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20190611-Taygeta#25-holografische-samenleving-buitenaards-model-
direct-Pleiadisch-contact-Taygeta 

 
Holografische samenleving - Buitenaards Model (Direct Pleiadisch Contact-Taygeta) 

 
Gosia: Wat is een Holografische samenleving? 

 
Swaruu: Om te beginnen betekent de naam dat het alles en iedereen in gelijke 

mate omvat. Er zijn evenveel varianten van de holografische samenleving als er 
culturen zijn. Niet alleen dat, maar binnen dezelfde cultuur zullen er varianten zijn 

naargelang de behoeften van de regio in dezelfde cultuur. De belangrijkste 
vooronderstelling en de belangrijkste is deze: Hoe meer bewustzijn een volk heeft, 

hoe minder regering het nodig heeft. Het is omgekeerd evenredig. 
 

Wanneer een stad alle reSources heeft die het nodig heeft, en empathie heeft voor 

de soortgenoten en leden binnen die stad, wanneer men weet dat iedereen met 
elkaar verbonden is zoals in een kleine gemeenschap, dan heeft wat jou aangaat 

invloed op iedereen. Daarom zal misbruik onderling minimaal tot onbestaand zijn. 
Je hebt dus geen regering nodig die regels oplegt aan die bevolking, want ze volgen 

hun eigen regels al en het gaat goed. Met de vooronderstelling van vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid zowel individueel als collectief. 

 
Het meest gebruikte model van holografische samenleving, en dat is ook dat van 

Taygeta, is het zogenaamde "getrapte politieke holografische systeem," 
Andromeda-model. In dit type samenleving is er een reeks raden die gaan van een 

kleine raad van een stad, naar een andere van een groep bevolkingen, naar een 
regio, naar een groep regio's, naar een andere planetaire raad en tenslotte naar 

een Grote raad die de hele beschaving vertegenwoordigt (aka: Hoge Raad van 
Taygeta). 

 

Wat is een raad? Het is een groep mensen die samenkomen rond een tafel, meestal 
rond, of zonder tafel, zittend in een cirkel waar je het gezicht allemaal even goed 

kunt zien. Ze zijn vrij samengesteld uit leden van de algemene bevolking. Dat wil 
zeggen dat iedereen kan vragen om deel uit te maken van de raad, hetzij in het 

algemeen, hetzij alleen om beurtelings over een bepaalde kwestie te discussiëren. 
Of bij consensus van dezelfde raad kunnen één of meer personen gevraagd worden 

zich in de discussie te mengen om reden dat zij bij het onderwerp betrokken zijn, of 
omdat zij zich als deskundigen op het gebied van het onderwerp presenteren. Elke 

burger van een cultuur kan lid zijn van de raad, ook kinderen, aangezien zij zeer 
goede ideeën hebben en zeer welkom zijn. 

 
Wanneer het probleem het oplossend vermogen van de raad van een stad of regio 

overstijgt, zal deze overgaan tot het vragen van hulp aan de volgende raad die de 
stad of regio omvat die het verzoekschrift heeft ingediend. Dat wil zeggen, het valt 

onder hun jurisdictie. Dit gaat zo door tot je bij de Hoge Raad van de soort of 
cultuur bent. Daarom wordt er gezegd dat het getrapt is. 
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Gosia: Dank u. Ik stel me voor dat die van de raad moeten wonen in elke stad 
waar elke raad is... Zou bijvoorbeeld een Andromedaan deel kunnen uitmaken van 

uw raad? 
 

Swaruu: Je zou kunnen deelnemen als je iets in te brengen hebt. Maar als je niet 
woont in de bevolkingsgroep die het probleem voorlegt en die een actiebesluit 

neemt, zal er wel rekening mee worden gehouden, maar zal het niet hetzelfde 
gewicht hebben als degenen die er wel wonen. Prioriteit. 

 
Gosia: Ik stel me voor dat men in een maatschappij zonder geld niet corrupt of 

omgekocht kan worden. 
 

Swaruu: Dat klopt. Het is hetzelfde met misdaad. Als je kunt hebben wat je 
buurman heeft... waarom zou je dan stelen? 

 

Gosia: Legt deze samenleving haar burgers nooit iets op? Dat wil zeggen... Hebben 
ze alle rechten, maar geen plichten? 

 
Swaruu: Ze worden niet als plichten opgevat, alleen als dingen die gedaan moeten 

worden. Op het meest basale niveau zou dat bijvoorbeeld de raad van een klein 
stadje in oprichting zijn. De mensen die daar wonen werken allemaal voor een 

gemeenschappelijk goed, zoals het graven van greppels voor irrigatie, het 
aanleggen van drainagebuizen of het bouwen van huizen voor dezelfde mensen. 

Iedereen helpt elkaar. 
 

Ja, het kan gebeuren dat een Raad iets oplegt als iets niet goed gaat, maar dat is 
minimaal. In het begin van de vorming van die stad is er veel werk, maar naarmate 

je verder komt en de stukken op hun plaats begint te leggen, evenals de 
implementatie van geautomatiseerde systemen... dan zullen de mensen geleidelijk 

aan meer vrije tijd gaan krijgen. Dit alles onder het concept dat ze de gemeenschap 

helpen door te doen waar ze het beste in zijn. 
 

Gosia: Ik ben een eenling en ik hou er niet van om in gemeenschappen te leven. 
Wat zou er met zulke mensen gebeuren? Die weg van anderen willen leven? In 

eenzaamheid, isolement, weinig interactie met andere mensen? 
 

Swaruu: Er zijn veel van dat soort mensen, vooral in Taygeta. De samenleving is 
al erg gesetteld, en ze worden niet beschouwd als parasieten of zo. Je kunt zijn 

zoals je wilt zijn. Je zult altijd iets bijdragen aan de gemeenschap. We hebben geen 
politie, wat we hebben is iets dat vergelijkbaar is met reddingsdiensten of 

brandweerlieden die multifunctioneel zijn. De zogenaamde SAR of Search and 
Rescue. 

 
Gosia: OK, dank je. Ik heb een vraag. Hierboven had je het over de regels. Dat ze 

niet worden opgelegd, dat iedereen weet wat goed is voor de gemeenschap. Wat 
gebeurt er als er onder de leden veel verschillende ideeën naar voren komen over 

wat goed is voor de gemeenschap? 
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Swaruu: Het is dat iedereen weet waar die regels voor zijn. Niet als een oplegging, 
maar voor het welzijn in het algemeen. 

 
Gosia: Maar wat voor de één welzijn is, is dat misschien niet voor de ander. 

 
Swaruu: Het bestuur zal debatteren tot er een akkoord is bereikt. In Taygeta, met 

telepathie, is er veel empathie. Meningsverschillen worden niet behandeld zoals op 
Aarde. U spreekt vanuit een menselijke Aardse context. Zo gaat dat hier niet. 

 
Gosia: Dan komt de Raad samen tot de conclusies. En wat gebeurt er als een lid 

van de samenleving het toch niet eens is met de beslissing van de Raad? Kan 
iemand dan opstandig zijn en iets anders doen naar zijn zin? 

 
Swaruu: Zolang het niemand schaadt of tegen de rechten van derden ingaat, 

mogen ze doen wat ze willen. 

 
Gosia: Ok, ik begrijp het. En welke relatie heeft de Holografische samenleving met 

Royalty? 
 

Swaruu: Royalty in Taygeta is een genetische of familielijn die zeer oud is, en ze 
hebben altijd gewerkt voor het welzijn van de samenleving binnen het kader van de 

Holografische Raad. Zij worden gekenmerkt door voorbeeldig te zijn in hun oordeel 
en in hun moraal. Zij zijn als iconen die een heel volk vertegenwoordigen als 

samengeperst in één enkele persoon. 
 

Gosia: En hoe zit het met ethiek en moraal? Worden die door iedereen in gelijke 
mate aanvaard? 

 
Swaruu: Zoals verwacht, verschilt het. Maar de basis is hier dat mensen een 

andere basismentaliteit hebben. Het is de mentaliteit van de mensen die de sleutel 

is tot een holografische samenleving. Dan is er het concept van respect voor 
anderen, zelfs als we het niet eens zijn. Dit vertaalt zich naar wat ik eerder zei... 

Dat we onze criteria niet kunnen opleggen aan de mensen van de Aarde en hun 
ideeën en redenen om te zijn zoals ze zijn. Om te incarneren om te lijden of om 

welke reden dan ook. Omdat we weten dat het gehoorzaamt aan meer uitgebreide 
plannen en concepten. Het is de mentaliteit van de mensen die de sleutel is tot een 

holografische samenleving. 
 

Gosia: Wat zijn de belangrijkste elementen van deze mentaliteit? 
 

Swaruu: Die vraag kan ik niet kort beantwoorden. Je weet het al, want het is de 
som van alles wat je hebt geleerd in een jaar en vier maanden contact met ons. Ik 

zou uren kunnen schrijven, maar dan zou ik niet komen tot de beschrijving van wat 
u al weet. 

 
Gosia: Is de Holografische samenleving wijdverbreid in het universum? 

 

Swaruu: Ja. Er zijn varianten, maar de meest geaccepteerde is het "Getrapte 
Andromedaanse Model." 
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Gosia: En is dat het model dat jullie op Aarde zullen proberen te introduceren? 

 
Swaruu: Nee. We zullen het niet introduceren, want dat zou opdringen zijn. We 

kunnen alleen het alternatief aanbieden. 
 

Gosia: Ik begrijp het. 
 

Swaruu: Niet iedereen zal het vermogen hebben om te begrijpen hoe het werkt. 
Wat zij missen, kunnen zij in een holografische samenleving krijgen. Zo niet, dan 

zou het maakbaar zijn, of op zich zou het een punt zijn om samen te werken voor 
zowel een collectieve als een individuele vooruitgang. Bovendien, het concept van 

ME first is erg verankerd op aarde. Er is veel dualiteit. Hier is het concept van jij en 
het zelf aan het verdunnen, men is aan het samensmelten en aan het begrijpen dat 

we in waarheid allemaal één zijn. 

 
Gosia: Kan een Holografische samenleving worden geïmplementeerd op een 

planeet zonder natuurlijke reSources, of handel met andere ET-rassen? 
 

Swaruu: Ja, maar in het ergste geval hebben ze de steun van andere rassen nodig. 
En dat is al gebeurd. 

 
Gosia: Het voordeel dat jullie hebben is erg groot. Eén ras, één taal. Kijk naar ons. 

 
Swaruu: Ja, er zijn varianten van het Taygeteaans, maar die zijn minimaal en de 

meeste mensen begrijpen ze allemaal. Zoveel talen zijn er om scheiding te 
veroorzaken. Net als al het andere. 

 
Gosia: Hoe is het onderscheid van zoveel talen op Aarde ontstaan? Is het omdat 

verschillende rassen ze hebben ingevoerd, of hoe zijn de talen precies verschillend 

geworden? Waar komen ze vandaan? 
 

Swaruu: Het komt vooral doordat mensen in de eerste plaats geïsoleerd waren, 
omdat vanuit het menselijke aspect of oogpunt, communicatie en interactie tussen 

volkeren altijd moeilijk was vanwege de afstand en de moeilijkheid om zich te 
verplaatsen. Van daaruit namen zij de meest uitgesproken invloeden van buitenaf 

en zetten die na verloop van tijd om in een taal die gebaseerd was op een eerdere 
taal. 

Dit door het ontwerp van de controllers. Elke taal komt voort uit een eerdere taal, 
of uit de combinatie van meerdere talen. Sommige, niet alle, hebben buitenaardse 

wortels en de menselijke bevolking weet dat niet. 
 

Gosia: En wat was de vorige van de vorige? Was er een eerste? 
 

Swaruu: Lyrisch, neem ik aan. Maar het Taygeteaans als zodanig is 
honderdduizenden jaren oud en is de basis voor de Navajo taal. Sumerisch is 

gebaseerd op Usungal taal, Anunnaki. 

 
Gosia: Dit alles zeer interessant en ik zou dit graag een keer uitdiepen. 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 5                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 
Swaruu: Geen probleem. We zullen verder praten. Tot de volgende keer, en dank 

u. 
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