en anderen in andere tijdlijnen? 
 

Swaruu: De Alpha Draconians zijn positief, althans de meerderheid en degenen die 
hier zijn. Wat de Kingu Reptielen betreft, zij zullen een passender politiek en 

voedingsmodel moeten aannemen. 
 

Gosia: We zullen de Kingu kunnen zien... Zullen ze met ons opstijgen? 
 

Velen zullen dat. En de Kingu zien... ze zijn in de 3D met jullie... ze verbergen zich 
alleen. 

 
Gosia: Zouden wij hun vrienden kunnen zijn? Of moeten we bang voor ze zijn? 

 

Swaruu: In theorie kun je hun vrienden zijn. Zoals veel mensen varkens als 
huisdier hebben. Ik denk niet dat het makkelijk te vertrouwen is. Ze zullen voor 

een lange tijd verdiensten moeten maken... zoals de Alpha Draco. 
 

Gosia: Wat gebeurt er met de tweeling en de klonen? 
 

Swaruu: De tweeling zal een nog sterkere band hebben, maar als ze al veel tijd 
apart hebben doorgebracht, zullen ze altijd als individuen blijven leven. De klonen, 

dat is ingewikkelder omdat het afhangt van elk exemplaar en zijn kenmerken. In 
het algemeen zullen ze blijven werken. Ze zijn hier op dezelfde manier als ze daar 

zijn. 
 

Gosia: Hoe verwijzen Reptielen naar zichzelf? 
 

Swaruu: Kingu of Sauroïde rassen. De naam is van hen. 
 

Gosia: En Naga? Wie zijn dat? 

 
Swaruu: Ook gewoon, dat het een ander ras is. 
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Gosia: Wat is het verschil tussen een Reptiel en een Sauroid? 

 
Swaruu: Een Reptiel wordt in het algemeen geassocieerd met het hebben van 

koudbloed... Sauroïden met warm bloed. Je vindt ze allebei in geïsoleerde rassen. 
 

Gosia: Ik heb een vraag die iemand in de commentaren achterliet. Hoe zal het 
begrip van de muzen, engelen, Daquinisi, en andere multidimensionale entiteiten 

die wijsheid overbrengen de hemelvaart beïnvloeden? 
 

Swaruu: Je zult de ware betekenis van elk van die dingen of concepten moeten 
assimileren en begrijpen. We komen hier op het territorium van de entiteiten in het 

algemeen. Het zal afhangen van de invloed van elk wezen en zijn eigen Frequentie 
en van zijn verlangen om op te stijgen of om de opstijging te vermijden. 

 

Ik bedoel dat het zal afhangen van de entiteit en de menselijke persoon. 
Onmogelijk om hier te generaliseren. Sommige entiteiten willen niet dat de 

mensheid ascendeert omdat ze zullen beseffen dat die entiteiten er zijn en dat ze 
een probleem zijn in het leegzuigen van mensen van energie, daarom zullen 

mensen systemen en afweermiddelen (insecticiden) maken tegen die entiteiten om 
van hen af te geraken. Ze zijn er al, je weet het alleen niet omdat je ze niet kunt 

zien. Daarom weten we dat we in 5D zijn omdat er hier geen dergelijke entiteiten 
zijn, maar we begrijpen en zien die in de 4e Densiteit. 

 
Gosia: Maar sprekend over de positieve, hogere entiteiten... je zei dat je de ware 

betekenis van elk van deze dingen moet assimileren. Kunt u daar alstublieft op 
ingaan? 

 
Swaruu: De multidimensionale wezens die u hierboven noemde maken deel uit van 

andere dingen zoals de Engelen die wij zijn onder andere rassen zoals de Engan en 

de Solaten, Andromedanen, Dieslientiplex onder zovele anderen. Hoewel de term 
"engelen" alleen naar Taygeta verwijst. We zouden elk van hen eerst moeten 

definiëren. 
 

Engelen, vooral bijbelse engelen, is gemakkelijk, het is een militaire rang van 
Taygeta, daarom zijn het wij. Maar... Feeën, bijvoorbeeld? Wat is een fee precies? 

Er zijn honderden soorten die in die categorie vallen, en er zijn negatieve en 
positieve. 

 
Gosia: Ik denk dat de vraag meer is of het paradigma van de interactie met hen in 

het algemeen zal veranderen? De dynamiek van de relatie met de meer 
geavanceerde wezens... zal die versneld worden? Zal het iets meer tastbaars zijn? 

Of astraal? 
 

Swaruu: Het is hetzelfde als de nieuwe relatie met de zogenaamde 
"buitenaardsen". Er is veel te verwerken voor de mensheid. En om te leren hoe zij 

zich moeten verhouden tot die wezens. Sommigen zijn intelligent anderen hebben 

cultuur en beschaving... maar anderen van de 4e dichtheid zijn... of vallen in de 
categorie van insecten "ongedierte" of ongedierte. De overgrote meerderheid van 
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wezens van de 4e dichtheid zijn slechts dieren. Sommigen zijn als etherische 
bloedzuigers. 

 
Gosia: Ik denk dat ik wezens voorbij 5D bedoel. 

 
Swaruu: Dat is een andere dynamiek. 

 
Gosia: Hoe zal het veranderen? 

 
Swaruu: Daar hebben ze nog minder conflicten dan in de 5D. Mensen zullen in 

staat zijn dichter bij hen te komen zodat hun communicatie met hun "hogere zelf" 
duidelijker zal zijn, en daardoor zal het ascensieproces van allen versneld worden. 

 
Gedeeltelijk is dit de reden waarom Taygeta aan het uitsterven is, waarom er 

minder geboren worden dan zij die sterven. Zij zijn de 5e Densiteit ontstegen en 

reïncarneren hier niet langer. Als zodanig zie ik het niet als iets "slechts" van 
Taygeta, of een fout. 

 
Integendeel, het betekent dat er zoveel vrede is dat men spiritueel op zo'n manier 

en met zo'n efficiëntie kan werken dat men de behoefte om tot de "materiële" 
wereld te behoren overstijgt. Taygeta heeft zoveel geavanceerde wezens dat zij 

niet reïncarneren omdat zij alles al hebben geleerd wat een stoffelijk lichaam hen 
kan geven. Daarom is Taygeta Hoog 5D. 

 
Gosia: Je zei hierboven iets interessants. De communicatie met onze Hogere 

Zelven zal duidelijker zijn zodat het proces van ascentie voor allen versneld zal 
worden. Betekent dit dat onze hogere zelven ons nodig kunnen hebben? Voor hun 

eigen ascentie? 
 

Swaruu: Nee en ja. Zij hebben jou niet nodig om je met hen te verenigen omdat je 

al deel van hen uitmaakt. Het is jij van beneden die probeert je te herenigen MET je 
Hogere Zelf, niet andersom. Ze zijn gescheiden maar tegelijkertijd zijn ze ook 

hetzelfde. 
 

Gosia: Zich bij hen aansluiten versnelt echter HUN ascentie... en dat is toch wat ze 
willen? Aangezien alles altijd naar expansie streeft. 

 
Swaruu: Dat zou ik niet zeggen. Ze hebben ons niet nodig voor hun hemelvaart. 

Wij zijn al een onontkoombaar deel van hen. Het is als het concept van een 
"beschermengel". Waarom zou een beschermengel geïnteresseerd zijn om voor jou 

te zorgen? Omdat jij het zelf bent (of) op een ander niveau. Dat is waarom. 
 

Gosia: Oké, ik snap het. Dank je. En Swaruu, hoe gaan onze sterrenfamilies ons 
ontvangen in 5D als we ascenderen? 

 
Swaruu: De mensen die op Aarde incarneren worden gezien als helden. Stel je de 

ontvangst eens voor. Ik kan het niet beter beschrijven. 
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Gosia: Wow bedankt Swaruu... De waarheid is dat dit het hoge niveau van een 
videospelletje is. 

 
Swaruu: Dat is het. Precies. 

 
Gosia: Dus, dan zullen de mensen als helden worden ontvangen? De opgestegen 

mensen? 
 

Swaruu: Ja, want dat is wat jullie zijn. Van de andere kant of aan de andere kant 
zijn jullie geen "mensen", jullie zijn zielen. 

 
Gosia: En zullen we onze herinneringen aan vorige levens terugkrijgen? 

 
Swaruu: Ja natuurlijk, die zullen we terugkrijgen, maar van de andere kant van 

het etherische. Hier bij ons bijvoorbeeld, is er ook een sluier van vergeetachtigheid, 

maar die is niet zo sterk omdat we ons typisch ongeveer 3 vorige levens herinneren 
en geen enkele zoals op Aarde. Het moet vergeten worden om van de nieuwe 

ervaring te kunnen genieten, zodat de huidige ervaring intenser en belangrijker is. 
 

Gosia: Zal de holografische samenleving onmiddellijk worden toegepast of beetje 
bij beetje? 

 
Swaruu: Beetje bij beetje, het kan niet in één keer worden opgelegd. De mensen 

zelf moeten zien wat beter voor hen is. Dat is hun taak, niet de onze. 
 

Gosia: En komen jullie naar beneden met een interGalactische diplomatie... jullie 
vertegenwoordigers etc? 

 
Swaruu: Ja. 

 

Gosia: Zullen intergalactische diplomaten werk nodig hebben? 
 

Swaruu: Ja. 
 

Gosia: Wat zal er met het Ego gebeuren? Overstijgt het of is het nog steeds nodig? 
 

Swaruu: Het Ego is de persoonlijke identificatie, of het idee dat iemand van 
zichzelf heeft. In 5D is er nog steeds ego... maar dat is niet het juiste woord. Het 

ego als negatieve connotatie gaat over om het "ik" te vertegenwoordigen. Boven 
5D houdt het op te bestaan, maar op zich begint het te vervagen vanaf de hoge 

3de Dichtheid naar boven toe. Alles ten gunste van integratie en het besef dat alle 
anderen en alle dingen deel zijn van één. 

 
Gosia: Ik heb nog een vraag als u snel kunt alstublieft? 

 
Swaruu: Ja. 

 

Gosia: Dank u: Hebt u enkele persoonlijke projecten die u na de Hemelvaart zou 
willen uitvoeren? 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 13 van 13                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 
Swaruu: Terugkeren om mijn thuis te vormen, in vrede. 
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