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Pleiadische-informatie-swaruu-van-erra 
 
Ascensie en Positronische Energieën: Buitenaardse Pleiadische Informatie (Swaruu van 

Erra) 
 

Gosia: Swaruu kijk. Ik heb deze opmerking en vraag van een abonnee. "Ik weet dat tijd 
niet bestaat ... Ik weet het echt en ik geloof het ... Ik weet dat er leven is voorbij de Aarde 
en oneindige sterrenstelsels ... Ik weet dat ik daarbuiten ben ... Maar ik wil de bevrijding 

van de aarde te leven ... de ascentie ... en niet te wachten om te sterven in dit lichaam ... 
maar er is geen referentiekader voor zo'n gebeurtenis ... Ik wil het ... Ik verlang ernaar ... 

maar hoe bouw ik die tijdlijn? Hoe bouw ik die "toekomst" ...? Hoe bouw ik die intentie op 
om de Frequentie te genereren die past bij de ascentie? 
 

Swaruu: Je moet het beleven! Alsof het al gebeurd is! Dat is hoe het gebeurt. Het is niet 
iets dat je zal overkomen, het is en moet iets zijn dat je voor jezelf doet. Alles zijn 

frequenties, en frequenties zijn het resultaat van mentale waarneming, van bewustzijn. Je 
wilt weten hoe…Fake it until you make it. Je moet in die geestesgesteldheid leven. Je moet 

niet wachten tot 'iets' gebeurt, je moet je mouwen opstropen en aan de slag gaan, 
studeren, de verandering zijn, elk klein detail doen waarvan je denkt dat het een verschil 
zou maken, er zijn geen kleine details. Kleine dingen zijn alleen klein vanuit de menselijke 

perceptie en schaal van relevantie, belang. Niet voor een kosmische schaal. Het leven is 
hard, en het leven is verschrikkelijk en het leven is wreed... Maar jullie zijn nog sterker dan 

je ooit voor mogelijk had gehouden. Jullie zijn geen slachtoffers, maar jullie zullen altijd 
teruggaan om te zeggen dat.... De priester was gemeen tegen me toen ik klein was en dat 
is waarom ik... dit en dat. 

 
Een van de grootste onzinverhalen die al die New Agers je hebben verteld, is dat dit 

hemelvaartgedoe jou "overkomt"! Jij moet het zijn! 
 
De positronische energieën die de Aarde raken bestaan echt! Die energieën zijn frequenties 

afkomstig van andere bewustzijnszintuigen, die op elkaar inwerken en zich vermengen met 
die van jullie. Dit is de beroemde "positronische energie-storm die uit het centrum van de 

Melkweg komt". Maar mensen moeten met die energieën mee stromen, zich er niet tegen 
verzetten, en ze verzetten zich ertegen door vast te houden aan hun oude mentaliteit. Op 
die manier zal er geen verandering komen! Zij zullen in hun oude paradigma en mentaliteit 

blijven! 
 

Gosia: Sommige mensen noemen het zonnestormen. Is dat wat de positronenstorm is? 
 
Swaruu: Het is een hoge energiegolf die uitgaat van het centrum van de Melkweg en 

wordt geproduceerd door de gecombineerde interacties van alle sterren en planeten in dat 
gebied. Het is van een zeer hoge Frequentie. Het is een storm in de ruimte en hij raakt de 

Aarde zo'n 2 à 3 keer per maand. Het wordt gevoeld als pieken in het magnetisch veld van 
de Aarde en het verhoogt de Schumann-resonantie een stuk, hoewel het weer daalt valt 
het niet helemaal terug naar de vroegere lezing, dus het klimt elke keer een beetje. Het 

wordt in de ruimte gevoeld als een echte fysieke storm tot het punt dat wanneer het sterk 
aankomt je de luiken op je schepen moet sluiten en je schrap moet zetten voor de inslag. 

Het treft de schepen hier zoals een storm op zee het zeeschip zou treffen. Ja, er is weer in 
de ruimte. De schilden zijn tot het maximum opgetrokken en je kunt horen hoe de deeltjes 
de romp raken als miljoenen stukjes hagel op een koperen dak. De structuur van het schip 

hoor je ook klagen over de extra stress. Het stoort de Muon transmissies en comm 
verbindingen ook! 
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Gosia: Wat triggert het? 
 

Swaruu: Het maakt deel uit van de dynamica waaruit de materie in dit heelal is 
opgebouwd, het is een energiegolf in de ether. 

 
De zon zendt positronen naar de aarde en dit verhoogt de shumann-resonantie. Het 
centrum van de Melkweg zendt schokgolven uit die positief geladen deeltjes zijn. Ze 

hebben een zeer hoge Frequentie, boven de 10.000 Tera-Hertz terwijl de Schumann 
Frequentie van de aarde ongeveer 16 Hertz is. Maar omdat het zich meestal in andere 

vlakken bevindt, raakt het de aarde slechts op kleinere schaal, maar die kleinere schaal is 
voldoende om een stijging van de Schumann Frequentie te veroorzaken en daarmee de 
geleidelijke ontbinding van de 3D Matrix. 

 
Wat is Positronische Golf? 

 
Laten we eens kijken, het is niet iets dat gezien kan worden. of alleen met instrumenten 
die het een vorm geven of een beeld geven volgens de frequenties. Het komt binnen in 

golven, het is als een spiraal of een arm van de Melkweg. Stel je een gebogen arm voor die 
voorbijgaat en alles op zijn pad raakt. Het is een serie hoge frequenties van veel energie, 

het gebeurt binnen de ether, maar vanwege de knooppunten door de harmonischen, 
manifesteert het zich aan de fysieke kant als positronen met een hoge lading. Zij raken 
alles, en zoals verwacht, veranderen zij de Frequentie van alles wat passeert of van alles 

wat zij raken door het principe van dominante frequenties. 
 

Om dezelfde reden veranderen ze de zon wanneer ze erdoorheen gaan, ze verhogen haar 
Frequentie en dan zendt ze hoogenergetische zonnewind uit, waardoor de golf van energie 

uit het centrum van de Melkweg nog groter wordt. 
 
Ook al werkt deze golf van energie en raakt alles uit zichzelf ... als ze door de zonnen gaan 

hebben ze de neiging de energie die ze ontvangen te versterken. Er wordt gezegd dat deze 
energie van Alcyone komt ... dit is niet waar. Het komt uit het centrum van de Melkweg en 

het is dezelfde energie dynamiek die de Melkweg zelf creëert, het is een deel van de 
Melkweg. Dat is waarom het slaat als armen van de spiraal. Alcyone versterkt het, JA, 
maar het komt niet van Alcyone, noch komt het van deze zon. Ze versterken het alleen 

maar. 
 

De Aarde stijgt op omdat het hele kwadrant opstijgt, of ze het leuk vinden of niet, het is 
gewoon dat door persoonlijke aanleg, persoonlijke verlangens van elk wezen, sommigen er 
langer over zullen doen dan anderen. De vraag WANNEER heeft een toekomstvoorspellende 

lading. Ik kan me niet concentreren op slechts één. Ik zie alleen meerdere tijdlijnen. 
 

Ongeacht de ascentie van het hele kwadrant van de Melkweg, heeft de Aarde een ander 
soort "ascentie". Dat is die van de 3e tot 5e Dichtheid die normaal is. Dit gebeurt met de 
hulp en invloed van de ascentie van het kwadrant, maar meestal is het iets onafhankelijks 

omdat het niet afhangt van het centrum van de melkweg of iets dergelijks, als een 
maanbesturing van lage 3D onderdrukkende frequenties eruit gegooid zou worden, zou het 

stoppen met werken en zou alles terugkeren naar een normale 5D. 
 
Maar zelfs dan ... het is slechts een gradiënt en gehoorzaamt aan vele factoren, het is niet 

dat het van de ene dichtheid naar de andere springt, het gaat alleen maar omhoog maar 
gaat niet overal op dezelfde manier omhoog omdat er invloed is van andere factoren die 

het proces ofwel versnellen ofwel vertragen. 
 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 3 van 3                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Factoren zoals verlangens van de collectieve tijdlijnen van haar bewoners, of blootstelling 
aan andere soorten planetaire invloeden en hun bewoners. Dat wil zeggen, Venus wordt 

beïnvloed door de Aarde, maar ze ontvangt ook invloed in de vorm van Frequenties van 
andere plaatsen zoals Jupiter en anderen. Het is een grote ingewikkelde soep van 

frequenties, een dans of een zee met haar Frequentiegolven die komen en gaan. 
 
Gosia: Als alles net hetzelfde opstijgt, betekent dit dat ... deze kracht uit het centrum van 

de melkweg meer macht heeft dan maanbesturing? Dat wil zeggen ... als je bijvoorbeeld de 
aarde kunstmatig in 3D zou willen blijven houden, zou dat kunnen? Of zou de natuurlijke 

ascentie van het centrum van het melkwegstelsel het overmeesteren? 
 
Swaruu: De ascentie is niet overal hetzelfde, elke regio gaat met zijn eigen snelheid 

afhankelijk van interne en externe factoren die het beïnvloeden zoals ik hierboven zei. En 
ja het is mogelijk, maar er is meer energie nodig, meer en meer energie. 

 
Gosia: De stralen van het centrum van de melkweg activeren DNA? 
 

Swaruu: Dat is een ander onderwerp, maar ja. Het is niet zo dat ze het activeren alsof ze 
dat daarvoor niet waren. 

 
Het zijn gewoon uitgezonden frequenties en door het principe van de overheersende 
Frequentie ... zal alles wat onder invloed van een hogere staat van Frequentie veranderen 

om te worden zoals de hogere. Het gevolg daarvan is dat alles wat op een lagere 
Frequentie was (en dus op een lager existentieel niveau) onvermijdelijk ook zijn Frequentie 

zal moeten verhogen. Principe van dominante frequenties. 
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