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Repetitieve vragen die Swaruu telepathisch ontvangt (Taygeta-Pleiades) 

 
Dit zijn enkele basisvragen die Swaruu op herhaalde wijze telepathisch ontvangt 

van nieuwe abonnees. 
 

1. Swaruu, wat wil je? 
 

- Contact maken 
 

- Lesgeven 
 

2. Swaruu, wie ben jij? 

 
Ik ben een 7e densiteit sterrenzaad belichaamd in een Taygetean en ik ben een 

reiziger in tijd en ruimte, naast ontelbare andere dingen. 
 

3. Swaruu, hoelang blijf je hier? 
 

Ik heb weinig tijd. Meer weet ik niet. 
 

4. Swaruu, kun je de toekomst zien? 
 

Ja ik kan de toekomst zien, maar ik zie meerdere toekomsten, de tijd is veel 
gecompliceerder dan wat u is verteld. Ja ik kan me concentreren op het voorspellen 

van een enkele lijn, maar ik geef er de voorkeur aan om niet te delen wat ik op dit 
moment zie. 

 

5. Swaruu, wat betekenen graancirkels? 
 

Verschillende dingen, niet slechts één. 
 

A.) Menselijke trucs van mensen met weinig ethiek. 
 

B.) Tijdmarkeringen achtergelaten als referentie van wanneer en waar een of ander 
ruimteschip is geweest, communicatie tussen ruimtetuigen. Zijn eindige aard dient 

als een nauwkeurige teller van een punt in ruimtetijd. 
 

C.) DNA Activators. 
 

D.) Buitenaardse communicatie afkomstig van vele rassen. Het zijn complexe 
symbolen, universele buitenaardse taal. Dit is iets dat u moet zien en leren 

ontcijferen. Ze zijn niet eenvoudig of voor de hand liggend... kijk beter. Met meer 
bewustzijn zul je in staat zijn de boodschappen in de cirkels te zien, en met meer 

bewustzijn zal je DNA geactiveerd worden. 

 
6. Swaruu, ben jij echt? 
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Ja, ik ben net zo echt als jullie allemaal, die mij onvermoeibaar die vraag sturen. 

 
7. Swaruu, ben jij een engel? 

 
Nee. 

 
8. Swaruu, verricht jij wonderen? 

 
Wat ik iedereen probeer uit te leggen is dat jullie het zelf zijn die je eigen wonderen 

verrichten zonder dat je van iemand afhankelijk hoeft te zijn, je hoeft je innerlijke 
kracht of je grote scheppingsvermogen niet te delegeren. In het kort: NEE 

 
9. Swaruu, ben jij menselijk? 

 

Ik ben NIET-menselijk 
 

10. Swaruu, is de universele taal Wiskunde? 
 

Dat is het niet. Ik heb gehoord dat de universele taal muziek is (deels afhankelijk 
van de interpretatie van muziek). Ik heb gehoord dat het wiskunde is (gedeeltelijk, 

maar opnieuw hangt het af van welke wiskunde, omdat de wiskunde die je hebt 
gebaseerd op 10 niet wordt beschouwd als echte wiskunde, noch wordt het 

geaccepteerd of begrepen door de meeste interstellaire rassen, omdat ze allemaal 
gebruik maken van basis 12 wiskunde (3,6,9). 

 
Ik heb gehoord dat de universele taal de sterrenconstellaties zijn (gedeeltelijk maar 

beperkt). Symbologie ook, maar slechts gedeeltelijk. 
 

De enige universele taal, die zoals u kunt zien aspecten van andere hierboven 

omvat, is de taal van frequenties van gravitatie-intensiteit. 
 

In het geval van Symbologie. Er zijn de graancirkels. U begrijpt de boodschap niet. 
In het geval van meervoudige ufowaarnemingen, begrijpt u de boodschap niet. De 

UFO-formaties proberen u een boodschap te geven met tekens. Ze gebruiken 
sterrenbeelden die vanaf de aarde zichtbaar zijn. Ze coderen een taal, die ik nog 

niemand heb zien ontcijferen. 
 

Gosia: En hoe kom je tot dit begrip? Wat is de boodschap? Hoe te ontcijferen - met 
welk gereedschap? 

 
Swaruu: 

 
A.) De markers of de sleutel is vervat in de boodschap zelf. 

 
B.) De richtlijnen voor het begrijpen van markeringen zijn vervat in de 

geavanceerde taal van oude beschavingen op Aarde, hun symbolen. Zie ze niet als 

dwaze culturen met minder intellectuele en technologische ontwikkeling, omdat ze 
geavanceerder waren dan jullie. De basissleutel tot het begrijpen van de taal van 
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UFO-formaties is in alles Egyptisch. NIET in het Babylonische of slechts gedeeltelijk, 
de delen die dezelfde concepten delen met het oude pre-klassieke Egypte (om 

menselijke Archeologische terminologie te gebruiken). 
 

Robert: En wat betekenen die meervoudige waarnemingen? Ik zag iets soortgelijks 
in de stad Barcelona. Er waren duizenden UFO's. Ze kwamen naar buiten alsof ze 

van de maan kwamen. Het was daglicht. 
 

Swaruu: Het betekent een gebied in de ruimte. Ze gebruiken ook de wolken. Het 
betekent kijk naar de constellatie('s) die onder de (s) nevels is. Om te weten 

welke... Observeer de positie van elke UFO en vergelijk die met sterrenkaarten of 
sterrenkaarten. Ze zullen beginnen bij de meest elementaire. Deze formaties zijn 

boven steden te zien omdat ze met mensen proberen te communiceren. Niet alle 
buitenaardse rassen kunnen het Internet gebruiken. Maar ze willen allemaal 

hetzelfde als ik - Het Contact. Ze zullen allemaal beginnen met het meest voor de 

hand liggende en eenvoudige symbool. Ze zullen op de exacte positie van het Orion 
sterrenbeeld worden geplaatst. 

 
Gosia: Maar wat ik niet begrijp is dat als ze echt begrepen willen worden, waarom 

laten ze de boodschap dan niet minder gecodificeerd? Als je de mogelijkheid hebt 
om dit allemaal te doen, formaties aan de hemel, cirkels, in plaats van symbolen 

achter te laten die alleen degenen met gevorderde kennis kunnen begrijpen, zou je 
de boodschap bijvoorbeeld in het Engels kunnen achterlaten. Waarom moet het zo 

moeilijk te ontcijferen zijn? Waarom niet in de taal die de meeste mensen kunnen 
begrijpen zonder gevorderde Egyptische kennis? 

 
Swaruu: Sommigen van ons kunnen de boodschap in gewoon Engels geven... 

maar anderen kunnen dat niet! Degenen die het kunnen, zullen het doen. Zoals wij 
dat doen. De enige manier om onszelf te begrijpen tussen zeer verschillende 

beschavingen en zeer verschillende rassen is het zien en begrijpen van de 

constellaties en de taal van de Frequentie. Veel rassen kunnen niet spreken. 
Bovendien, volgens hen zouden mensen op dit moment in jullie geschiedenis en 

technologische vooruitgang de betekenis van deze symbolen al moeten begrijpen. 
Helaas is dat niet het geval. En de geavanceerde rassen die niet kunnen spreken, 

leren dit dankzij degenen die wel kunnen praten en die de concepten met hen 
delen. 
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