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20220112-Taygeta-NL-de-menselijke-geest-en-hersenen-hoe-dat-werkt 

 

 

 

DE MENSELIJKE GEEST EN HET HERSENEN HOE HET WERKT VOLGENS DE BUITENLANDERS - 

Swaruunianas - Taygeteans 

 

Robert: Met alles wat we weten over menselijke creaties zoals tulpa's en de verschillende spelniveaus, zou 

"Draconian Empire, Orion Alliance" een ander spelniveau zijn. Dit zou alleen in onze kleine hoofden zijn? Ik 

wil weten of dat bestaat voor de United Federation of Planets. Of zijn het in feite de angsten van de "lagere 

zones van de Federatie die naar de aarde zijn gegaan en op aarde zijn vervormd door mensen?" 

 

Yázhi: Ja, ze bestaan aan de buitenkant. Het probleem is dat het concept of het idee van hoe ze zijn, 

specifiek zijn voor de aarde en niet de externe realiteit weerspiegelen. Omdat de aarde zelf (als het 

menselijke collectieve onbewuste) deze concepten van negatieve allianties, betekenis van kwaad. 

 

Het idee is dus totaal vervormd en vermenselijkt en komt niet overeen met wat er werkelijk gebeurt. Het is 

hier waar het menselijke collectieve onbewuste zijn eigen angsten zal weerspiegelen of vormgeven in de 

concepten van buitenaardse regressieve rassen. En aangezien het menselijk ras als collectief totaal 

gescheiden is van het buitenaardse collectief, zal het egregores genereren die specifiek zijn voor het 

menselijk ras. (Behalve onbewuste filtratie door zaden en dergelijke). 

 

Het concept van egregor of tulpa betekent niet dat het een fantasie is. Het maakt deel uit van het totale 

mechanisme van manifestatie en vorming van een collectieve realiteit (ik heb individuele maar ik spreek 

hier van het collectieve). 

 

Dus wat talloze New Age ufologen reflecteren, van degenen die denken te weten over federaties en 

exopolitiek, zal alleen weerspiegelen wat ze als gemeenschap hebben geaccepteerd onder hun kennissen. 

Dit is waarom jullie Galactische Federaties van Licht zo tweevoudig zijn, goed en kwaad, duistere vloot en 

lichte vloot. 

 

Ze zijn niet in staat om te zien dat zulke dualistische concepten, helemaal wit of helemaal zwart, slechts een 

weerspiegeling zijn van hun eigen hersenstructuur die in twee hersenhelften is verdeeld. En andere rassen 

kunnen het niet zo zien omdat ze geen gespleten brein hebben. 

 

Het is de moeite waard hier uit te leggen dat het zogenaamde verenigde niet-menselijke brein, dat van veel 

niet-menselijke rassen gebaseerd op Lyra, lateraliteit in de structuur bevat om de systemen in het lichaam 

te laten functioneren. Het corticale deel, ook wel grijze stof genoemd, wordt echter niet gescheiden door een 

fysieke sloot zoals bij het menselijk brein het geval is. In plaats daarvan communiceert het met totale 

efficiëntie tussen beide hersenhelften, omdat het dit 'denkende' deel van de hersenen is dat niet is verdeeld. 

 

Dit gaat verder dan eenvoudige "CPU"-efficiëntie, maar weerspiegelt een ander begrip van de werkelijkheid, 

plasma voor het wezen dat de ervaring heeft in een lichaam dat op deze manier is uitgerust, iets heel 

anders dan de menselijke ervaring. Dingen zijn duidelijker, zonder zoveel behoefte aan constante 

vergelijking. Dit genereert dan een andere existentiële realiteit door een ander begrip te hebben dat in strijd 

is met dat van de mens. 
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Dit is om nog maar niet te spreken van controleagenda's over informatie door de cabal via haar 3-letterige 

agentschappen die een trend opleggen met de informatie die de UFO-"onderzoekers" dan zullen volgen. 

 

Ondanks dit alles hierboven, kunnen we begrijpen waarom wat sommige geleerden uitleggen met hun 

Exopolitiek zo veel verschilt van wat we zeggen. Realiteiten passen niet bij elkaar. 

 

Yazi, een vraag. Is de sluier van vergetelheid gerelateerd aan onze gemoedstoestand? Of zijn dat alleen 

afspraken? Of beide dingen? Anéeka heeft bijvoorbeeld een sluier van vergetelheid. Vergeet niet om Tay, 

Tay, Tay te zijn. 

 

Yazhi: De sluier van vergetelheid gehoorzaamt aan iets heel eenvoudigs. Het is geen machine die 

herinneringen wist, of iets dergelijks. Het is hetzelfde mechanisme dat dromen wist wanneer je 

wakker wordt. Wat zich in meer energetische, lichtere bestaansniveaus bevindt, is qua 

frequentie niet compatibel met de zwaardere materiële wereld, dus het verbindt die mentale 

frequenties niet. Het is dat de herinnering niet in de hersenen zit, maar in het etherische veld. 

Dus als die frequenties heel subtiel zijn, decoderen de hersenen ze niet. Om je een vorig leven of 

de droom van afgelopen nacht te herinneren, moet je het op de een of andere manier lang 

genoeg vasthouden zodat dat subtiele ding een reactie in de hersenen kan inprenten die het als 

herinnering in de fysieke wereld kan brengen. 

 

Het brein vertaalt wat er in het veld is en brengt het naar de fysieke wereld. Het produceert niet de 

herinneringen. Hij belichaamt ze alleen in de fysieke wereld. Dat gebeurt ook door prenatale afspraken zoals 

met Anéeka. 

 

Robert: Niemand wist je geheugen. Het is logisch dat die herinneringen uit de ether van andere 

"dichtheden" worden "genomen". Etherisch veld ja. 

 

Yázhi: Nee, niemand, dat is New Age. Angsten, archonten met hooivorken, dat is het niet. Het is 

slechts een proces van frequenties, compatibel en niet compatibel, met de zogenaamde fysieke 

wereld. Dat is het. 

 

Robert: "De sluier van vergetelheid gehoorzaamt aan iets heel eenvoudigs. Het is geen machine die 

herinneringen wist, of iets dergelijks. Het is hetzelfde mechanisme dat dromen wist wanneer je wakker 

wordt. Wat zich in meer energetische bestaansniveaus bevindt, lichter, is dat niet verenigbaar in frequentie 

met de zwaarste materiële wereld." Ik hou van de definitie. 

 

-------- 

Uit een ander gesprek: 

 

Robert: Is de sluier van de vergetelheid selectief? Kun je je twee incarnaties geleden herinneren, maar om 

de een of andere reden niet de laatste? Kun je tussenliggende incarnaties om de een of andere reden 

vergeten? 

 

Aneeka: Ja, het lijkt selectief te zijn met een vorm van opzettelijke controle van de entertainmentkant. We 

begrijpen dat de sluier van vergetelheid ontstaat door de incompatibiliteit van frequenties tussen het lage 

aan de materiële kant en het hoge aan de kant van het interleven, maar dat is de wetenschappelijke 

verklaring. 

 

Robbert: O. Ik kan me voorstellen dat tijd niet lineair is, is dat waarom? Zou het daar ook aan kunnen 

liggen? 

 

Anéeka: Dat klopt, het is niet lineair. 

 

Robert: Ze hoeven niet per se een "lijn"-continuïteit te volgen. Oke. Dus met wat je me zo nu en dan hebt 

verteld over de hersenen en de pijnappelklier. 

 

Anéeka: Aan de kant van het interview worden dingen alleen afgehandeld door frequentiecompatibiliteit, 

niet door tijden of spaties of datums of lineariteit. 
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Robert: Heeft dit, de pijnappelklier, niets te maken met de sluier van vergetelheid? 

 

Anéeka: Gewoon als een ingang, hoewel we hebben gezegd dat het het hele lichaam en het hele brein is. 

 

Robert: Niet voor fysieke dingen op aarde zoals de pijnappelklier. Ja. Het hele lichaam, maar gisteren had 

je het over de kruinchakra, weet je nog? Ja, we zijn een eenheid. Waarom is het lichaam opgedeeld in 

energiepunten? Of energieknooppunten. 

 

Anéeka: Het is dat het niet scheidt, er zijn alleen hotspots, maar het lichaam is een geheel, ik gebruik 

chakra's zoals ik die van 3D alleen als referentie gebruik. 

 

Robert: Vragen. Waarom is het menselijk brein verdeeld in twee hemisferen? Is het om onze ervaring in 

dualiteit te ervaren? Ik begrijp dat degenen van het verenigde brein het ook ervaren. Maar is het om de een 

of andere reden "metafysisch"? Dank u. 

 

Anéeka: Het is het resultaat van het denken van wezens met een serieuze aanleg om in dualiteit 

te denken. Eerst is de gedachte, dan de fysieke manifestatie. Zijn neiging incarnatie na incarnatie 

om in tweeledige termen te denken, wordt generiek belichaamd als een gespleten dualistisch 

brein. Maar het is nog steeds een beslissing van het astrale om op deze manier te incarneren, 

maar het is het resultaat van de gehechtheid aan de ideeën die het in het astrale bezit en nog 

steeds heeft. 

 

Robert: Elke keer scheiden we meer van de realiteit. 

 

Aneeka: Precies. 

 

Robert: Daarom ging die video van Yazhi erg goed. Dualiteit... Donkere vloot... Lichte vloot. Ja. 

 

Anéeka: Ze kunnen niet denken zoals veel ET's, simpelweg omdat ze de hardware niet hebben. Maar ze 

kunnen het ontwikkelen als ze het willen. 

 

Robbert: Precies. Trouwens, wat zijn sommige bio-pakken aan het praten met de Federatie? Dat is niet 

jouw ervaring. Ik ben lid van de Federatie en om met hen te praten hoef ik het niet via een bio-pak te doen. 

Wat is dat voor onzin? 

 

Anéeka: Split-brain zijn is geen echte handicap. Het is hun mentaliteit, hun ideeën. En dat is de oorzaak 

van dat dubbele brein. Omdat het fysieke DNA dat de vorming van dat gespleten brein dicteert, zich 

manifesteerde als een spiegel van je ideeën en gehechtheden aan die ideeën. 

 

-------- 

Uit een ander gesprek: 

 

Gosia: Als ik bijvoorbeeld als slaaf naar Venus werd geïmporteerd, zou mijn Taygetiaanse DNA daar dan 

teruggaan? 

 

Yázhi: Ja tegen jou, hoogstwaarschijnlijk wel. Het enige probleem, dus ik zeg waarschijnlijk, is dat de geest 

zo sterk is dat hij het menselijk DNA kan behouden, zelfs als hij wakker is. Dit laatste zou echter nauwelijks 

door je hersenen worden onderhouden als je naar Taygeta gaat, omdat dat je natuurlijke omgeving is en 

het zou overweldigend zijn voor je menselijke waarneming, aangezien Taygeta op dit moment ook in je DNA 

zit. 

 

Als je echter vandaag naar Venus gaat, aangezien de omgeving tropisch is zoals het Zuidoost-Azië van de 

aarde, zou je hetzelfde voelen alsof je in een vliegtuig zou stappen zoals je nu bent, en je naar beneden 

gaat om Thailand te bezoeken. Je gaat niet veranderen in een Taygetean, je blijft bij het uiterlijk van Gosia. 

 

Merk op hoe nutteloos de Van Allen Bands zijn. 

 

-------- 

Nog een gesprek: 
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Robert: Als mensen niet compatibel zijn met Taygeteans, hoe kan het dan dat de "Russen" Taygetiaanse 

genetica hebben? 

 

Anéeka: Heel eenvoudig. Het wordt afgebroken door de 3D. Uitgelegd door Swaruu. Je komt 

binnen met 24 chromosomen en je verliest er één. Van 12 strengen wordt het gecomprimeerd tot 

twee. Alleen voor de vereenvoudiging die een lagere dichtheid met zich meebrengt. Onthoud dat 

lage dichtheden eenvoudig zijn, hoge dichtheden zijn complex in alles. Voor velen zal het vreemd 

klinken, niet wetenschappelijk. De reden is metafysisch. Maar dit alles gebeurt omdat het 

geweten het zo wil. 

 

Yazhi: Want wanneer een Taygetean lange tijd in 3D is, wordt hij compatibel. Het kan worden 

gezien als DNA-degradatie. Het is geen degradatie, het is aanpassing aan de dichtheid. 

 

Ik weet dat er geen dichtheden zijn, maar als er een collectief onbewuste is, die een densiteit definiëren, 

dan zijn het ideeën. Toch hebben ideeën... invloed op wat je als fysiek waarneemt. Wat Anéeka ook zegt. 

 

Robert: Wordt hij compatibel, ook al heeft hij een hersenmassa of splitsen zijn hersenen ook als mensen? 

Ik bedoel, zou de Taygetean intern transformeren? 

 

Jouw organen? 

 

Yázhi: Het splitst niet als het "aftreden" is. Maar zijn kinderen ja, als hij ze heeft met een mens-a. 

 

Robert: Om compatibel te zijn of kan het zelfs compatibel zijn met die verschillende orgels? 

 

Yazhi: De organen worden niet getransformeerd of veranderd, ze worden alleen afgebroken of 

verouderen. 

 

Robert: Dus het ene zou het DNA zijn en het andere het "biologische" lichaam, hoewel alles met elkaar 

verbonden is. Je DNA degradeert en je bent compatibel, zelfs als je van binnen anders bent, maar die 

"kinderen" zouden eruit komen als mensen. 

 

Yazhi: Het zou kunnen. 

 

Robert: Als Raguel bijvoorbeeld op aarde verloren zou gaan zonder technologie, zou haar DNA dan 

degraderen? En hij kan een gezin krijgen als het DNA is verslechterd. 

 

Yázhi: Het zou zeven jaar duren, maar ja. 

 

Maar het kind zou een mens zijn. Ja, minimaal 7 jaar. 

 

Yazhi: Het is gewoon mogelijk dat je dat kunt. Omdat de ET-mentaliteit erg sterk is en het DNA vasthoudt. 

Die factor ontbreekt. Om het DNA te degraderen moet je ook de Matrix worden. De geest is erg sterk en 

houdt je zoals je besluit te zijn. 

 

-------- 

Nog een gesprek: 

 

Gosia: Een vraag, Athena Swaruu, in een gesprek met Robert zei je: 

 

"De frequentie van de Van Allen Bands bepaalt de existentiële frequentie op aarde en niet de 

frequentie van de ionosfeer." Maar er is ook gezegd dat Van Allen-bands er niet toe doen, dat het 

het menselijk bewustzijn is dat hun existentiële collectieve frequentie bepaalt. Maar spelen de 

Van Allen Bands dan wel een rol bij het bepalen van de existentiële frequentie van de bevolking? 

Bepalen deze Van Allen-bands hier echt de zaken, of hebben ze de grote rol? Zoals Yazhi zegt, 

het maakt Van Allen niet uit, alleen de gemoedstoestand. 

 

Maar als herinneringen en andere dingen werden geactiveerd net of kort na het oversteken van deze 

banden, dan geeft dit aan dat ze WEL een rol spelen in de frequentie en het functioneren van het individu, 

toch? Zoals je in de eerste zin al zei: “De frequentie van de Van Allen Bands bepaalt de existentiële 
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frequentie op aarde. Noem als "existentiële" frequentie de cycli per tijdseenheid van de moleculaire trillingen 

waaruit de materie op aarde bestaat.” 

 

Swaru X (Athena): Ze zijn het bestaan of de basisfrequentie van het zogenaamde terrestrische 3D. Ze 

genereren het psychische slijm dat de illusie geeft van gescheidenheid van al het andere. Maar die 

frequentie is erg laag, het is alsof hij alleen frequentieniveau 50 bereikt als voorbeeld. En het gemiddelde 

menselijke bewustzijn is 35 en de wakkere zijn op 45, maar nog steeds onder de 50. 

 

Als ze echter harder zouden werken, zouden ze omhoog gaan naar bijvoorbeeld 55, en de Van 

Allen Bands doen er daar niet meer toe. (De schaal die ik zojuist als voorbeeld heb gemaakt). 

 

Dan worden de mensen die nog geen bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt door de 

kunstmatige 3D-modder binnengevallen, maar de mensen die het maximale punt of de maximale 

frequentie van genoemde banden overschrijden, ontsnappen. Ze zien de dingen niet meer zoals 

vroeger en ze zullen nooit meer terug kunnen naar hoe ze vroeger dachten, hoe ze de 

werkelijkheid ontcijferden. 

 

Dus hoewel de Van Allen-bendes ons lastig vallen, hebben mensen het vermogen om ze te overstijgen. Ze 

doen er dus eigenlijk niet toe. 

 

En als mensen ermee instemden om de dingen collectief op een positievere manier waar te 

nemen, zouden ze de gemiddelde menselijke collectieve gedachte doen stijgen tot voorbij het 

"50-punt" dat ontsnapt aan de genoemde realiteit. 

 

Het is niet alsof mensen op 35 punten zitten en wakker op 45 punten terwijl de Van Allen-banden op 500 

staan, zoals onbereikbaar. Deze kunstmatige 3D-modder is erg oppervlakkig, alleen degenen die niet 

begrijpen dat het enige wat ze hoeven te doen om de werkelijkheid te zien zoals die is, is hun hoofd uit het 

modderige water halen, verward raken en verdwalen. De Van Allen Gangs zijn er en tegelijkertijd doen ze er 

niet toe, ze zijn niet de reden waarom de mensheid niet wakker wordt. Het is geen excuus. 

 

Gosia: Maar ze lijken behoorlijk onbereikbaar, zelfs als niemand van ons zich hier iets van herinnert, en we 

hebben ook geen geavanceerdere functies geactiveerd. 

 

Swaruu X (Athena): Het wordt niet gemeten in het onthouden of onthouden van gegevens, als vaste 

herinneringen, het wordt gemeten door te onthouden wie je van binnen bent, meer weten dan dat. 

 

Je hebt geen actieve herinneringen omdat ze niet in je fysieke lichaam zijn vertaald, maar zijn 

wat je astraal noemt. Het gebeurt net als bij dromen. Je herinnert je ze niet omdat het 

ervaringen zijn uit andere werkelijkheden, en ze moeten actief worden verwerkt door het fysieke 

brein, zodat het herinneringen zijn die al in het fysieke aanwezig zijn. 

 

Het brein is de vertaler. Als je ze niet verwerkt, gaan ze verloren, maar alleen vanaf wanneer je 

bewust bent in het fysieke. Daar is het lichaam voor. Zonder het lichaam dat je verlaat, ben je 

astraal, je moet op de een of andere manier een reeks ideeën bevatten die herinneringen vormen 

in het fysieke brein die op hun beurt het ego en het Zelf van een persoon zullen bepalen. 

 

Als ik daarheen ga, of iemand anders van buiten de aarde, vergeten we hier niets. Omdat de ervaringen al 

vervat zitten in het fysieke lichaam - hersenen. Het is alsof de droom een streaming video is. Astraal signaal 

komt het fysieke lichaam binnen, maar als je de noodzakelijke frequentie verlaat, verlies je het signaal 

omdat je de video niet hebt "gedownload". 

 

Ik zou het leven hier niet vergeten omdat het al op mijn mentale 'harde schijf' staat. Het is gewoon een 

kwestie van frequenties, dat is alles. 

 

De Van Allen Bands bepalen het gemiddelde van de aarde qua frequentie en tegelijkertijd maakt 

het voor het ontwaken van mensen niet uit. 

 

Dus als de frequentie van de Van Allen Bands 50 is, en als je op aarde en vanaf de aarde bent, 

heb je je hele leven op niveau 35 geleefd, je zult je niets nieuws herinneren, alleen dromen, 

droomwereld. En als je spiritueel wakker wordt, zou je zeggen 65 van de 50, 15 hierboven, maar 
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je herinnert het je nog steeds niet omdat je niet fysiek hebt vertaald wat niet van die 3D-

frequentie is naar je mentale "harde schijf". Dus of je het je herinnert of niet, bepaalt niet je 

bewustzijnsniveau. 
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