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20200515-Taygeta-NL-Galactische-Federatie-hogere-niveaus-en-hogere-
rijken-buitenaards-contact-Taygeta-Pleiaden 
 

Galactische Federatie- Hogere Niveaus en Hogere Rijken (Buitenaards Contact - Taygeta - Pleiaden) 

 

Gosia: Swaruu, je had het over hogere rijken van de Federatie (6D en 7D) en hoe zelfs de 5D 

rassen van de Federatie worden uitgedaagd als ¨bevrijders¨, andere als monitoren…its allemaal 

onderdeel van een ander kosmisch spel dat zelfs van bovenaf wordt bestuurd. Kunt u ons meer 

vertellen over dat hogere 6D 7D deel, alstublieft? Federatie in die hogere sferen? 

 

Swaruu: Het is eenvoudig. Aangezien de Aarde een leerplaats is... Ik hou niet van het woord 'spel'. 

Ik heb, wij hebben 'spel' gebruikt. Ik hou er niet van. Het is geen "spel". De mensen zijn er niet voor 

het amusement. Het is een leerproces dat we allemaal doormaken... ervaringen, uitdagingen en 

lessen die we onszelf opleggen met behulp van de Wet van Spiegels. Dat betekent dat de lessen die 

we doormaken, moeilijk of niet, lijden of plezier, datgene zijn wat we moeten ervaren voor onze 

persoonlijke groei... en die van de soort. 

 

Dus als we dit zien vanuit het perspectief van... wie wil je dat we als voorbeeld gebruiken? Anéeka. 

Zij is een volle ster... met een reeks ervaringen, kijkend naar een planeet onder haar letterlijk, waar 

ze de zeer, zeer moeilijke taak heeft om de massa's te leiden. Zij lijdt ook, zij groeit ook. Zoals 

mensen doen. En daarboven heeft ze haar gidsen die haar op verschillende manieren begeleiden... 

Zoals mensen doen. 

 

Zie het als een volgende stap. De "wereld" voor Anéeka is haar wereld. Wat zij hier waarneemt. Wat 

zij veroorzaakt, wat zij manifesteert. En zij weet dat vanaf dit niveau als zij zich down voelt, als zij 

zich onzeker voelt, duizenden zich die dag ook onzeker zullen voelen... Zij huilt, mensen huilen, zij 

lacht, mensen lachen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid! En anderen boven haar mentorschap 

hebben ook een nog grotere ervaring en daarmee een veel grotere verantwoordelijkheid. 

Verantwoordelijkheid voor de schepping zelf... Maar zoals de wet van spiegels voorschrijft... Dat is 

alleen wat je over jezelf hebt afgeroepen! De uitdagingen die je nodig hebt om te groeien. 

 

Dus de Federatie is slechts een andere reeks ervaringen... geleid door anderen hierboven. En die 

zullen anderen hierboven hebben met nog grotere uitdagingen ... en verantwoordelijkheden. 

Verantwoordelijkheden die ze zelf op zich hebben genomen. Maar het is ook een leerervaring zoals 

op Aarde. Gewoon een ander niveau, meer uitdagingen, meer verantwoordelijkheden. 

 

Gosia: Wat zijn de doelstellingen van degenen die van boven begeleiden? De doelstellingen van de 

Federatie is om het menselijk ras te begeleiden naar een interstellair bestaan. Wat is het doel van 

dit alles... voor de rassen van 6-7d? Wat is HUN doel met dit alles? 

 

Swaruu: Alle geesten, alle bewustzijnsvormen willen boven alles één ding... uitbreiden, weten, 

zoeken naar wie ze zijn en waar ze thuishoren in dit reusachtige kosmische avontuur. Ze willen 

weten! 

 

Gosia: En waarom moeten we in de eerste plaats iets leren? Ik was nooit een aanhanger van het 

concept dat het leven een school is. Het IS gewoon. De ervaring. Je hoeft niet af te studeren op een 

niveau of te slagen voor een examen. Dat is niet waarom de Bron zichzelf heeft gefragmenteerd 

denk ik. Om testen af te leggen. Nee? 

 

Swaruu: Ze zoeken wat ze nergens kunnen vinden, en velen weten dat, maar toch blijven ze 

zoeken. Wat ze willen vinden is zichzelf. Maar ze zullen zichzelf nooit vinden, omdat ze zichzelf niet 

kunnen waarnemen. Dus proberen ze hun eigen schaduwen te begrijpen. Scheppingen. 

 

Wat betreft de Federatie met de Aarde, als doel... Wat we allemaal willen en wat we allemaal zoeken 

met de mensheid, is de geboorte van een nieuwe soort, Mensen. Federatie rassen creëren mensen 

van bovenaf met behulp van bewustzijn. 
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We zijn hier allebei om ons werk te doen, jij en ik. We zijn een deel van dit alles. Waar je fysieke 

lichaam zich bevindt, doet er niet toe. Dat weet u! Wat er toe doet is wie je van binnen bent, 

sterrenzaad uit hogere sferen! 

 

Soms weet ik het verschil niet tussen iets wat ik me inbeeldde en iets wat gebeurd is. Dat is waar 

mensen voor opgeleid zijn, om te denken en dus te manifesteren. Om de Wet van Spiegels te 

beheersen. Om hun verlangens te manifesteren. 

 

Gosia: Waarom geven wij van een hoger niveau, waar niets nodig is... gewoon zijn, geïntegreerd, 

om de geboorte van een nieuwe soort in het 3D-5D rijk? Waarom zijn we zo betrokken bij 5D? 

Waarom verblijven we niet gewoon vredig in 7D en bemoeien we ons met onze zaken? 

 

Swaruu: Omdat dit vanuit 7D onze zaak is. 

 

Gosia: Waarom? 

 

Swaruu: Een keuze. 

 

Gosia: Waarom? Waarom kiezen we ervoor? 

 

Swaruu: Omdat het ons helpt uit te breiden, te leren, bewuster te zijn. Meer begrijpen. 

 

Gosia: Waarom moeten we ons uitbreiden? We zijn daar al geïntegreerd. 

 

Swaruu: Het brengt ons dichter bij wie we zijn. 

 

Gosia: Maar we zijn al dichter bij de Bron dan ooit daar. Waarom brengt het doen van dingen in 5D 

ons dichter bij wie we zijn? Als in 7D zijn een meer authentieke staat van zijn is van wie we 

werkelijk zijn? We zijn in 7D! 

 

Swaruu: Omdat... we hebzuchtig zijn. Zoals de Bron is die alles is, is de Bron compleet... Toch 

moet het fragmenteren om nog meer te hebben. Om vragen te kunnen blijven stellen. Want als we 

alles zijn, is er geen contrast. En zonder contrast kunnen we niet zijn. Je bent, omdat je ook begrijpt 

wat je niet bent <------ De enige manier om "iemand" te zijn is met de illusie van afscheiding. Zij 

versus jij. 

 

Gosia: Dus dan komen we naar 5D zodat we ernaar kunnen verlangen om weer heel te zijn in 7D. 

Zijn we gek geworden? Waarom blijven we in cirkels ronddraaien? We zitten onze eigen staart 

achterna. Ik draai rondjes, Swaruu! 

 

Dat doen we inderdaad. Maar het is leuk! Vraag het elke puppy, hij zal zeggen dat het leuk is! Het 

komt allemaal neer op wat we al gezegd hebben. Dat komt omdat dat is wie we zijn! 

 

Gosia: Waarom zijn we cirkels? Waarom kunnen we niet stil zijn? En heel zijn? 

 

Swaruu: Je hoeft niet te cirkelen... Zoals ik al zei, dat is een keuze. Je blijft stilstaan, maar er is 

geen groei. Dus na een tijdje zoek je het avontuur op. En dan heb je er genoeg van dus wil je weer 

stilte. 

 

Gosia: Maar ik heb geen groei nodig in stilte. Ik ben alles wat ik ooit hoef te zijn. 

 

Swaruu: Maar om te zijn, moet je begrijpen wat niet jij is. En dat begrip is wat je zoekt. 

 

Gosia: Snelle vraag...ben je in 7D alleen maar het energiewezen...of kun je ook een lichaam en 

zintuigen hebben? Of als je dat doet, kom je dan in 5D? Of kun je tijdelijk zintuigen en een lichaam 

ervaren WANNEER je in 7D bent? 

 

Swaruu: Hoe hoger het rijk, hoe meer je kunt zijn. Dat wordt een keuze om te zijn, om jezelf uit te 

drukken als... wie of wat dan ook. Dus vanuit hogere rijken kun je iedereen zijn. Daarom zeg ik dat 
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als ze in hogere rijken een schip kunnen manifesteren met gedachten alleen, ze geen schip nodig 

hebben! Ze kunnen een schip manifesteren voor de waarnemers in lagere rijken om iets te hebben 

waarmee ze zich tot hen kunnen verhouden. Want als dat niet zo was, zou er geen punt van 

vergelijking zijn, of begrip tussen beide wezens in verschillende rijken. En vanuit hogere sferen 

begrijp je de behoeften van degenen in lagere sferen. 

 

Gosia: Waarom zendt de 7D Federatie ¨uitdagingen¨ uit naar 5D wezens? Of hoe zit dat eigenlijk? 

Als ze het concept van dualiteit niet hebben.... waarop baseren ze hun drang om toezicht te houden 

op wat er in 5D gebeurt? Vertel me meer over de 7D raad. Of waar die ook is. Degene die toezicht 

houdt op de Federatie. 

 

Swaruu: In hogere dichtheid heb je die concepten niet, zoals het definiëren van de dichtheid zelf. 

Maar van daaruit begrijp je wel alle andere dichtheden die eronder vallen. De hogere raden bevinden 

zich op een mentaal niveau, denk je. Vanuit dat perspectief reis je astraal, het is daar met volledig 

bewustzijn, waar je de raad binnengaat. Je praat daar, telepathisch, in volle capaciteit waardoor 5D 

telepathie echt zwak is, inefficiënt, vergeleken met die hogere dichtheid van bewustzijn en 

telepathie. Monden en woorden zijn niet meer van toepassing, alleen als je dat wilt, om te 

communiceren met mensen in lagere dichtheden. 

 

Daar terwijl je in de raad gewoon bent, je wordt gezien als wat je gezien wilt worden. Zonder 

vooroordelen. Je kunt een pratende kikker zijn, of een klein meisje. Je hebt je redenen en ze 

accepteren die omdat je je concepten kunt overbrengen. Maar meestal neem je niet eens een vorm 

aan. Je bent gewoon en je wordt herkend door je energie, je hebt geen vorm tenzij je een vorm wilt 

hebben. Een vorm is ergens voor. Interactie met wezens die iets "fysieks" nodig hebben om mee om 

te gaan. Je hebt een avatar nodig. Daarboven, heb je dat niet. Je bent jezelf! geen geslachten, 

alleen maar een concept, de ware, onveranderde, echte jij! 

 

Gosia: Swaruu ik herinner me die plek zo sterk. Elkaar herkennen aan energie, elkaar volledig zien, 

in ziel, geen vorm nodig, alleen jij, je energie, Frequentie, gewoon pure jij. Ik mis het. En dat soort 

verbinding. 3D is zo inadequaat! Voor de ziel. Die verbinding bestaat hier niet. 

 

Die wezens daar..... vertellen me meer over hen en hoe ze verbonden zijn met 5D mensen, en zelfs 

3D mensen...in bewustzijn. Zijn wij een deel van hen? Of zijn het totaal aparte entiteiten? 

 

Swaruu: Elke ziel is hen. Ze zijn nooit opgehouden hen te zijn. Het is alleen een proces van 

herinneren wie je werkelijk bent. 

 

Jullie zijn allemaal holografische fragmenten van het geheel, logisch gezien is iedereen daar een deel 

van. Elke persoon, in welke dichtheid dan ook, is iemand hogerop, een hoger zelf, maar het 

vermengt zich met het collectief. Dat betekent dat je bewustzijn en bewustwording over alles 

verzamelt tot een mate waarin zelfs dat een grote prijs heeft om te betalen. Je verliest je zelf. Je 

weet wie je bent zoals je weet, en je werkt en je bent je ervan bewust dat je vele mensen bent. Met 

vele namen. 

 

Dat is de prijs die je moet betalen. Niet langer één te zijn. Ik ben niet langer Swaruu D'Jedi Ronin. 

Omdat ik dat ben en de anderen ook. Integratie en bewustzijn hebben een prijs. Jezelf. Jou. 

Identiteit! Bijzonderheid. 

 

Zo is het in hogere dichtheden. Veel besef dat je zoveel mensen bent, allemaal binnen jouw 

Frequentie, of werkingssfeer van jouw Frequentie. En dat, van bovenaf wordt je nieuwe 

geïntegreerde identiteit. Je vermengt je met hen. Zij worden ook jij. Dus je kunt niet echt de ene 

persoon van de andere kennen of zien in 7D laat staan 9D. Ze zijn allemaal vermengd. Als één. 

Alleen punten van hogere helderheid binnen een zee van licht. Een golf in de oceaan. 

Onafscheidelijk. 

 

Gosia: Maar wacht wacht... Je kunt de ene persoon niet van de andere zien in 7D? Hoe werken die 

Raden dan? Als één wezen? 
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Swaruu: Als een concert. Individuele instrumenten vermengen zich. Een complexe symfonie. Je 

kunt de viool nog horen, als hij soleert. De drums, de trompetten. Elk op een precies wiskundig en 

frequentie perfect moment. In een opeenvolging die je tijd noemt, die je ook controleert. Alleen voor 

een sequentie. 

 

Je bent deel van alles daar, onafscheidelijk, en zoals elk instrument is in een symfonie, 

onvervangbaar! Essentieel. U bent de symfonie zelf. Als je ooit een muziekinstrument hebt bespeeld 

tijdens een concert met anderen, weet je waar ik het over heb! 

 

Gosia: In het geval van zielsverwanten, hoe voelen ZIJ zich daar? 

 

Swaruu: Soms niet eens, gewoon een andere viool, zoals de mijne. Het concept man-vrouw gaat 

niet meer op. Daarvoor projecteer je jezelf als wat je maar wilt, zelfs in lagere dichtheden. 

 

En omdat je zo talrijk bent... wat doet één dood van "jou" met je? Niet langer dramatisch. Je bent 

onverwoestbaar. Je wordt een soort, niet een persoon. Individuen van een soort worden geboren, 

leven en sterven de hele tijd. Jij kan dat niet. Omdat je constant sterft en steeds opnieuw geboren 

wordt. En je weet het, je leeft dat vanuit een collectief standpunt. 

 

Gosia: Je zei eerder dat Reptielen, Cabal en alles menselijke manifestaties zijn, egregores. In feite 

was dat het onderwerp van uw officiële toespraak tot de Federatie. En uw uiteenzetting heeft indruk 

op hen gemaakt. Maar deze informatie is dus NIEUW voor hen als ze onder de indruk waren. Dus, 

logisch gezien, konden zij mensen niet opsluiten met 3D voor hun "Reptiel en Egregore creaties" 

omdat deze informatie, hoe dit werkt, NIEUW is en nu van u is gekomen, met uw uiteenzetting. Dus 

dat is niet waarom ZIJ mensen hebben opgesloten met het installeren van 3D. Nee? 

 

Swaruu: Zij zien de dingen niet volgens mijn interpretatie omdat zij nog steeds de concepten van 

het kwaad hebben dat extern is aan hen, aan iedereen. Leven met deterministische concepten 

vergelijkbaar met mensen. En volgens de Raad hierboven komen conflicten en wrijvingen alleen 

voor in de lagere machtslagen van de Federatie, zoals de Raad voor de Aarde. Kleine vechtpartijen 

in hun ogen. Onbeduidend. 

 

Ik beantwoord je vraag zo: de Frequentie- en bewustzijnslaag van de hier aanwezige 5D Federatie 

... is NIET dezelfde Federatie-laag of bewustzijnsniveau waarin de mens 12.500 jaar geleden werd 

opgesloten. Met andere woorden, de Federatie zelf is gelaagd. 

 

Het concept dat er geen kwaad bestaat is iets dat als een feit wordt aangenomen in hogere niveaus, 

en is nauwelijks te begrijpen op een praktische of empirische manier vanuit lagere niveaus zoals 3D 

of zelfs vanuit de 5D van waaruit de Federatie die ons hier aangaat opereert . . Omdat deze ... hier 

aanwezig ... van de Federatie, dit begrip niet hebben. 

 

Gosia: Wat is er dan gebeurd? Waar is dat hogere bewustzijn van de Federatie? Waarom is alles ten 

onder gegaan? 

 

Swaruu: Omdat de hier aanwezige Federatie de wetten van de menselijke vrije wil gehoorzaamt en 

wil eren, moet de Federatie van bovenaf ook degenen onder hen als het meer gevorderde collectief 

leiden. Maar ja, ze zijn hier aanwezig en proberen een bewustzijnsverandering te bevorderen bij de 

leiders van deze lagere laag van de Federatie. 

 

Gosia: Hoe verschillen deze twee niveaus van de Federatie wat betreft de omgang met mensen? 

 

Swaruu: Het zijn niet twee niveaus van de Federatie, er zijn meerdere niveaus zoals er ook op 

Aarde zijn. Meerdere niveaus van bewustzijn en daarmee van perceptie en daarmee van existentiële 

dichtheden. 

 

Gosia: De Federatie van boven leidt de Federatie hierheen? Met succes? 

 

Swaruu: Ja, met matig succes en met veel geduld. 
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Gosia: Maar waarin verschillen zij? Die van boven met die van hier? 

 

Swaruu: Bijvoorbeeld. De Federatie hier, 5D, begrijpt niet volledig het menselijke niveau van lijden 

en machteloosheid. Het hoogste niveau van de Federatie ja die begrijpen het wel. 

 

Gosia: Ok maar als zij het begrijpen, degenen die erboven staan, wat betekent dit dan praktisch? 

Zouden zij de mensen anders bijstaan? 

 

Swaruu: Het betekent dat zoals sommige mensen de werkelijkheid alleen zien en begrijpen met 

aspecten van naties op Aarde, ik ben Spaans, ik ben Uruguayaans of ik ben Japans, maar vanuit de 

5D Federatie zien zij iedereen als één enkel menselijk ras ... Vanuit de positie van de Federatie van 

hierboven, van welke dichtheid dan ook, wordt alles niet gezien in termen van rassen, Federatie aan 

de ene kant en Aarde aan de andere kant .... Maar zij zien alles samen. 

 

Zoals alle naties van de Aarde irrelevant zijn omdat zij allen het menselijk ras zijn ... Federatie van 

bovenaf ziet alleen wezens samen in een groot kosmisch spel. De 5D Federatie verlaten als gewoon 

een regering die moet leren en dat is het gevolg van haar mensen. Zij zien geen afzonderlijke 

rassen zoals in 5D, zij zien geen afzonderlijke land naties. Zij zien een reeks wezens in niveau 5D 

(laag trouwens) op een pad van begrip en spirituele ontwikkeling. Waarbij zijzelf, elke persoon of 

ras, onderweg moet leren. Zoals de mens op aarde. 

 

Maar de hoge Federatie, om het op de een of andere manier te noemen, is aanwezig, zoals het altijd 

is geweest sinds het begin der tijden. Hun Starseeds zenden om te incarneren als gidsen van 

anderen. 

 

Gosia: Zijn het 5D mensen? En ook in 3D? Net als jij? 

 

Swaruu: Ja, net als ik. 

 

Gosia: Zijn ze ook in 3D? 

 

Swaruu: Ja. 

 

Robert: Maar 3D is niet de echte wereld. 

 

Swaruu: Van bovenaf wordt het reële of niet-reële niet begrepen in termen van materiële 

objectiviteit, hologram, simulatie van een videogame of niet ... Waar het om gaat is de ervaring en 

perceptie van de werkelijkheid die elke persoon of ziel heeft, op elke plaats of niveau. 

 

Gosia: Goed antwoord. Want 3D of 5D, ALLES is een projectie. 

 

Swaruu: Dat klopt. Alles is een idee. Als je het idee verandert, verander je de projectie. Maar het is 

niet iets dat uit jou "projecteert". Het is gewoon hoe je de dingen ziet. 

 

Gosia: Zouden ze mensen anders bijstaan? Als je zegt dat ze lijden meer begrijpen dan in 5D? Hoe 

verschilt hun begrip van hulp dan van hoe zij het zien in de lagere Federatie? 

 

Swaruu: Directe interactie met de menselijke bevolking, zoveel als ze kunnen... En de loop der 

gebeurtenissen veranderen met behulp van de 5D-wezens die gidsen zijn van ... mensen. 

 

Gosia: Directe interactie met de menselijke bevolking ... openlijk als ET's? Of bedoel je gewoon 

anoniem als gidsen? 

 

Swaruu: Op welke manier dan ook, er zijn geen grenzen. Zoals ieder zich beter aanpast. Het 

verschil is dat zij niet generaliseren zoals de 5D Federatie, maar zij zien en bepalen elk geval. 

Voorzichtig. De 5D Federatie heeft gewoon de reSources niet om dat te doen, maar van bovenaf 

doen ze dat wel. Ik heb het niet over computers en schepen zoals in 5D. Van bovenaf heb je de 

mentale middelen om op die manier te sturen, aangezien je opereert vanuit een toestand van geen 

tijd, of plastische en kneedbare tijd als het je uitkomt. 
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Wat erkend wordt, is dat net als bij mensen, de 5D Federatie, die de laagste laag is van de Federatie 

als een georganiseerde instelling, hun eigen fouten moet maken en daarin moet groeien in een 

leercurve. 

 

Gosia: En hoe leiden ze precies van bovenaf? Mentaal beïnvloeden? 

 

Swaruu: Van bovenaf is alles geest. Dus mentaal of via Sterrenzaden in 5D. 

 

Gosia: En beïnvloeden ze ook mensen in 5D? Zijn er resultaten? 

 

Swaruu: Ja. Die zijn er altijd. De sleutel is oneindig geduld. 

 

Gosia: Maar één ding ... Als alles een idee is ... en projectie van de geest van gene zijde. Alles 3D 

en 5D ... de Federatie, Cabal en alles ... wij zijn hun idee. Projectie van hen/ons. Zou dat niet zo 

zijn? 

 

Swaruu: Ja en Ja. 

 

Gosia: Dus wat gebeurt er in onze geest daar dat we zoveel nachtmerries hebben 

gemanifesteerd??? De 7d en daarbuiten wil dit? Waarom projecteren we het? 

 

Swaruu: Zelfs van bovenaf is het begrip dat in die vlakken wordt bereikt, gebaseerd op wat in de 

vlakken daaronder is beleefd. Zelfs van bovenaf is het contrast nodig. 

 

Gosia: Maar je kunt geen lagere niveaus hebben om mee te experimenteren als je niet eerst het 

IDEE hebt van die niveaus en wat zich daarin zou kunnen bevinden! Dus alles wat er gebeurt in 3D 

5D is BINNEN DIE vlakken. 

 

Swaruu: Jullie, jullie allen zijn ook hen. Van bovenaf zijn van nature de ervaringen van de lagere 

vlakken inbegrepen. Er is geen 7D zonder 3D. 

 

Gosia: Ik denk dat alles hier een soort droom is van de geesten in 7d-9d. 

 

Swaruu: Droom ... van bovenaf hoef je niet meer te dromen, want je leeft al in de etherische 

wereld. 

 

Gosia: Ja, dat weet ik. Dat is wat ik bedoel. Dat alles wat hier gebeurt het IDEE is van wat er in 

onze 7D geest gebeurt. Dus als er strijd is en wat dan ook in 3D, dan is dat slechts het gevolg van 

ONZE EIGEN MINDEN, maar dan van bovenaf! 

 

Swaruu: Ja. 

 

Gosia: Dus WIE zijn de 7d en 9d wezens aan het leiden als we hier allemaal in onze eigen 

denkgeest zijn? We zijn geen aparte wezens hahaha. Gidsen ze zichzelf? Hun eigen IDEEËN EN 

CREATIES? Waarom zoveel ophef als alles "gewoon" in hun eigen "hoofd" zit? Wezens / ons van 

gene zijde. 

 

Swaruu: Het is de verstrengeling van het collectief van hoge dichtheden waar in feite het concept 

van het Ik verwaterd is. Een enkel bewustzijn is in alle lichamen die in het Universum bestaan, 

ongeacht hun dichtheid. Niet geprojecteerd als iets dat uit een bewustzijn komt en uit dat 

bewustzijn wordt geprojecteerd, maar eerder een idee dat innerlijk door een bepaald bewustzijn 

wordt waargenomen ... dat op zich vanuit een hoge dichtheid moeilijk te zeggen zou zijn waar een 

bepaald bewustzijn begint en eindigt omdat het oplost in het collectief. 

 

Gosia: Dus wij allen binnen 3D - 5D zijn de fysieke projectie van een IDEE dat we hebben gehad 

van hogere planeten. Dus leiden we onszelf hierheen? Wat een spel! We zijn echt goden! We hebben 

alles geschapen, nu zijn we daarbinnen als in een of ander virtueel spel, werelden aan het redden 
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die we hebben geprojecteerd, genietend van contrasten en illusies van scheidingen. Ik moet er zo 

om lachen! 

 

Swaruu: Precies Gosia. En dat is waarom van bovenaf de vrije wil en de beslissingen van iedereen 

worden gerespecteerd. 

 

Gosia: Maar Swaruu, weet je... hoe meer je je dit allemaal realiseert, hoe meer je zin en "zin" 

verliest in het "helpen" of in het doen van iets dergelijks. Het geeft me alleen maar zin om rond te 

rennen en te lachen. Afwas van het balkon gooien. HET MAAKT TOCH NIET UIT ?! Hoe weet je waar 

je je nog moet "gedragen" naar wat dan ook, en wanneer niet? Alleen wat JIJ beslist nee? 

 

Swaruu: Dat hangt alleen van jou af. Daarom heb ik je altijd gezegd dat helpen of niet jouw 

beslissing is. Maakt niet uit. Maar het doet er wel toe voor jou, en dat is iets wat alleen jij kunt 

bepalen. Of de ervaring van helpen... je helpt of niet. Daarom heb ik gezegd dat de wereld gewoon 

is zoals hij moet zijn. 

 

Gosia: Ja ... maar ik zou graag tot op de bodem willen uitzoeken waarom er dit verlangen is om te 

helpen. En ik weet dat we het hier al duizend keer over hebben gehad. 

 

Swaruu: Omdat het de ervaring is die je wilt leven. De ik en de zij. "Ik" help "hen" ... voedt mijn 

ego (op een goede manier). 

 

Gosia: Maar WAAROM? Waarom willen we het ervaren? Ik wil mezelf deprogrammeren. 

 

Swaruu: Het geeft me een goed gevoel over mezelf. 

 

Gosia: Maar waarom? Waar komt dat goede gevoel vandaan? 

 

Swaruu: Dat vanuit het specifieke gezichtspunt van iedereen. 

 

Gosia: Ik voel dat het iets is dat ik zelf geprogrammeerd heb en ik zou graag de RESET van mezelf 

willen om me in de PREFABRICATIE-toestand te zien. 

 

Swaruu: Waarom, dat kun alleen jij weten. Maar de basisreden is altijd dezelfde en je weet het: Het 

verlangen om te weten wat er gebeurt als ... en als ... Vanwege het eindeloze verlangen naar 

expansie. 

 

Gosia: Ik wil weten wat er is buiten mezelf. PREFABRICATED staat. Geen zelfopgelegde ideeën. 

Geen verlangens. Wat is er dan??? 

 

Swaruu: Als je de zelfopgelegde ideeën wegneemt, blijft er geen Gosia over, je blijft gewoon deel 

uitmaken van het grote collectief van hoge dichtheden. Je bent alleen Gosia omdat je gehecht bent 

aan die vooropgezette ideeën die je vormen en bepalen. Wat je 'ik' vormt. 

 

Gosia: Precies. En ik heb het gevoel dat ze aan me kleven als lagen oude kleren. Maar het is niet 

MIJ ... mij in de hogere staat ! Misschien is dat waar ik naar verlang te zijn, denk ik! Ik zie mezelf 

daar. 

 

Swaruu: Toch, zelfs waar je jezelf waarneemt ... zijn er nog steeds vooringenomen ideeën omdat je 

nog steeds zegt 'ik neem mezelf waar', dat wil zeggen, jij, een MIJ en een persoon. Ja, dat is een 

andere laag, maar er is nog een hogere laag. 

 

Gosia: Waar ik mezelf ook waarneem, ik neem waar dat ik opereer binnen een ander soort ¨ideas¨. 

Ze zijn niet zo gedefinieerd. Of zelf-beschrijvend. Het is een ander soort "ik". Niet vanaf hier 

ervaren. 

 

Robert: Maar in die hoge staten, wat ervaar je dan? Als je alles al geïntegreerd hebt? En je weet 

dat je eeuwig bent. 
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Swaruu: Helemaal hoog ervaar je niet. Je bent alles, je kunt het alleen ervaren als je je vanuit die 

staat van totale Verlichting concentreert op een klein deel van jezelf, van wat je waarneemt binnen 

het grote geheel ... En dat kleine deel dat je besloten hebt waar te nemen is hetzelfde als - en wat 

een incarnatie in lage dichtheden of van welke dichtheid dan ook definieert. U bent alles. Dus u 

besluit slechts een klein deel van uzelf te zien, het 'ik' te ervaren. Van boven ben je alles, er is geen 

'ik'. Het is alleen het eeuwige collectief. Er zijn geen ervaringen. En er zijn geen ervaringen omdat 

alles geïntegreerd is en buiten de tijd staat en zonder de waarneming van de opeenvolging van 

gebeurtenissen, is er geen ervaring. 

 

Gosia: Maar er zijn graden tussen ALLES ZIJN en mijzelf zijn zoals hier in 3D. In de staat waarin ik 

"mezelf waarneem" ben ik nog niet alles. IK BEN, maar het idee van IK is anders. Niet gedefinieerd 

zoals hier. 

 

Swaruu: Gosia, ja er zijn graden, daarom is er 3D 5D 6D 7D ..... Als je je geïntegreerd voelt in het 

geheel maar nog steeds een 'Gosia-concept' bent dat los staat van de anderen is dat gelijk aan een 

begrip van 7 of 8D waar nog steeds een 'ik'-concept aanwezig is. 

 

Gosia: Ja. Daarom denk ik dat waar ik "mezelf waarneem" niet de Bron zelf is, het is niet de totale 

Verlichting, nee nee. Er is nog steeds een soort van zelfwaarneming van MIJ. Maar het is als meer 

¨collectief¨, uitgebreid. Geen ideeën om te "helpen of niet helpen." "Doe dit aan of dat." Het is een 

ander soort bestaan. Daar is mijn "thuis". Niet eens Taygeta of iets materieels. 

 

Swaruu: Dichtheden als voorbeeld, retorisch, we weten al dat het een gradiënt is en dat er 

evenveel dichtheden zijn als er bewustzijnsvormen zijn. Merk op dat de staat van "De Bron", de 

eenwording van het geheel, staat van volmaakte Verlichting, er geen Zelf is, er is geen ervaring ... 

Het is dus gelijk aan nietsheid, leegte ... en zelfs dat niet. Onmogelijk te definiëren want als je het 

definieert is dat het niet. Dus totale verlichting staat gelijk aan niet zijn. En daarom verkies je te 

leven in dichtheden waar er een notie van zijn is. Van een 'ik'. In 9D is er alleen een concept van, of 

het idee dat er iets onder gevormd zou kunnen worden, een intentie. Het ¨Ik¨ is bijna volledig 

opgelost in het collectieve bewustzijn. 
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