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20201007-Taygeta-NL-Zwarte-gaten- zon-Wormgaten-wat-ze-werkelijk-
zijn 
 

Zwarte gaten, Zon, Wormgaten - Wat Ze Echt Zijn - Buitenaards Contact (Taygeta, Pleiaden) 

 

Swaruu: De zon functioneert niet zoals de Aardse wetenschap zegt dat hij doet. Het is geen 

thermonucleaire bal. Het is iets gecompliceerder. Vanuit het strikt 3D gezichtspunt wordt het gezien 

en begrepen als een waterstofbal in een constante thermonucleaire fusie, maar als je de andere 

vlakken optelt, zul je ontdekken dat de zon, de zonnen, Portalen zijn. Witte gaten. 

 

Deze zon is niet geel, hij is wit, en zijn zonnevlammen veroorzaken geen probleem voor de biologie, 

alleen voor de telecommunicatie. 

 

Zonnevlammen? Er zijn de hele tijd zonnevlammen en er gebeurt niets. Trouwens, de zon is niet 

zoals ze zeggen. Er gebeurt niets met de zon. Als ze je dat vertellen, is het alleen maar zodat 

mensen de echte problemen niet zien. Om je te verzadigen met dingen. Zodat je niet ziet wat de 

Cabal doet. 

 

Anéeka: Nogmaals, er gebeurt niets met de zon. Het lijkt alsof het van de zon komt omdat de 

golven uit die richting komen. Ze zeggen dat het geen vlekken heeft. En de menselijke wetenschap 

schiet erg tekort in het begrijpen. Dit is natuurlijk, het heeft niets met de golven te maken. De zon 

geeft zonnewind af, dat is iets anders. De zonnewind verandert met de activiteit van de vlekken. Ze 

begrijpen niet dat het een levend wezen is, met bewustzijn, verbonden met anderen. Het heeft 

temperament. 

 

Deze "Sol 13", Zon 13, is zeer temperamentvol en zeer sterk, vergeleken met Taygeta, bijvoorbeeld. 

Als het geen vlekken heeft, dan wordt de doortocht van de schepen daar moeilijk of stopt zelfs, 

omdat de vlekken portalen zijn waar ze doorheen gaan. Hoewel ze cyclisch opengaan en je kunt 

voorspellen wanneer ze opengaan, want als ieder wezen met bewustzijn neemt de zon zijn eigen 

routines in acht. 

 

Robert: Ok, het is een levend wezen. Heeft het intelligentie zoals wij die kennen? En heeft de aarde 

ook intelligentie zoals wij die kennen? 

 

Anéeka: Niet zoals wij die kennen. Het is van een andere aard omdat het een zon is. Haar 

bewustzijn is veel meer uitgebreid. Van zeer hoge dichtheden, en het omvat de som van meerdere 

bewustzijns zoals dat met alles gebeurt. Nogmaals, de menselijke wetenschap mist dit punt. Een 

menselijk wezen is de som van het collectieve bewustzijn van de cellen waaruit het is opgebouwd, 

en de bijbehorende micro-organismen, in symbiose. En alle menselijke wezens vormen, als cellen, 

samen met de bewustzijnen van andere organismen, de dieren en de planten, de cellen die het 

planetaire bewustzijn van de Aarde vormen. En de Aarde en de andere planeten componeren >> 

gedeeltelijk <<< dat van de zon. Als een som. 

 

Zo worden de bewustzijnen opgeteld, totdat ze één verenigd collectief universeel bewustzijn worden, 

of de Bron. 

 

Swaruu: De zon is een portaal. Daarom, wat er helder uitziet is de uitgang. De ingang (of negatieve 

zon) is in een ander deel (centraal deel-constellatie van Andromeda) en in een zwart gat. Ze creëren 

een energetische toroïde +, - zoals alles, dat werkt met de toroïde als een geometrische vorm van 

manifestatie van bewustzijn ---> potentiële energie ---> materie. 

 

De ingang is een zwart gat, de uitgang is een zon. Het is de eigen energie van een energetische 

"entiteit", dat zijn de zonnen of sterren. Niet zijn hele "wezen" bevindt zich op dit ene vlak, dus 

wordt slechts een deel waargenomen. 

 

Een gat in 3 dimensies is een bol. Daarom zijn de ingang en de uitgang bolvormig. Men schildert de 

zwarte gaten altijd ten onrechte af als een trechter, het klopt maar ten dele, het zijn bolvormige 

gaten die vanuit elke richting kunnen worden betreden. 
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Zwart gat boven, daaronder een wit gat of ster. 

 

Het hele Universum, dat is de initiële 5D Matrix, en ook de 3D Matrix, die een karikatuur of simulatie 

van een simulatie is, werkt met de torus als de geometrische basisvorm voor manifestatie van 

bewustzijn met betrekking tot potentiële energie en vervolgens in materie. Het bewustzijn, in het 

vasthouden van een idee, laten we zeggen een bol, accumuleert beetje bij beetje de potentiële 

energie. Als de energie van het bewustzijn voldoende sterk is, zal een potentieel energiepunt van 

grote concentratie ontstaan, dat vervolgens zal vormen wat wordt waargenomen als "harde" 

materie. 

 

Wat aandacht krijgt, schept of manifesteert zich, wat genegeerd wordt, wordt vernietigd. Daarom is 

de maatschappelijk aanvaarde theorie dat de eerste "levensmoleculen" en de eerste proto-

organismen bij toeval werden gevormd in een chemische soep op de primitieve Aarde niet logisch. 

Zonder aandacht, de aandacht van een bewustzijn, heeft materie de neiging terug te vloeien in 

potentiële energie. Het kan zich niet ophopen of groeien in complexiteit. Dat komt omdat als je iets 

verwaarloost, het de neiging heeft te verdwijnen, te verslechteren. Of het nu een auto is, een huis, 

een stoel van hout die buiten wordt achtergelaten. Het krijgt geen aandacht (liefde, creatieve 

intentie, onderhoud). Daarom begint het te degraderen tot eenvoudiger dingen, tot grondstof. 

 

Een DNA-molecuul wordt dan gecreëerd met de bedoeling dat het bestaat. Het gebeurt niet bij 

toeval. Dat een hele DNA-molecule uit het niets ontstaat is enkele duizenden malen minder 

waarschijnlijk dan wanneer een tornado door een autokerkhof zou razen en een perfecte replica van 

een Ferrari zou achterlaten. 

 

De Matrix, of het nu de kopie is of de oorspronkelijke, leest en kopieert de intentie van het 

bewustzijn en vormt het tot iets tastbaars, maar nogmaals - het is slechts waarneming. Op zichzelf 

bestaat "materie" niet. 

 

Terugkomend op de toroïden, het is de geometrische scheppende vorm van alle materie, in basis- of 

oervorm. Van een atoom, een molecuul, een levende cel ---> tot een appel, een planeet, een zon en 

zelfs het melkwegstelsel, het zijn allemaal toroïden. Dit klopt ook met wiskunde en geometrie 

toegepast op de mechanica van de manifestatie... dat de Aarde niet plat kan zijn, want nogmaals, 

het is een torus. Dit is waarom er openingen zijn bij de polen. 

 

Alles is een torus of een deel van een torus. Dus, de zon is geen thermonucleaire bal, zoals ze 

zeggen, maar een gelokaliseerd energetisch punt van aandacht, dat is waarom het schijnt. Maar 

logischerwijze heeft zij andere delen, delen vanwaar haar energie afkomstig is, die voortdurend 

gerecycleerd wordt met de dynamiek van de stroom van haar torus, hoewel je die niet allemaal kunt 

waarnemen vanuit het tot bepaalde frequenties beperkte gezichtspunt zoals de 3D-waarneming is. 

Er zijn daar andere delen van de zon die wij niet kunnen zien. 

 

En op zichzelf is de zon slechts een stukje in het weefsel van het universum, een onderdeel zoals 

een cel is voor een organisch lichaam, zo is het een torus die deel uitmaakt van iets groters, dat op 

zijn beurt weer deel uitmaakt van iets anders dat nog groter is. 

 

Dit is niet alleen de wetenschap van Taygetean. Mensen pikken het al op met experimenten zoals de 

dubbele spleet, waarbij een foton een golf van potentiële energie is als het geen aandacht krijgt of 

een deeltje is als iemand ernaar kijkt. Dit is het principe, of het meest basale voorbeeld, waardoor 

alle materie bestaat. Gewoon wat meer aandacht heeft is... meer aandacht, het groeit en 

accumuleert complexiteit. Ook dit verklaart het zeer reële fenomeen van de tulpas/egregors. 

 

De bewustzijnen ook, want op zich is er maar één bewustzijn. Het opperste "ik" van de Bron, en 

ieder mens, ieder bewustzijn, is niet alleen een "deel" van dat bewustzijn... Het is van rechtswege 

hetzelfde bewustzijn. Daarom, wat een persoon ziet en waarneemt IS van rechtswege de realiteit. 

 

Robert: Veroorzaakt de zon kanker? 

 

Swaruu: Kanker is een gecompliceerd iets; het heeft zijn bestaan niet te danken aan op zichzelf 

staande oorzaken. Het is vooral mentaal, hoewel er ook kunstmatige oorzaken zijn. Wat de zon 
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betreft, die kan een reeds bestaand probleem alleen maar aanmoedigen of versterken. Op zich is er 

niets mis met de zon. En de ultraviolette stralen die als gevaarlijk worden afgeschilderd, zijn niet 

alleen niet schadelijk, maar verhogen de Frequentie van de persoon. Röntgenstralen, onder andere, 

zijn schadelijk. 

 

Robert: En de röntgenstraling komt van de zon of van het universum? 

 

Swaruu: Beide, maar het meest van de zon voor iemand van de Aarde. De zon bevordert alleen een 

kanker- of huidprobleem in combinatie met de uitscheiding van gifstoffen via de huid. En 

zonneschermen produceren deze stoffen die in combinatie met de zon geactiveerd worden, 

waardoor huidkanker ontstaat <-- Gebruik nooit zonnebrandcrème. Het is onderdeel van Agenda 21 

<-- Het staat op onze zwarte lijst. 

 

Crèmes en oliën die op de huid worden gebruikt of gesmeerd tijdens blootstelling aan de zon kunnen 

brandwonden veroorzaken, omdat er een vergrootglaseffect optreedt wanneer de huid onder een 

transparante laag olie of crème blijft zitten. Op dat moment treedt een broeikaseffect op. Dit geldt 

ook voor autoverzorgingsproducten, zoals vinyl- of plasticbeschermers die worden verkocht om de 

auto te doen glanzen. Het eindigt ook met de vernietiging van het stuk plastic dat het moest 

beschermen. 

 

Robert: Kan er een botsing zijn tussen zwarte gaten? 

 

Swaruu: Dat gebeurt op inwendig niveau omdat ze van binnen met elkaar verbonden zijn. Maar dit 

is meer etherisch. Ja, een botsing is mogelijk. Niets gewoons. 

 

Zwarte gaten fotografie 

 

Swaruu: In het meest extreme geval kun je alleen fotograferen wat zich daarbinnen afspeelt, 

zolang het licht uitstraalt. En dat is een ander probleem... Omdat het gat zelf het licht zou 

absorberen dat door het binnenkomende object wordt uitgezonden, zelfs van een afstand. Dit is het 

excuus voor de kleur rood op de "foto". Met rood licht zou het zichtbare lichtspectrum naar rood 

neigen omdat het de langste golflengte heeft. 

 

Er is een intrinsiek probleem in dat beeld. Het gat is in 2D afgebeeld. Het is plat. Zoals een schijf. 

De andere componenten zijn menselijke classificaties die op zichzelf niet ongeldig hoeven te zijn. 

 

Ik ga je iets laten zien dat meer op een echt zwart gat lijkt. 

 

Het gat is een bol die alles in gelijke mate absorbeert, uit elke richting. 

 

Robert: Maar zou het een bol zijn in 3D, XYZ? 

 

Swaruu: Het zou geen werveling produceren zoals water dat door een gat valt. Wat je in het beeld 

ziet is niet het gat, maar de afwezigheid van andere dingen in een gebied in de ruimte. Ja, het zou 

een XYZ bol zijn die alles absorbeert. Alleen zie je het door zijn aard zelf niet. 

 

En in dit beeld zou het zwarte gat iets in het centrum van die leegte zijn. Je kunt het niet zien, maar 

het verduistert een heel gebied. 

 

Gosia: Maar zou het ook je schepen kunnen absorberen zonder dat je dat wilt? Of kun je altijd zelf 

bepalen of je geabsorbeerd wordt of niet? 

 

Swaruu: Daar kom ik nog op, Gosia. Ze kunnen het zwarte gat niet zien omdat het al het licht 

absorbeert dat zich in de buurt ervan bevindt. Maar ze kunnen wel een andere bol zien die de 

uitgang van hetzelfde zwarte gat is. Ja, het is gewoon dat er daar een element van draaikolk is. 

Maar dat zou kunnen komen doordat het licht dat van de andere kant komt, afbuigt als het de 

invloedszone van het zwarte gat nadert, maar dat is bij veel lichtbronnen daarachter. De bol die de 

uitgang is en dus een torus, is een zon. 
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De zonnen zijn, vanuit een bepaald gezichtspunt, hol. Niet precies als een holle bol, maar als een in- 

of uitgang van een tunnel met meer dan 3 dimensies, maar begrijpelijk als XYZ. De energie komt 

binnen door het zwarte gat en gaat eruit door de zon, waardoor een torus ontstaat. De invloed van 

deze torus kan enkele duizenden lichtjaren zijn en het is allemaal met elkaar verweven. 

 

Elke zon heeft z'n zwarte gat en elk gat heeft z'n tegenpool nodig, een zon. En ze zijn er in 

verschillende groottes en ze zijn naar elk. We hebben het over absolute compressie of kritieke 

massa. Ze hebben allemaal deze eigenschap, anders zijn het geen zwarte gaten. 

 

Robert: Als het zwarte gat niets zou opslokken, zou de zon dan uitdoven?  

 

Swaruu: Niet precies, want het is een torus, het voedt zich weer met zichzelf. Het buitenste deel 

van de torus, of het "sinaasappelschil" deel, is aan de etherzijde. Het is op zichzelf een enorm 

nulpunt "reactor". Dat is elke zon. En ook, elke reactorkern in een van onze schepen. Zelfde 

principe, want het is een mini zon ingesloten. Daarom dooft hij niet uit.  

 

Robert: Dus alles wat een zwart gat opslokt, wordt niet vernietigd? Wordt het alleen verplaatst? 

 

Swaruu: Ja Robert, het wordt alleen verplaatst. Het is alleen dat hier iets relatiefs bij komt kijken. 

Vanuit het wiskundige perspectief van de externe waarnemer wordt wat het zwarte gat binnenkomt 

vernietigd, omdat het wordt samengeperst tot de kritische massa. Maar vanuit het perspectief van 

het object verandert het alleen in dimensie en frequentie, maar ten opzichte van zijn interne 

geometrie blijft het intact. Wat er met het object gebeurt is relatief. 

 

Een ander punt. Het is onmogelijk om de grootte van een zwart gat te berekenen, omdat het juist 

door zijn eigenschappen onmogelijk is om het met afstand te meten, omdat ook dat slechts een 

illusie is. Daarom kan het, vanuit een externe perceptie, objecten "opeten" die aanzienlijk groter zijn 

dan hijzelf, omdat ze vervormd raken in "relatieve grootte" naarmate ze dichter bij het gat komen. 

Daarom kan een perceptueel "klein" gat, van buitenaf gezien, van dichtbij de grootte hebben van 

een heel sterrenbeeld of zelfs een melkwegstelsel. 

 

Merkwaardig genoeg, en met deze kenmerken, zijn er geen kleine, zoals ze beschreven worden. 

Toch zijn er kleintjes, want laten we zeggen dat een kleine hagedis die op een rots ligt te 

zonnebaden, zijn bewustzijn bevat en op zichzelf het product is van een energetische dynamiek die 

identiek is aan die van een zwart gat. Het is ook een toroïde... 

 

Op het gevaar af metafysisch te worden... Elk bewustzijn creëert zijn wereld, zijn eigen universum, 

omdat het leeft in zijn persoonlijke interpretatie van het universum. Daarom is de hagedis, en elk 

ander schepsel, een portaal naar een ander universum. Zijn eigen hagedissen universum. Jullie zijn 

'zwarte gaten', metafysisch gesproken. Portalen naar andere werelden, andere interpretaties van het 

universum. 

 

Dank je, Swaruu. Zijn er manieren om een zwart gat te detecteren? 

 

Swaruu: Manieren om het op te sporen: Afgezien van de traditionele manieren die online worden 

beschreven. Je ziet of neemt het waar met de instrumenten als een zeer grote concentratie van 

zwaartekracht. Dit is een grote concentratie van staande golven met zeer hoge Frequentie 

harmonischen. Zoals ik al eerder heb gezegd, is ruimte een vloeistof, en daarin neem je kammen en 

dalen waar. De ruimte is water in een toestand van trilling die cycli zijn van 1-2-4-5-7-8 overgaand 

naar het nulpunt wanneer het de energie van de etherzijde depolariseert, of 3-6-9, wat de staande 

golf is. De zon is een grote top als een verstoring in het weefsel van de vloeistof in de ruimte. Om 

een kam te hebben moet er iets zijn dat het water naar de andere kant duwt. Stel je nu voor dat je 

een vis op zee bent. 

 

Alles is nu ondersteboven... Je zult de grote kammen zien als valleien, als lege ruimtes. Zet het 

allemaal op zijn kop. Voor elke concentratie van energie in een punt zal er een tekort zijn van gelijke 

kracht aan de andere kant. Je kunt ze in kaart brengen zoals je met al het andere doet. En ze 

kunnen ontweken worden als je door de ruimte reist. Maar ze zijn geen probleem. Sommige soorten 

die niet zoveel technologie hebben, gebruiken ze als corridors of hogesnelheidsroutes. Anderen, 
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zoals wij, die meer geavanceerde technologie hebben, negeren ze gewoon wanneer ze in supra-

luminaire vlucht zijn. Want in hyperspace springt een schip overal overheen, ook over zwarte gaten. 

Het is niet aan het reizen. Het springt in de ether en springt van daaruit naar zijn bestemming. 

 

Vanuit de ether, en in de ether, zijn er geen afstanden. Dat is alles wat er is. Dus, vanuit de ether 

kun je springen naar waar en wanneer dan ook (ruimte/tijd) in gelijke mate. Je hebt alleen de 

bestemmingsfrequenties nodig om te weten waar je heen moet. Vanuit de ether zijn er geen 

afstanden en alle punten van ruimte/tijd zijn op gelijke "afstand", of veroorzaken dezelfde 

inspanning om gelijkelijk te bereiken <--- 

 

Robert: Wat je zegt is zeer coherent... Met dit beeld van het zwarte gat zeggen ze dat Albert 

Einstein gelijk had met zijn gravitatie relativiteitstheorie. 

 

Swaruu: NEE. Wat ze deden was een heel verhaal samenstellen rond de afbeelding van het zwarte 

gat dat ze online plaatsten, om te passen in en met Einstein's vergelijkingen. Einstein heeft dat niet 

voorspeld. Wat ze deden was het in het verhaal laten passen. Zoals ze al zo vaak hebben gedaan, 

met wat er in de Bijbel staat. 

 

Onthoud, het excuus is dat het licht rood is, omdat het alle andere golflengten absorbeert. Maar wat 

het is, is een voorstelling van het alziende oog met als doel meer angst te veroorzaken en zijn 

entiteiten te valideren als bestaand. Het oog van Sauron, zoals sommigen zeggen. Het is 

Saturnusverering. De heer van de ringen is Saturnus. Het oog van Sauron. 

 

Iets ter verduidelijking in het voorbijgaan: Je komt binnen vanuit een zwart gat in het sterrenbeeld 

Andromeda en verlaat het via de zon. Maar als je binnenkomt via de zon, ga je weg achter TAURO. 

Wormgat ingang die bestaat vanaf de zon: M33 <-- precies daar. Je komt daar uit en komt hier 

binnen. De aard van een wormgat is veel complexer dan wat je op het eerste gezicht ziet. Het is niet 

zomaar een buis, zoals men op Aarde zegt. Er is een complex systeem gebaseerd op frequenties in 

zijn binnenste. Alles verbonden vanuit de ether. Alle zonnen en alle zwarte gaten zijn verbonden in 

hun binnenste. Met de juiste kennis van Frequenties in kaart brengen, ontstaat er een heel 

communicatiesysteem dat je overal in het Melkwegstelsel en Universum kan brengen. 

 

Robert: Swaruu, weet jij iets meer over deze zwarte gaten CGI? 

 

Swaruu: Er valt niet veel op te zeggen... alleen dat het beslist meer theater en oogdruppels zijn 

van de Cabal en Nasa. Ze zeggen dat het afkomstig is van uitgebreide systemen die... (wat dan 

ook). Maar het is gemaakt door een computer. Met valse kleuren. Net als de hand van God die ze 

een tijd geleden ook eruit hebben getrokken. Of de Paardennevel. 

 

Robert: Zou die vorm een zwart gat zijn? We weten dat het de achterkant van een zon zou zijn. 

Maar zou het die vorm zijn? 

 

Swaruu: Zoals er zonnen zijn die energie uitstralen, zijn er tegenzonnen van dezelfde intensiteit die 

energie absorberen. De astronomie en astrofysica van de aarde nemen ze als afzonderlijke dingen, 

terwijl ze delen van hetzelfde ding zijn. Het is een energetische torus (zoals alles). De keel van het 

zwarte gat is de motor, de uitgang is de zon, de ingang van de energie is het gat. 

 

En hoe ziet een gat er in drie dimensies uit?  Het is een bol <-- 

 

De rest kan niet worden gezien omdat het in andere vlakken is, in de ether. Alleen is zo'n 

geometrisch model onbegrijpelijk voor de gemiddelde mens. 

 

Robert: Maar kan een zwart gat wel gefotografeerd worden? 

 

Swaruu: Alleen wat zich rond de zogenaamde waarnemingshorizon bevindt. Niet het gat zelf, want 

zelfs licht ontsnapt niet. 

 

Robert: Oké, dan zou je er dus geen foto van kunnen maken.... Want ik denk het niet. 
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Swaruu: Nee, dat kan niet. Alleen de energie en de objecten die er naar toe gaan. Of het gaat 

wervelend naar binnen, en meerdere objecten zullen de zwaartekracht die het uitoefent vormgeven. 

Maar het is niet het gat zelf dat gefotografeerd wordt. 

 

Robert: Natuurlijk. Dat is de reden waarom als je een zwart gat in gaat, je eruit komt in de 

bijbehorende zon. Daarom zie je objecten uit de zon komen, omdat ze die gebruiken als een weg of 

een sluiproute door de ruimte. 

 

Gosia: Ik zou graag iets meer willen begrijpen. Waar zijn zwarte gaten voor, en hoe ontstaan ze? 

 

Swaruu: Het zijn punten van grotere concentratie van potentiële energie, waar die is "gestremd" in 

een zeer geconcentreerde vorm, met dezelfde dynamiek als de mechanica van manifestatie. Als je 

wilt dat ik erop inga, zal het even duren want de uitleg is lang en technisch. 

 

In het kort is het een wezen; de zon is een wezen. Als ieder wezen is het een energetische torus, 

zoals ook jullie dat zijn. Maar een boom is duidelijker als zodanig. Het zijn voelende wezens. 

 

Waar dienen ze voor? Ze dienen om de reistijd van een schip van een verre plaats naar deze plaats 

te verkorten bijvoorbeeld, je kunt weten en een kaart maken van waar welke ingangen (zwarte 

gaten) zijn, en waar ze heen gaan. 

 

Anéeka: In het geval van deze zon, is het de uitgang voor een zwart gat, de ingang, degene die 

ermee overeenkomt. En haar zwarte gat, de ingang, is op een zeer grappige plaats, maar het is de 

waarheid: Het is in de kont van Taurus. Je gaat met je schip in de kont van Stier en je komt hieruit. 

 

Gosia: Maar waartoe dienen ze, behalve om door de schepen te worden gebruikt? Waarvoor 

bestaan ze vanuit jouw perspectief? 

 

Swaruu: Om dezelfde reden als waarom een kat bestaat, een hond, of jij. Het is een wezen met een 

agenda, een eigen leven en bewustzijn. 

 

Gosia: En wat is zijn agenda? 

 

Swaruu: Er is geen andere reden dan te bestaan om te ervaren dat het... een zon is. Hoe het zich 

manifesteert is een kwestie van Manifestatie Mechanica. 

 

De ruimte is niet leeg; het is een energetische vloeistof... die vloeistof is het belangrijkst en het is 

de oorzaak van het bestaan van materie. Deze vloeistof geeft leven, deze vloeistof is potentiële 

energie. Het is niets meer dan --> water <-- in een zeer hoge trillingstoestand. Zoals rimpelingen in 

een vijver van water, verspreidt de potentiële energie zich en interageert met andere rimpelingen. 

 

In de vijver zijn ze te zien in twee dimensies... In de ruimte in 3 dimensies (geen dichtheden, ik heb 

het over X, Y, Z). Zoals een schokgolf zich zou voortplanten in de diepte van de zee... in de vorm 

van cirkels, bollen. Een schokgolf interageert met anderen. Soms worden ze groter... omdat ze op 

zichzelf terugkaatsen... (contractieve interferentie). Soms neutraliseren ze elkaar (destructieve 

interferentie). 

 

Nu... 

 

Als de schokgolven zich voortplanten met een specifieke frequentie... Frequentie wordt opgevat als 

de schommeling tussen de kammen en dalen in een uitdijende energiegolf... ontstaat er een 

enkelvoudige frequentieharmonie. De harmonische van een Frequentie is vergelijkbaar met 

muziek... perfecte tonen die mathematisch met elkaar verweven zijn. 

 

Er ontstaat een effect dat staande golven wordt genoemd, een punt van concentratie van energie 

binnen een vlak. Alle energie is geconcentreerd op dat punt. Met voldoende concentratie, vindt de 

transformatie van potentiële energie in harde materie plaats... Wat er niet is... alleen constante 

potentiële energie op dat punt. Als de Frequentie harmonische constant genoeg is en van voldoende 
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omvang (volume), ontstaat er een zon, die al een energiebom is tussen de etherische kant en de 

fysieke kant (met een 3D gehumaniseerde interpretatie). Het is zelf-onderhoudend. 

 

Wat produceert de golven? De wisselwerking tussen alle punten van potentiële energie, aan elkaar 

klevend met een specifieke dynamiek, of energiedans. Wat veroorzaakt het? De ether, de kant van 

het bewustzijn, het zuivere bewustzijn, de waarneming van het bewustzijn naar de potentiële 

energie. 

 

Wanneer iets te weinig aandacht krijgt... zal dit de neiging hebben om van materie weer naar 

potentiële energie te gaan. Hoe meer aandacht iets krijgt, hoe meer energie het heeft. Waarom 

heeft de zon dan zoveel aandacht? Omdat de harmonische van de Frequentie het zo voorschrijft... 

en dit komt van de som van andere frequenties die op elkaar inwerken... en het is de som van alle 

andere bewustzijnen die op elkaar inwerken met de laatste... de zon. De planeten die het 

omringen... het bewustzijn van alle wezens en wezens die het bewonen... en de zon zelf die een 

deel is dat andere... constellaties vormt... Melkweg. Cluster van melkwegstelsels... Super cluster 

van melkwegstelsels. Het universum. 

 

Het gaat verder dan het menselijk begrip, gebaseerd op het waarneembare, op het empirische. In 

wat de wetenschappelijke methode kan geven. Omdat het niet ziet, het begrijpt niet dat er meer is, 

er is altijd meer. 

 

Dat is waarom er zonnen zijn. Om dezelfde reden zijn er... vogels. Het is of zijn de som van de 

wezens die het bewonen. 

 

Gosia: Wat veroorzaakt deze CONCENTRATIE van energie binnen een vlak? U zei dat het een 

aandacht van het bewustzijn is? 

 

Swaruu: Wat energieconcentratie in een punt voortbrengt is het resultaat van de harmonischen van 

de Frequentie, die dicteert waar de materie zich zal manifesteren. Wat de golven produceert die, 

wanneer ze bij elkaar worden opgeteld, de harmonische van de Frequentie vormen, is het punt van 

aandacht van een bewustzijn. Een bewustzijn is de som van andere bewustzijnen die het op een 

progressieve en cumulatieve manier ondersteunen. 

 

Gosia: Precies, ja. En wat beweegt het bewustzijn naar de AANDACHT? Wat stimuleert de aandacht? 

 

Swaruu: Een bewuste intentie met het doel om iets intentioneel te creëren <-. 

 

Gosia: Dus, het bewustzijn zelf, daarbuiten, is een wezen met intelligentie en intentionaliteit. 

Waarnemend van "buiten en binnen" tegelijk, om zo te zeggen. 

 

Swaruu: Het is alles. Het is de som van alles. 

 

Robert: Ik heb een vraag. Zojuist heb ik in mijn video geüpload... "Zoals we al besproken hebben, 

en jij hebt met Eridania gesproken, is de zon een portaal. Daarom is wat wij zien als schijnen de 

uitgang, en de ingang (of negatieve zon) is elders (centrale deel - Andromeda's sterrenbeeld). 

Swaruu klopt dit? Vandaag hebben we het over Stier gehad. 

 

Swaruu: Zoals ik op een gegeven moment heb gezegd, heeft een zon meer dan één ingang en 

meer dan één uitgang. Het is een interne dynamiek die weer afhangt van de frequenties die worden 

uitgezonden of waargenomen. Vanuit een bepaalde frequentie of dichtheid kom je binnen via de 

Taurus´ achter, en ga je hier weer uit... vanuit een andere kom je binnen via Andromeda en ga je 

hier weer uit. 

 

Als we verder gaan door elk zwart gat binnen te gaan met de juiste Frequentie (energetische 

harmonieën) kunnen we eruit gaan door elke zon. Dit betekent dat alles met elkaar verweven is en 

deel uitmaakt van een geheel. Een zon is niet iets aparts van andere zonnen. Het is als individu... en 

vormt tegelijkertijd een groter geheel... het melkwegstelsel. 
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Zoals het bewustzijn van de kolibrie zich ophoopt en toevoegt aan dat van alle andere dieren, 

mensen en planten, om het bewustzijn van de aarde als individu te vormen, dat op zijn beurt, met 

dat van de andere planeten, dat van de zon vormt. 

 

Je ziet een kolibrie als iets geïsoleerds... vanuit een gezichtspunt is dat zo... net als een zon... maar 

verruim je bewustzijn verder en je zult zien dat alles met elkaar samenhangt en optelt. Omdat het 

allemaal deel uitmaakt van de oorspronkelijke Bron. 

 

En ter vergelijking: Zij die de zonnen en zwarte gaten gebruiken voor doortocht hebben schepen die 

voortstuwing gebruiken. Zij bewegen zich door de ruimte van punt A naar punt B. Wij Taygeteanen 

maken daar geen gebruik van, dus wij gaan niet uit de zon (die niet heet is). Erin gaan door een 

zwart gat en eruit komen door een zon is low-tech. Het is het gebruik van een zogenaamd wormgat 

<-- 

 

We hebben een technologie die ons in staat stelt ons eigen individuele wormgat te maken, 

afgestemd op onze behoeften. Onze schepen produceren het. We gebruiken geen voortstuwing <-- 

 

Het zwarte gat is de ingang van een wormgat, een zon is de uitgang. Daarom schijnt het, omdat het 

de elektromagnetische energie uitzendt die het aan de andere kant heeft geabsorbeerd. Het is 

precies hetzelfde principe als een van onze motoren. 

 

Robert: Zouden wij een zon kunnen zijn, of hebben we niet voldoende energie? 

 

Swaruu: Jullie zijn al een "zon" op een energetische manier, want jullie zijn ook een energetische 

toroïde en jullie functioneren en leven/bestaan met dezelfde principes. Alles is een torus... zo is een 

komkommer... zo is een hamburger... of een band. 

 

Gosia: En waarom moeten ze door deze zwarte gaten reizen? Helpt het hen? Vooral als het toch 

maar van punt A naar B is. Waarom bewegen ze niet gewoon door de ruimte? 

 

Swaruu: Omdat het met behulp van voortstuwing 400 jaar zou duren om van punt A naar punt B te 

komen. Over voortstuwing gesproken... Ik weet dat er veel trends op het web zijn die praten over 

high-tech motoren. Wat voor soort ionische voortstuwing, wat voor soort microgolf voortstuwing 

enz. enz. Gravitatie manipulatie. Dat is allemaal voortstuwing. Technologie die veel minder is dan 

een elektromagnetische plasmaturbine. Ik sta erop omdat het een bron van kritiek is geweest. 

 

Het wormgat binnengaan is een kortere reis dan een U-bocht door de ruimte. Hoewel zoals ik al zei, 

het is niet alleen een individueel, het is verweven met anderen die zijn energie delen en het vormen. 

 

Gosia: Heel goed. Dank u. Ik heb deze onderwerpen nooit goed begrepen. 

 

Gesprek op 11 mei 

 

Robert: Is het dichtstbijzijnde zwarte gat bij de aarde ontdekt? 

 

Anéeka: Daar weet ik van. Ze zeggen dat het de zwarte zon is. Nogmaals, ze zien alleen een punt 

of een zwaartekrachtknooppunt, en er is daar niets. Het is dus een punt waar 

zwaartekrachtfrequentieharmonischen elkaar ontmoeten en het is een concentratiepunt, groot 

genoeg om waargenomen of gemeten te worden, maar niet groot genoeg om daar iets vasts te 

vormen. 

 

Voor ons zijn dat zwaartekrachtputten. Als een schip in voortstuwingsmodus is, niet in hyperspace, 

worden ze vermeden. Maar ook al zijn er grote, het is net als het vermijden van kuilen in een 

slechte weg. Nogmaals, het concept van lege ruimte is verkeerd. Het is niet leeg, het is een 

vloeistof. Of vloeistof. Je moet je realiseren dat het draaikolken zijn. Wervelingen in het water. 

Depressies. Maar het is driedimensionaal, niet tweedimensionaal, zoals het zou zijn aan de 

oppervlakte van het water. 

 

Yazhi op 30 september 2020 
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Yazhi: Een trechter alleen zou congruent zijn met een plat gat. Wiskundig correct vanuit een 

toroïdaal oogpunt van: 

 

L= uN2 x A / 2x 3.1415 X r 

 

L (Vortex) = uN kwadraat maal A / 2 maal 3.1415 maal r ---> Wiskunde voor de trechter. 

 

Waar A = doorsnede gebied van toroïdale trechter en r staat voor toroïde radialen naar middellijn. 

 

Als mijn geheugen me goed bedient. 

 

Zo zou de trechter congruent met een vlak gat zijn, maar niet een bol zoals het in echte ruimte en 

het leven verschijnt, waar u een eeuwige altijd van elke richting stromende energietrechter moet 

berekenen die Mathematisch als die formule hierboven zou zijn toegevoegd aan de exponentiële 

factor van een bol. En als geometrisch object zou het zo goed als onmogelijk te maken zijn omdat 

het inderdaad multidimensionaal is. 

 

Gosia: Gaan ze overal heen waar je je schip geprogrammeerd hebt om heen te gaan? Of hebben ze 

allemaal een specifiek eindpunt en kun je dat niet veranderen? 

 

Yazhi: Binnenin verbinden ze zich met waar hun energiewiskunde hen ook naartoe brengt, ze zijn 

verbonden met een uitgang van gelijke sterkte, een ster. Maar binnenin is er geen tijd, geen ruimte, 

geen continuüm, alles daar is verbonden met overal. Alle sterren komen daar samen vanaf de kant 

van de ether. Dus uit elk zwart gat kun je theoretisch gezien uit elke ster komen. 

 

Gosia: Maar het hangt niet van JOU af, nee? Het hangt af van zijn eigen mechanisme, toch? Je kunt 

het niet sturen? Alleen tot een bepaald niveau? 

 

Yazhi: Als je gewoon de hoofdstroom van de energie van de motor volgt, dat is de toroïdale stroom 

van het hele systeem, de helft ervan in de kant van de ether en de andere helft in wat jij de 

materiële wereld of kant noemt, dan zou je uit één specifieke ster komen. 

 

Maar eenmaal in de ether, dat zou gelijk staan aan in hyperspace zijn, hetzelfde, de energiedruk van 

het gebied kennende en de Frequentie dynamica of dans van één specifiek zwart gat, kun je de 

Frequentie van je schip veranderen, je kleine scheepstorsoïde, en daarmee voegt het toe aan de 

Frequentie van de stroming van het zwarte gat, waardoor een verschuiving in Frequentie van je 

schip ontstaat die je vertrekpunt zal veranderen naar een andere ster dichter bij je eindbestemming. 

 

Dit is de manier waarop vele rassen door de kosmos navigeren. 

 

Maar zelfs voor hen is het praktischer om het etherstelsel binnen te gaan via een ster en te verlaten 

via een andere ster, waarbij zwarte gaten worden vermeden, omdat hun energie te dominant is en 

de neiging heeft zo ongeveer alles te overstemmen. Het is mogelijk om door een zwart gat te 

navigeren, maar het is ingewikkelder dan het gebruik van zonnepoorten. 
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