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20190524-Taygeta-#21-swaruu-en-homoseksualiteit-bestaat-het-in-5D-
extraterrestrial-Pleiadian-boodschap-21 

 
 

 
Swaruu en homoseksualiteit: BESTAAT HET IN 5D? (Buitenaardse Pleiadische 

Boodschap) (21) 
 

Gosia: Hallo Swaruu. Ik ga je een vraag stellen die ik de hele tijd krijg, en 
misschien moeten we die aan de orde stellen: heb je homoseksuele mensen op je 

planeet? Zo niet, waar komt het hier dan vandaan? 
 

Swaruu: Hallo Gosia. Het antwoord zal uw publiek niet bevallen: Er zijn hier GEEN 
homoseksuelen. We herinneren ons allemaal wie we waren en hoewel de ziel geen 

geslacht heeft, heeft zij wel een voorkeur om het ene of het andere geslacht te zijn 

terwijl zij in lichamelijkheid is. Dus als je je herinnert, kies je wat je zult zijn, en na 
ontelbare incarnaties keer je altijd terug naar het geslacht waar je je prettig bij 

voelt, man of vrouw. 
 

Gosia: Waarom komt de ziel die een vrouw wil zijn dan hier naar het 
mannenlichaam? 

 
Swaruu: Op Aarde is dat om ingewikkelde redenen. Vele behoren tot de agenda 

van de ontvolking van de planeet. Anderen zijn gewoon omdat de ziel "gedwongen" 
geïncarneerd werd in een lichaam dat niet overeenkomt met haar voorkeur, dit 

omdat ze gerecycleerd werden en omdat ze zich niet herinneren wie ze waren. 
 

Op Aarde worden mensen gedwongen om steeds opnieuw te reïncarneren, soms als 
man, soms als vrouw. "Om krachten en karma in evenwicht te brengen" zeggen ze. 

 

Dit verwijdert hen van hun ware kernidentiteit. Zielen hebben geen geslacht, maar 
ze hebben wel een duidelijke voorkeur om van het ene of het andere geslacht te 

zijn wanneer ze incarneren. Wanneer zielen gedwongen worden om opnieuw te 
incarneren, herinneren zij zich niet of kunnen zij zich niet herinneren wie zij waren, 

maar op een bepaald niveau hebben zij wel een innerlijk weten, een voorkeur, die 
misschien niet overeenkomt met hun lichaam. 

 
Zij gaan terug omdat hun verteld wordt dat zij karma moeten betalen... hun wordt 

verteld dat zij goed en kwaad in evenwicht moeten brengen, dus als zij een vrouw 
waren moeten zij de volgende keer dat zij reïncarneren een man zijn... en dan heb 

je je Homo-persoon. 
 

Het is allemaal onderdeel van de Matrix. Zoals ik al zei, de Matrix reikt verder dan 
de lichamelijkheid en dat komt omdat je tussen levens door meeneemt naar de fase 

wat je van binnen bent, je waarden, en je identiteit, ideeën... alles wat je werkelijk 
bent, ben je aan de andere kant nog steeds. Als je vrij zou zijn om te incarneren 

waar je wilt en te zijn wie je wilt zijn... zou je niet hoeven te incarneren als homo of 

lesbienne. 
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Velen op Aarde zeggen dat ze geen vrouw willen zijn, maar een homoseksuele 
man... bijvoorbeeld. Dit wordt sterk aangemoedigd door de programmering van de 

Matrix en de Cabal en de regeringen die zij steunen, omdat het betekent dat deze 
mensen waarschijnlijk geen kinderen van zichzelf zullen krijgen, wat de 

ontvolkingsagenda helpt... en... Het helpt ook om scheiding en 
geslachtsvernietiging te creëren, waardoor mensen makkelijker te manipuleren zijn. 

Dat en andere agenda's, ik zou nog wel even door kunnen gaan... 
 

Maar vanuit een hoger standpunt, of perspectief... De Aarde kan gezien worden als 
de enige plek waar je kunt incarneren om een 'homo' of 'lesbische' ervaring op te 

doen. Op alle andere plaatsen ben je gewoon niet geïnteresseerd om iets anders te 
zijn dan wat je bent, en voel je je gewoon niet aangetrokken tot hetzelfde geslacht. 

 
Gosia: Oké. Als je zegt dat ze gedwongen worden om te incarneren, bedoel je dan 

dat ze na hun dood aartsen ontmoeten die hen vertellen over het afbetalen van 

karma of wat dan ook en dat die aartsen hen dwingen om terug te gaan naar het 
andere geslacht dat de ziel echt wil of zijn het de zielen zelf die dat beslissen? 

 
Swaruu: Ja. Beide. Gedwongen als je "astrale beschermers" (aartsvaders die je 

willen recyclen) tegenkomt, maar het is niet eens nodig, want als je sterft blijf je 
jezelf, met al je eigen ideeën, dus als je voelt dat je terug moet gaan, om wat voor 

reden dan ook, dan ga je vrijwillig terug. Je wordt vrijwillig gerecycleerd omdat je 
denkt dat het het juiste is om te doen en omdat je je niet bewust bent van een 

andere optie. Dus het zijn beide redenen, iets heeft je onderschept of je hebt 
besloten om terug te gaan. 

 
Gosia: Ok, dus je erkent dat de ziel die een vrouw wil zijn, in het verkeerde 

lichaam IS... tegen zijn gewenste identiteit in. Dit is wat er bijvoorbeeld gebeurt 
met transgenders. Zelfs homo's niet. Omdat homo's mannen willen zijn. 

 

Swaruu: Ja, het is een zeer ingewikkeld systeem van "dynamiek" dat hier werkt, 
en elke persoon is een universum op zich, dus ze zullen allemaal verschillende 

redenen hebben om te zijn zoals ze zijn. Ik kan niet over moraal praten. Ik zeg niet 
dat het goed of fout is, ik heb het recht niet om dat te doen. Maar er zijn aspecten 

van dit alles waar ik het niet mee eens ben. Zoals de nieuwe manier waarop de 
regering de homo-agenda op kleine kinderen doordrijft, waarbij ze niet langer de 

kans krijgen om een genderidentiteit te hebben. Dat is crimineel vanuit mijn 
oogpunt. 

 
Dat is onderdeel van een regeringsagenda, zodat er geen jongens en meisjes meer 

zijn. Straks zijn er geen jongens en meisjes meer, alleen een zooitje transgenders 
die zich niet voortplanten. Agenda 21 daar. Dat is het opdringen van een standpunt 

en een agenda over een kwetsbare sociale groep: kinderen. Dus, nee daar ben ik 
het niet mee eens. Sorry. 

 
Gosia: Ja ik begrijp het. Je hoeft geen sorry te zeggen. Ik heb het nooit op deze 

manier bekeken. Het klinkt heel logisch. Maar waarom willen ze de planeet 

ontvolken als er werd gezegd dat ze ons nodig hebben om de Matrix voor hen te 
manifesteren en in stand te houden? 
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Swaruu: Precies, want als er te veel zijn, en velen worden wakker, dan verliest de 

Cabal de controle over wat de mensen manifesteren. Dus moeten ze zich ontdoen 
van de onruststokers. De mensheid vervangen door een meer volgzame component 

of versie. Meer exploiteerbaar en meer controleerbaar. 
 

Gosia: Oké. En wat gebeurt er met hen als ze opstijgen? In 5D? Zullen homo's 
ineens hetero worden? Want ik neem aan dat zij ook kunnen opstijgen naar de 5D. 

Wat als ze niet hetero willen zijn? Velen genieten ervan. De homocultuur is nu erg 
levendig. Ikzelf vind ze erg leuk. Ze zijn meestal expressief, artistiek, uitgesproken, 

grappig. 
 

Swaruu: Ze zullen gewoon moeten verwerken wat ze hebben meegemaakt en hun 
eigen beslissingen nemen. Homo lesbisch zijn of niet heeft niets te maken met 

opstijgen of niet. Hoewel er enkele aspecten zijn die ermee te maken kunnen 

hebben, zoals bewustzijnsniveaus waar je veel beseft van wat de maatschappij je 
heeft opgedrongen, waardoor je je standpunten verandert. 

 
Maar in het volgende hiernamaals zul je liever het geslacht zijn dat je wilt zijn... het 

volgende. En de homocultuur is nu levendig omdat het door de Matrix-regering 
wordt gesteund. Alles wordt gemanipuleerd. Dus ook al is homo zijn niet per se 

"verkeerd", de Cabal bewapent het. 
 

Gosia: Oké, dus als ze opstijgen en besluiten homo te willen blijven, kunnen ze 
dat? 

 
Swaruu: Hier ga je daar gewoon niet voor. Je bent homo zolang je verbonden bent 

aan een lichaam daar. Als je geen lichaam meer hebt dan ga je naar welke 
voorkeur je ook werkelijk hebt. 

 

Gosia: Ik bedoel nu... voor het sterven, als ascentie eerder gebeurt, zullen ze dan 
in staat zijn om met ons mee te gaan naar de nieuwe 5D ervaring met jullie? Velen 

van hen kijken en volgen de video's en ze houden van alle boodschappen. 
 

Swaruu: Dat kunnen ze. Maar zij zullen het homo zijn hier overstijgen door hun 
eigen beslissing. Zolang ze in het lichaam zijn waarin ze zich bevinden, zullen ze 

homo blijven. Als ze sterven en naar het hiernamaals gaan, zullen ze dingen voor 
zichzelf ophelderen. 

 
Homo blijven in een 5D incarnatie wordt gewoon niet waargenomen. Ik deel alleen 

wat ik zie en het gebeurt hier niet als zodanig. Laten we eens kijken... Als je een 
ziel bent met een duidelijke vrouwelijke neiging, ik bedoel je bent graag vrouwelijk 

als je incarneert... dan als je een homoseksuele man bent... vind je dat ok... maar 
als je sterft en klaar bent om te reïncarneren... kies je er dan voor om weer een 

man te zijn? 
 

Ik bedoel wat als je een vrouw kunt zijn zoals je altijd al wilde (Gewoon een 

gedachte). En ik zeg niet dat het verkeerd is of niet, nee nee, het is gewoon niet in 
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de buurt hier. Dus ik denk dat de reden waarom het niet wordt waargenomen is 
omdat iedereen mag zijn wat hij of zij echt wil zijn. 

 
Als ze een hoog genoeg Frequentie hebben dan zullen ze opstijgen en homo of 

lesbisch zijn doet er niet toe. Dat heeft niets of weinig te maken met opstijgen. Ik 
veronderstel dat ze homo zullen blijven zolang ze in hun huidig lichaam leven, dan 

zal het anders zijn, volgend leven als een 5D wezen. Dat is wat ik denk dat zou 
gebeuren alleen logisch nadenken. 
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