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communicatie-Taygeta 
 

Wat is een Virus? Buitenaardse Pleiadische communicatie. 

 

Swaruu: Zoals je weet, hebben Senetre en ik dagen in het laboratorium doorgebracht. We weten al 

hoe de test werkt die ze doen en wat ze zien. Ze voeren geen tests uit om het virus te vinden. De 

vermeende test zoekt alleen naar slierten genetisch materiaal die van een lange lijst factoren 

afkomstig kunnen zijn. 

 

Dus als iemand die genetische factoren heeft, geeft positief. Als iemand sterft aan alvleesklierkanker 

bijvoorbeeld, of aan een beroerte door een ander chronisch probleem en ze doen die test en het 

blijkt dat ze dat genetisch materiaal hebben, dan was hun dood het gevolg van covid-19. En dokters 

in paniek denken niet na, ze handelen gewoon. Dit is al definitief, onze laboratoriumtests. 

 

Maar er is meer. Meer dan ik heb weggelaten omdat het te veel is en nogmaals het is zeer 

controversieel vanuit de menselijke hoek en het is omdat we zo zeker waren dat het geen virus was 

meer dan twee maanden geleden. Ik weet niet of dit te veel is voor de menselijke geest, vooral voor 

de medische wetenschap, en het geven van deze informatie zou contraproductief kunnen zijn. 

 

Gosia: Het maakt niet uit of het controversieel is voor wie het ook is, als het maar de waarheid is. 

 

Swaruu: Er zijn geen virussen, maar ik bedoel dat virussen zelf niet zijn wat je wordt verteld dat ze 

zijn. Het virus maakt deel uit van de natuurlijke mechanismen van cellen. Mensen worden ziek door 

andere factoren. De manier waarop ze je vertellen, er is geen virus. Het blijkt dat het net als 

zwaartekracht is... ze hebben het allemaal omgekeerd. Als ze "virussen" vinden, dan is dat waarom 

ze ziek werden. Ze zien niet in dat het virus er is omdat ze ziek zijn geworden, niet omdat het de 

oorzaak is van de ziekte. 

 

Het virus of de virussen maken deel uit van de communicatiemechanismen tussen cellen, ze 

bevatten genetisch materiaal in een eiwitcapsule en ze hebben receptoren op de top die zich binden 

aan de volgende cellen. Cellen produceren het, vooral stervende cellen, om andere cellen te 

alarmeren dat er een hoge giftigheid is in de omgeving en zodat ze allemaal in een staat van 

levensbehoud komen, daarom zal een persoon in die staat in die modus komen en dat onttrekt alle 

energie uit het lichaam waardoor ongemak ontstaat. Dus een cel die om welke reden dan ook een 

toxisch signaal ontvangt, slaat alarm door uitscheiding van wat de menselijke wetenschap "virus" 

noemt. Om anderen te waarschuwen. 

 

Als de giftigheid groter is dan een bepaald bereik, dan zullen veel cellen wat zij virus noemen 

afscheiden, wat ook een cellulair mechanisme is om interne giftigheid uit te scheiden of kwijt te 

raken. Dus een persoon met, laten we zeggen, griep, krijgt dit als gevolg van een energie-instorting 

die vooral veroorzaakt wordt door langdurige stress, zodat hun lichaam in shock raakt, en andere 

opportunistische organismen profiteren van een zwak immuunsysteem, ik bedoel bacteriën, 

stafylokokken, candida, enzovoort, die eerder in een staat van evenwicht met het lichaam waren. 

Deze extra toxiciteit veroorzaakt de uitscheiding van deze cellulaire exosubstantie die mensen 

"virussen" noemen. 

 

Zoals ik al zei heeft het twee hoofdfuncties. A.- Alarm slaan bij andere cellen, waarbij ook 

genetische informatie over de aard van het alarm wordt doorgegeven. B. - De geaccumuleerde 

giftigheid binnenin uitscheiden om te proberen te overleven. 

 

Dus als een cel in een giftige toestand komt, zoals de keelcel van een mens omdat hij lange tijd 

koude lucht heeft ingeademd in een toestand van langdurige stress, dan worden de bacteriën in de 

keel uit balans gebracht door de stimulans van de kou en het onderdrukte of zwakke 

immuunsysteem. En de cellen in de keel zullen beginnen met het afscheiden van wat mensen het 

griepvirus noemen. Het is het gevolg van een probleem, niet de oorzaak, ze hebben het omgekeerd. 

 

Nu gebeurt er iets anders ... Wanneer een persoon veel griep heeft, scheiden al hun slijmvliezen die 

giftigheid af, daar is slijm voor, om zich te ontdoen van wat het lichaam niet nodig heeft, meer dan 
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wat dan ook aan gifstoffen van allerlei aard. Dus die afscheidingen komen naar buiten met hoesten 

en niezen en zitten vol met dat wat mensen virussen noemen en wat wij vertalen exogene-type 

celafscheidingen noemen, dus die afscheidingen, slecht virussen genoemd, zitten in de lucht en 

komen in de slijmvliezen van een ander persoon. 

 

Onthoud dat dit alarmsignalen zijn dat er iets mis is, dus deze exo-genen komen de biologie van de 

andere persoon binnen en de celreceptoren van die andere persoon interpreteren het voor wat het is 

... een alarm, en als die persoon ook onder veel stress staat, zal dat een ketensignaal in gang zetten 

waardoor die persoon ook ziek wordt. 

 

Maar als die andere persoon niet onder stress staat en een gezond immuunsysteem heeft, zal het 

exo-gen signaal van een andere persoon doorkomen en misschien een groep cellen alarmeren, maar 

zijn lichaam zal snel zeggen, op zijn eigen manier, dat er niets aan de hand is en die persoon wordt 

niet ziek. Dat is dus de reden waarom sommige mensen griep krijgen en anderen niet. 

 

Het is vermeldenswaard dat wanneer een persoon veel stress heeft, het zeer waarschijnlijk is dat die 

persoon niet alleen onder die stress staat, maar dat hun metgezellen, de andere mensen in hun 

familie of gemeenschap er ook onder staan. Dus de zwakkere persoon zal die giftigheid beginnen uit 

te scheiden en een kettingreactie starten met hun hele familie voor de exo-gene 

waarschuwingssignalen die hij afgeeft. 

 

Nu heeft elk type "virus", dat zoals ik al zei alleen exo-gen is, precieze informatie en precieze 

receptoren die alleen aan één klasse cellen kunnen worden gekoppeld en niet aan andere. Met 

andere woorden, het is specifiek voor een soort of zelfs voor een specifiek gebied of een specifieke 

groep cellen binnen een lichaam. 

 

Dat wil zeggen, als een vogel een ziekte heeft die de filamenten of de wortels van de veren aantast, 

zal hij die exo-gen signalen uitscheiden en ze zullen in de lucht zitten, en misschien ademt een mens 

het in ... De receptoren komen niet overeen met die van menselijke cellen, dus het koppelt niet en 

geeft zijn informatie niet door ... Of in het geval dat ... de ontvangende menselijke cel zal zeggen: 

wacht, ik heb geen veren, deze alarminformatie is voor Goudvinken en Zwaluwen .... en zal de 

informatie weggooien. Daarom zegt men dat een virus specifiek is voor één of andere soort. 

 

Maar soorten, vooral die van dezelfde familie in het algemeen ja ze delen celreceptoren, het is de 

reden waarom katten "ziek" kunnen worden van de griep als een mens niest. Want ook al is het een 

kat, de exo-gen receptoren zijn compatibel en als de kat onder stress staat of in gunstige 

omstandigheden verkeert, zal dat ook symptomen opwekken. 

 

Als je nu een cultuur van gezonde cellen in een laboratoriumkweek hebt en je introduceert een virus 

(slecht genoemd virus) dan zal het zich koppelen aan de eerste die het vindt en deze cel zal alarm 

slaan, meer virussen afscheiden (exo-gen) en het zal een kettingreactie op gang brengen die de 

mens verkeerd interpreteert als "een virale infectie". En deze invasie in een laboratorium 

reageerbuis zal dramatisch zijn omdat deze cellen niet door een immuunsysteem worden gesteund 

omdat zij zich buiten een lichaam bevinden. 

 

De mens zit met dit alles in de luiers. Ja, ik heb enkele zeer elementaire grondwerken gevonden die 

zeggen dat er cellulaire afscheidingen zijn die op virussen "lijken" maar het niet zijn. Verder dan dat 

gaan ze niet. Dus er is geen enkel virus. Ze hebben het weer eens helemaal mis. 

 

Maar er is meer! 

 

Dus deze mensen in Wuhan of waar ze ook waren, zagen grote toxiciteit in de lichamen van de 

zieken door andere dingen zoals bijvoorbeeld 5G-type elektromagnetische straling, dus deden ze 

hun menselijke studies ... en vonden wat zij "virussen" noemen. En dit zijn slechts alarmsignalen die 

worden geactiveerd tussen cellen als gevolg van hoge milieutoxiciteit. En onwetende dokters zeiden 

dat dat de reden was. Een virus! En zij slaan alarm. 

 

Ze ontwikkelen een zeer eenvoudige test om bepaalde eiwitten te detecteren, die van cellulaire exo-

gen secretie en als iemand meer dan een bepaald aantal van hen heeft, dan heeft hij al covid-19. En 
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natuurlijk slaan ze alarm, ze sluiten de bevolking op, de Chinezen beginnen met hun woede-

uitbarstingen, hun bevolking is in overlevingsmodus en onder veel, veel stress en ... niet verrassend 

scheiden ze meer exo-genen af, ze geven hen de test en verrassing, ze hebben ook covid-19. Sluit 

ze op. Dan gaat het over op meer mensen op iedereen en daar hebben ze hun pandemie. Daarom 

zeggen wij altijd: geen angst! 

 

Gosia: Dat is wat ik ook wilde zeggen! Dat creëren van stress en angst, met dat ze meer en meer 

gevallen van deze griep produceren! Domino-effect! Mensen vallen in hun handen. 

 

Swaruu: Ja. Een virus is niets meer dan een alarmsignaal met informatie over wat er gebeurt of 

waarom het alarm optreedt. Het is niet iets externs. Het is een natuurlijk proces van het lichaam en 

de cellen en een cruciaal onderdeel van het immuunsysteem. Ze kunnen geen antivirale 

geneesmiddelen of vaccins maken. Dat is een grap. En dit alarmsignaal zal geen effect hebben op 

een individu dat niet onder de omstandigheden verkeert die het genetisch materiaal van het exo-gen 

met zich meedraagt. 

 

Ebola: Bijvoorbeeld, datgene waar iedereen zo bang voor is. Het geeft aan dat er een tekort is aan 

vitamines en voedingsstoffen. Vooral vitamine C. Het slaat alarm bij mensen die in dezelfde sociale 

en economische omstandigheden verkeren van een bevolking, bijvoorbeeld in Afrika. Daarom wordt 

Ebola genezen met grote doses vitamine C. 

 

En ebola wordt onverenigbaar met een persoon die op een andere plaats in de wereld woont en 

gezond is. Dit lijkt een simplistische verklaring. Maar zo simpel en voor de hand liggend is het wel. 

 

Zoals altijd, zoals met de zwaartekracht, hebben ze het mis. 

 

Er wordt gezegd dat het virus "muteert", elk virus in het bijzonder SARS of griep ... deze mutatie 

treedt alleen op omdat verschillende menselijke individuen het afscheiden en de omstandigheden 

van toxiciteit natuurlijk van persoon tot persoon verschillen. Zo ontstaat de illusie dat het virus 

"gemuteerd" is. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat veel virale processen en hun gedrag verduidelijkt moeten worden, maar 

ik kan nu niet alles geven door te typen en het zou sowieso onmogelijk zijn om het af te maken. 

Maar in principe volgt het dit principe. Elke waarneembare variatie en zelfs tegenstrijdigheid kan 

worden toegeschreven aan verschillende en bijzondere factoren bij een geïnfecteerde persoon of bij 

een specifieke groep geïnfecteerden. 

 

Het is onmogelijk om alles te beschrijven omdat er evenveel gemuteerde "virussen" zijn als 

"besmette" mensen en elke persoon altijd talloze "virussen" uitscheidt omdat dit een van de 

manieren is waarop cellen met elkaar communiceren. 

 

Er wordt ook gezegd dat er "goedaardige" virussen zijn, dat zijn de virussen die cellen afscheiden 

om niet-kritieke informatie door te geven. 

 

Gosia: Ongelooflijk deze informatie, Swaruu. Zo duidelijk dat het niet aards is! Oké. Ik heb deze 

vraag om één ding te verduidelijken: je zei dat de functie van het virus is om de alarminfo tussen de 

cellen door te geven, en dat het niet de oorzaak van iets is. En als de ene persoon het, laten we 

zeggen, van de ander krijgt... komt dat omdat dit exo-gen het lichaam is binnengedrongen en deze 

alarminfo doorgeeft aan de nieuwe persoon. En als de nieuwe persoon weinig afweer heeft en dat 

exo-gen inademt, kan het hem ook ziek maken. Maar je wordt niet ziek van het exo gen dat 

binnenkomt, toch? Dit geeft alleen alarm info door. Je wordt ziek door je eigen lage afweer PLUS exo 

gen dat de valse info doorgeeft? (Vals omdat het van iemand anders komt). 

 

Swaruu: Ja. Want zoals ik hierboven al zei. Als je dicht bij mensen bent, zoals binnen een 

gemeenschap, laten we zeggen 20 mensen ... maar nummer 15 is de zwakste. Het zal eerst het 

exo-gen signaal uitscheiden. Dan zal dat signaal in de lucht hangen, en andere mensen die niet zo 

zwak zijn als de 15e zullen door de "ziekte" worden getriggerd, want daar is het signaal of het 

"virus" voor, juist om de cellen die het lichaam omringen te alarmeren en voor te bereiden. 
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Als een gesloten gemeenschap van die 20 mensen zeer logisch dezelfde stress beleven om dezelfde 

reden zullen zij de mentale compatibiliteit of mentale frequenties hebben om ziek te worden zoals 

15. De hele tijd wordt er informatie doorgegeven tussen mensen. Je bent niet geïsoleerd. 

Gemeenschappen communiceren met elkaar, energetisch en biologisch. Mensen zijn met elkaar 

verweven. Maar het zullen de zwaksten zijn die het eerst ziek worden en een kettingreactie starten. 

 

Bijvoorbeeld. Persoon 15 begint exo-gen uit te scheiden. Het geeft het giftigheidsalarm af, dat er 

iets helemaal niet in orde is... Dan gaat het "virus" door de lucht en komt bij persoon 16 die naast 

de 15e zit... Deze had nog steeds geen symptomen, maar het alarm wordt gegeven. Het "virus" 

hecht zich aan de eerste cel en die ontcijfert het. De cel van persoon 16 zal nu zeggen: Ja deze 

informatie is waar, het is wat ik reeds "vermoedde" en zal meer alarm slaan door "virussen" of exo-

genen vrij te laten die bijna identiek zijn aan de eerste die van de persoon 15 komt. 

 

Maar als een persoon niet uit die gemeenschap komt en een gezond immuunsysteem heeft, met 

andere omstandigheden, dat wil zeggen, de persoon nummer 34 ontvangt het signaal van nummer 

15, maar omdat 34 niet uit de gemeenschap van mensen van 1 tot 20 komt, zal het signaal de 

receptoren van de eerste cel binnendringen en het zal zeggen: Interessant, pas op er zijn 

gevaarlijke omstandigheden niet waargenomen in onze omgeving. Maar deze informatie geldt 

helemaal niet voor mij, want er staat dat hij geen vitamine C, E, A en D heeft en daar heb ik heel 

veel van. En de cel van persoon 34, zal niet meer alarm slaan en die persoon zal niet ziek worden. 

De cellen zijn niet dom. Ze zijn zeer complex. En ze redeneren. 

 

Gosia! Ja, dat wilde ik net zeggen. Wat een intelligentie hebben ze toch! 

 

Swaruu: Ja. Zoals Bruce Lipton zei, je bent niet een persoon, je bent een gemeenschap van 

mensen, en elke persoon in je gemeenschap is een van je cellen. Zoals ik maanden en maanden 

geleden al zei. Mensen en dieren, planten, zijn cellen van de Aarde, samen geven ze informatie aan 

elkaar door en creëren een collectief bewustzijn dat, in het kort, het planetaire bewustzijn is. 

 

Hetzelfde als jullie cellen creëren wat jullie zijn. 

 

Wij zijn niet van die gemeenschap, die signalen zijn onverenigbaar met ons. Maar men zou kunnen 

zeggen dat wij de exo-gene afscheidingen zijn van een ander planeetwezen, van Temmer en Erra, 

en wij geven informatie "virussen zo u wilt" om de cellen van een ander systeem, de Aarde, te 

beïnvloeden. En zoals ik al zei, een "virus" of exo-gen is niets meer dan een cellulair signaal. Het 

kan ten goede zijn, om het alarm van iets slechts af te geven, om te zeggen dat er niet genoeg 

zuurstof die groep cellen bereikt. Merk op dat ik niet heb gezegd ... of voor het slechte, want 

virussen zijn niet voor het slechte. Het zijn slechts telegrammen of e-mail, tussen de cellen van een 

organisme en een gemeenschapsgroep van organismen en mensen. Zij zijn de boodschappers en de 

boodschappers krijgen de schuld van het probleem. De menselijke wetenschap is gevaarlijk 

onwetend. 

 

Robert: Wow, interessant. Als dit allemaal bekend is, kan het burgers sterker maken en minder 

bang voor virussen. 

 

Swaruu: Zoals ik je hierboven al vertelde, weet de menselijke wetenschap dat cellen iets 

uitscheiden dat op virussen lijkt. Volgens hen is het anders. Het is niet anders, ze komen alleen van 

andere signalen en hebben een andere boodschap. Ik neem het woord exo-gen als het 

dichtstbijzijnde equivalent, maar ik hou niet echt van deze term. 

 

En het spijt me dat ik zo tegendraads ben. Altijd maar menselijke informatie omdraaien. Maar ja, je 

kunt niets vangen ... alleen als je compatibel bent, en compatibel zijn is angst en stress hebben. 

Alles is geest zoals we al hebben gezegd. En de tests om de covid-19 te vinden zijn dom, ze 

detecteren alleen de eiwitten in het omhulsel van het exo-gen. En iedereen scheidt dat af. Dus als je 

getest gaat worden, en logischerwijs in stress bent... overweldigend, zal de test positief zijn. En 

naar de quarantaine! 

 

Robert: En om "ze te laten vaccineren" 
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Swaruu: Vaccins zijn inentingen. Ze overbelasten allemaal het immuunsysteem. Ze geven ze een 

zeer destructieve chemische soep met alarminformatie die het lichaam alleen maar zal laten 

instorten. Dat wil zeggen. Een persoon gaat en laat zich vaccineren ... meer met vaccins zoals triple 

virale ... Ze signaleren het lichaam alleen maar met meerdere alarmsignalen: 

 

De Romeinen komen van rechts aanvallen, en de Etrusken ook, en van links komen de Feniciërs 

goed bewapend, en van achteren komen de Apaches en de Mongolen van voren, oh nee, de 

Barbaren komen ook... En de boze Galliërs! En de Sioux ... 

 

Nog een factor ... virussen als boodschappers, wekken ook alarmen op die reacties veroorzaken in 

andere pathogene organismen. Met andere woorden, het exo-gen alarm wordt ook door de vijand 

onderschept. Dus die groep stafylokokken zal zeggen "kijk hier eens, dit lichaam is zwak" - 

 

Dus daarom zeggen artsen dat het virus een ziekte veroorzaakt die niet in iemands systeem zat. 

Maar verrassing! 99.9% van alle ziektes op de planeet zitten al latent en in balans in elke persoon. 

Je hebt alleen de juiste signalen en omstandigheden nodig om ze te activeren! 

 

Ik moet benadrukken dat mensen hun eerste stappen zetten met dit onderwerp. Maar ze lopen ver 

achter. Ze verbinden het niet met alle virussen ... ze denken dat sommige exo-genen zijn en 

sommige virussen. 

 

De "virussen" zoals door mensen beschreven bestaan niet. Alles wat er nu gebeurd is of allemaal 

media of indirect. Ik weet dat er mensen zullen zijn die zeggen maar, maar, maar... Ik blijf bij wat 

ik zeg, er is te veel dat ze nog steeds negeren over biologie. 
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