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20200826-Taygeta-NL-Buitenaardse-rassen-Sirianen 

 

Buitenaardse Rassen: Sirianen. (Swaruu - Buitenaardse Pleiadische communicatie) 

 

Swaruu: Sirianen. Het is weer als met de Pleiadeanen. Zij zijn niet één ras; het is een complex van 

ontelbare rassen. Dus wat je over hen vindt is zeer gevarieerd. Niet alle Siriaanse Sterrenzaden 

zitten in humanoïde lichamen. De meest voor de hand liggende Sirianen en het dichtst bij de Aarde 

zijn de Cetáceos/ de dolfijnen, walvissen. In termen van spiritualiteit zijn zij geavanceerder dan de 

mensen. Het hebben van een complexe beschaving is geen synoniem voor vooruitgang. Zij hebben 

eenvoudigweg geen beschaving nodig, dat is voor hen niet nodig, zij hebben alles in zich, hun 

communicatie, hun wereld, hun alles. 

 

Zij staan dichter bij de Bron met een zeer sterke verbinding. Ze zijn uitgezaaid op vele werelden, 

waaronder Tiamat, Aarde, Erra, Temmer en anderen. Maar zij zijn niet de Sirianen waar je naar 

vraagt. Degenen die naar ik aanneem het meest invloedrijk zijn, zijn degenen die als basis worden 

genomen van de Egyptische beschaving als ras, maar dan in de post-pyramiden en post-Sphinx 

fase, want die is eerder, en van het Federatie conglomeraat in oorsprong. Isis, of Ishtar had een 

sterke band met Sirius, ten onrechte afgeschilderd als Siriaans, zij werkte alleen met Sirianen en 

werd door hen zeer gerespecteerd. 

 

Gosia: Vergeef me Swaruu, iets ter verduidelijking: Ze werden op vele werelden gezaaid, 

waaronder Tiamat, Aarde, Erra en Temmer onder andere. Heb je het over dolfijnen? Niet naar 

mensachtige Sirianen? 

 

Swaruu: Ja, onder andere werelden, ja op Temmer en de Aarde (want ook Temmer heeft zeeën, zij 

het kleine). Dolfijnen als soort, daar heb ik het niet over zielen, ook al zijn ze verwant, ja, die gaan 

hand in hand. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Maar hebben alle dolfijnen Siriaanse zielen? Of slechts enkele? Omdat, als 

mensen, sommigen Taygetan Starseeds zijn, anderen Centaurian? 

 

Swaruu: Laten we zeggen dat de overgrote meerderheid ja, Siriaanse zielen heeft. Meer kan ik niet 

weten. Ik twijfel er niet aan dat er dolfijnen zijn met zielen van andere rassen. Je moet niet 

vergeten dat een ziel geen eigenschappen heeft van het behoren tot een plaats. Het is gewoon een 

voorkeur om op die specifieke plaats te zijn. Het is een deel van haar ervaring. De ervaring bepaalt 

de ziel beetje bij beetje. De ziel wordt opgebouwd naarmate de ervaringen vorderen. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Dus de katten hier kunnen ook Starseeds van andere rassen zijn, niet alleen 

de Urmah? 

 

Swaruu: Als ze in een kat zitten, hebben ze natuurlijk een affiniteit met dat ras. Hoewel het voor de 

Urmah makkelijker is om in een mensenlichaam te zitten, vanwege het enorme begrip en begrip dat 

de Urmahs al hebben voor mensen. 

 

Robert: Maar kan een kat als een sterrenzaadje in een mensenlichaam komen, hier op Aarde? 

 

Swaruu: Ja, maar een wilde kat... staat niet te springen om de zoon van de manager van dit of dat 

bedrijf te worden en naar Harvard te gaan. Ze moeten ervaringen opdoen om verder te gaan met 

het opbouwen van hun ziel om compatibel te zijn met het zijn, in dit geval de jongen. Het is een 

kwestie van frequenties. Een ziel gaat naar de frequentie waarmee zij overeenstemt. Zo eenvoudig 

is het. 

 

Nu, laten we verder gaan met de Sirianen. Het is een beschaving gebaseerd op Sirius A, op 

meerdere planeten. Het zijn geavanceerde humanoïden met een blauwe tint, donkere koperen huid. 

Mild amfibie DNA, niet evident. Deze Siriërs hadden ook uitgebreid contact met de Maya-

beschaving en hebben tegenwoordig een zeer hoog aantal Starseeds op Aarde. Zij leven meestal 

dicht bij elkaar, met uitgebreide families die samenwonen in natuurlijk gevormde gebouwen die 

eruitzien als sponzen, of holle rotsen met meerdere ramen die er een beetje ongeorganiseerd 

uitzien, met een smaak die kan worden vergeleken of gelijkgesteld met de vroege 20e eeuwse Art 
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Nouveau op Aarde. Er zijn zeer duidelijke voorbeelden van dit soort constructies in heel Barcelona. 

Er wordt aangenomen dat deze Art Nouveau invloed van de Sirianen afkomstig zou kunnen zijn, 

gezien de duidelijke stijlovereenkomst. 

 

Ja, dank u. Let op de afgeronde ramen, bijna organisch. Dit is erg Siriaans. 

 

Gosia: Ik vind ze mooi, ja. In de architectuur houd ik van alles wat rond is. 

 

Swaruu: Het feit dat ze zo dicht op elkaar leven maakt ze een beetje moeilijk om mee om te gaan, 

vanuit Taygeta's oogpunt. Omdat ze bijna geen persoonlijke barrières hebben, het gebied dat 

mensen nodig hebben als persoonlijke ruimte. Vergeleken met Taygeta's, die zeer breed zijn. Het 

leidt vaak tot conflicten, waaronder een botsing tussen het voornaamste Siriaanse schip en het 

onze, met fatale gevolgen voor verscheidene Siriërs aan boord van hun schip, en schade aan ons 

Temeriaanse slagschip. Wanneer twee schepen met een grote massa manoeuvres uitvoeren in 

elkaars nabijheid, hebben zij de neiging om elkaar aan te trekken, door hun magnetische 

potentiëlen. 

 

We hebben ze vaak gezegd niet zo dichtbij te komen, maar ze luisterden niet tot dit ongelukkige 

incident. Het is alsof ze de neiging hebben om de nabijheid van anderen te zoeken, niet om alleen te 

zijn. Zoals het ook gebeurt op halflege parkeerplaatsen op Aarde. Met zoveel ruimte hebben mensen 

de neiging hun auto naast de jouwe te parkeren terwijl je dat niet wilt. 

 

Gosia: Ja, ik weet het Swaruu, het is iets ongelooflijks. Ik heb het op het strand gezien. Ik zoek het 

verste plekje op, weg van iedereen, en opeens heb ik mensen om me heen! Ik weet niet waarom ze 

dat doen! Het moeten Sirianen zijn. 

 

Swaruu: Aha ja, Gosia, het is de neiging waar ik het over heb. 

 

Gosia: En als de mensen zeggen dat ze Sirianen channelen, maar voorbij 5D... 7 - 9 D... hoe is dat 

dan? Want ik heb begrepen dat voorbij 5D deze identiteiten samensmelten. Kan er dan nog een 9D 

Siriaan zijn? Of een 9D Pleiadeaan? Of is het zo dat op dit punt deze categorieën van zijn vervagen? 

 

Swaruu: Voor mij is alles boven 5D of 6D al universeel, niet gelokaliseerd. Het kan per definitie niet 

gelokaliseerd worden. Er kunnen geen Sirianen in 7D zijn, noch Pleiadeanen in 7D... waarom? Op 

die plaatsen is er geen dualiteit zoals je die hier kent, voor ons in 5D of mensen in 3D, het omvat 

alles, en in die hoge dichtheden vervagen de lokaliteiten, je reist alleen met gedachten, zonder iets 

nodig te hebben, reizen is alleen maar een idee, zoals je je kunt voorstellen dat je in Nepal in de 

bergen bent en in een oogwenk jezelf kunt voorstellen dat je op het strand in Maui bent. Daarom 

zeg ik altijd dat als je je met je gedachten een schip kunt voorstellen, je er geen nodig hebt. 

 

Het feit dat er Sirianen in 7D of Pleiaden in 7D zijn, betekent dat sommigen dat niet zijn. Het feit dat 

zij Pleiadeanen of Sirianen zijn en niet... (een ander ras) is iets zijn, maar niet het andere, en dat 

betekent dualiteit. Dus, het is niet dat ze geen Sirianen of personen of entiteiten uit 7D channelen. 

Ze sturen je gewoon een relatief Siriaans-getinte boodschap met een agenda, of het zijn de eigen 

ideeën van de persoon die channelt. Of ze channelen gewoon 5D Sirianen. 

 

Gosia: Als iemand een 7D Yena channelt, zou je de "Pleiadische" smaak ontvangen, toch? Zelfs als 

de identiteit van die Yena universeler zou zijn. 

 

Swaruu: Alleen als de Yena dat wenst. Zo is het nu eenmaal. En het zou niet echt een Yena zijn. 

 

Gosia: Zou een Yena een Siriaanse smaak kunnen kanaliseren? 

 

Swaruu: Ja, want van daaruit is alles inbegrepen. 

 

Gosia: Ok, ik begrijp het volkomen. Dank u, ik vind het mooi. 

 

Swaruu: De basis om dit te begrijpen of uit te leggen is de afwezigheid van dualiteit als iets 

tastbaars.  
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Gosia: Ik begrijp het. Nog een vraag, over de dolfijnen. Dus, dolfijn Sterrenzaden en Siriaanse 

menselijke Sterrenzaden... zijn die hetzelfde? Alleen in verschillende avatars? 

 

Swaruu: Sirianen zijn niet één soort, ze zijn een groot conglomeraat van soorten, allemaal met hun 

Starseeds. Er zijn zelfs Reptilians van Sirius (positief). Er zijn Urmah van Sirius (een uitgebreide 

kolonie, zoals ik in de video over de Urmah zei). Die met schepen die de nabijheid niet respecteren, 

ja, dat zijn humanoïden. 

 

Gosia: Sommigen van hen zijn zo? 

 

Swaruu: Zo zijn ze, maar niet zo blauw (deze, andere wel). Deze hebben een wat koperkleurige 

huid met een lichte blauwe tint, maar goed te zien. En hun gelaatstrekken zijn zeer Egyptisch. Er 

zijn andere geavanceerde rassen met beschaving die blauw zijn en verwant zijn met de 

Andromedanen en de Celeste. Dat is weer een andere soort, het is aquatisch met uitgebreide 

onderzeese beschavingen, vooral op Sirius B. Het concept van "Aqua-mens" kan daar vandaan 

komen. 

 

Gosia: Hebben ze geslachten? Hoe planten ze zich voort? 

 

Swaruu: De dominante Siriërs op Sirius A (degenen met de schepen) planten zich seksueel voort. 

Ze zijn allemaal semi-aquatisch, met een hoge tot gemiddelde hoeveelheid amfibiegenen. Niet 

iedereen die van Sirius komt is aquatisch, maar meestal wel. De zone wordt gedomineerd door 

waterplaneten, vergeleken met hoe Tiamat was of Temmer is, ook al heeft Temmer veel eilanden. 

 

Gosia: Zijn ze liefdevol, wetenschappelijk, muzikaal? 

 

Swaruu: Ze zijn erg holografisch, een beetje van alles. Ze hebben wel een sterke voorliefde voor 

beeldhouwkunst en het creëren van kunst in 3 dimensies. Zoals tot uiting komt in hun architectuur. 

 

Gosia: Zijn ze verwant aan de Dogon mythen in Mali? Daar hebben ze legenden over Siriërs van 

Sirius A, B, en ze zeggen ook dat er een Sirius C is. 

 

Swaruu: Ja, er is mythologie over de hele Aarde die spreekt over geavanceerde waterwezens die de 

geneeskunde, kunst en architectuur hebben geplant. De Aarde kent niet de invloeden van slechts 

één Siriaanse soort, maar van meerdere. Er zijn ook meerdere soorten Siriaanse katachtigen, met 

geavanceerde beschavingen, maar niet zijnde Urmah. Net als de Aarde, die ook niet slechts door 

één Pleiadische soort is beïnvloed. Het ergert me dat mensen op deze manier over de Pleiadeanen 

praten, alsof ze één enkel ras zijn. Hetzelfde geldt voor de Sirianen. We zouden ras voor ras moeten 

specificeren. 

 

Gosia: Maak je geen zorgen, we zullen het de mensen laten weten. Beetje bij beetje zullen mensen 

hun perspectief veranderen. Hartelijk dank, Swaruu. Tot morgen. 

 

Swaruu: Tot morgen, Gosia en Robert. 
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