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20190821-Taygeta-NL-Taygetean-Pleiadisch-verslag-swaruu-zijn-we-
klaar-voor-officieel- buitenaards -contact-deel-1 

 
Taygetean Pleiadian Rapport (Swaruu): Zijn we klaar voor officieel buitenaards 

contact? (Deel 1) 
 

Gosia/Robert: Wanneer zijn jullie in een baan om de aarde gekomen, en waarom? 
 

Swaruu: Hoewel het Taygetan-ras al sinds millennia betrokken is bij de mensen 
van de Aarde, waren de meer recente aankomsten vanuit het oogpunt van de 

lineaire tijd: in 1775 in Virginia, USA, een incident waarbij George Washington 
sprak met een Noordse vrouw in een eendelig uniform. Dit vond plaats in de 

bossen, vlak voor de oversteek van de Potomac (rivier) / 1919 - 1945 Duitsland-
Oostenrijk (Rashell en Shinonim) / 1952 - 1961 USA - Rusland ( Rashell - Thor ) / 

1975-1981 Zwitserland-VS (Semjase-Asket) /2008-2019 Wereld (Asket-11/12 en 

Co.) 
 

Ik, Swaruu, kwam voor het eerst aan op 30 oktober 2015. Daarna ben ik 
teruggegaan en hier teruggekeerd op 4 juli 2017. Taygeta is hier sinds 2008 

voortdurend aanwezig geweest. Anéeka vanaf mei 2016 tot nu. 
 

Ik heb altijd al, sinds mijn vorige incarnatie als Swaruu Ananda, mijn moeder, door 
de ruimte willen reizen en verkennen, iets wat het leven zelf haar niet bood. 

Daarom nam ik dienst als piloot, en kwalificeerde ik me als "Zandklokpiloot" (in de 
Engelse vertaling). Toen de vloot "Asket - 11" er was en met wat er op dat moment 

gebeurde aan actie in de ruimte, kwam ik tijdelijk als communicatie cadet en 
Zandklok Piloot van het team van Rashell of Temmer. Vandaar dat ik me in 

december 2015 als vrijwilliger opgaf voor een missie. Het was de eerste missie met 
het nieuwe schip van de Suzy-klasse, naar Aldebaran-Cyndriel. Er waren nog zes 

andere mensen, waaronder Zadkiel van Temmer en Eridania Yellena van Erra. 

 
Gosia/Robert: Generaal, waarom is het Taygetaanse team hierheen gekomen? 

 
Swaruu: Het is algemeen bekend dat dit een historisch moment is op Aarde, waar 

het zich in tweeën vertakt, vanuit het oogpunt van de bevolking; zij die een betere 
Aarde zullen zien en zij die in hun negatieve schepping zullen blijven. Het heeft te 

maken met het einde van de negatieve tijdsperiode, en de komst van positieve 
energie uit het centrum van de melkweg. Asket en haar vloot zijn gekomen om alle 

directe negatieve invloed van de regressieve rassen te verwijderen, zodat de Aarde 
bevrijd kan worden. Ze wilde de Aarde op een militaire manier bevrijden, zoals is 

gedaan met Alpha Centauri. Het was het juiste moment om de regressieve rassen 
op Aarde aan te vallen. 

 
Gosia: Toen je in 2008 aankwam, kwam je toen direct in contact met de mensen, 

of alleen met de vertegenwoordigers? 
 

Swaruu: Op dat moment, in 2008, was Taygeta zich er al algemeen van bewust 

dat het geen zin zou hebben om met de officiële vertegenwoordigers van de Aarde 
te praten, dat wil zeggen, de politici. We wisten al dat zij niet de bevolking in het 
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algemeen vertegenwoordigen, omdat we al sinds 1952 slechte ervaringen met hen 
hadden gehad. 

 
De vertegenwoordiger van de VS, Eisenhower, negeerde ons volledig. Later 

beschuldigden zijn opvolgers ons ervan "ruimtehippies" te zijn, een term die door 
Richard Nixon werd gebruikt. De vertegenwoordiger van de staat die wel naar ons 

luisterde wasNikita Chroesjtsjov uit Rusland. Hij is heel slecht terecht gekomen 
door ons contact. Hij luisterde naar ons, voorkwam grotendeels de raketcrisis van 

1961 - 62, maar werd verwijderd en geïsoleerd van het Sovjet politburo omdat hij 
zijn contact met ons met de wereld wilde delen. In het bijzonder met Rashell. 

 
Gosia/Robert: Dus u bent gestopt met het contacteren van regeringsmensen, en 

u begon contact te zoeken met individuele mensen. Wat was het doel van deze 
contacten? Met hoeveel heb je contact opgenomen en wat wilde je (wilde je) 

daarmee bereiken? Ik doel hier op een uitgebreider contact dan alleen het onze. 

Swaruu: We startten een project dat we kunnen vertalen als "Project First 
Contact." Het begon onder Asket, en bestond uit niet minder dan 550 Taygetans, zo 

niet meer, om de sociale netwerken van de Aarde openlijk te overspoelen met de 
mededeling dat wij buitenaardse wezens zijn. Het doel, of oogmerk, was te 

begrijpen op welk evolutionair punt de menselijke bevolking in het algemeen zich 
bevond, gezien het feit dat het contact met politieke leiders van de Aarde zinloos 

was. Dit vond plaats tussen 2009 - 2016. 
 

Gosia/Robert: Vertel ons over de "massale contact" ervaring. Hoe was het? Hoe 
werd het ontvangen? Wat hebben jullie geleerd? 

 
Swaruu: Van de duizenden en duizenden mensen met wie over de hele wereld 

contact werd opgenomen, geloofden slechts 10 tot 15 ons half. En van de 
duizenden werden het er ... minder dan vijf. 

 

Gosia/Robert: Dus, zou je kunnen zeggen dat de missie van "massacontact" is 
mislukt? 

 
Swaruu: Het project "Eerste Contact," was een succes. Het gaf ons aan dat de 

Aardse bevolking in het algemeen nog niet klaar is voor contact. Dat komt omdat 
zij nog steeds sterk onder de mentale controle van de Cabal staat. De algemene 

bevolking is niet geïnteresseerd in, of gelooft niet in, contact met buitenaardsen. 
Degenen die het als iets reëels of als een reële mogelijkheid zagen, zagen de 

bruikbaarheid niet. Het was gewoon een "entertainment onderwerp." 
 

Mensen geloven nog steeds en vinden zichzelf gevangen in concepten van 
creationisme, Darwinisme of Sumerianisme. Wij ontdekten ook dat onder invloed 

van de New Age, mensen met enige kennis van het onderwerp ons New Agy zagen. 
Wij zagen dat contacten die ons zouden kunnen helpen, niet over de financiële 

middelen beschikten om een onthulling te ondersteunen. Degenen die een 
mechanisme hadden bereikt om het financieel min of meer te redden, 

voortgebracht door hetzelfde platform, werden om precies dezelfde reden 

aangevallen. 
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Hoewel we erkennen dat duizenden ons hebben aanvaard voor wie we zijn, 
bijvoorbeeld via deze video's, vertegenwoordigen zij niet de meerderheid in de 

wereld. En we hebben ontdekt dat diezelfde mensen de Matrix zijn, zodat we 
automatisch worden aangevallen omdat we niet tot de Matrix behoren. Ze spreken 

zichzelf tegen omdat ze dezelfde vrijheid van meningsuiting aanvallen die ze 
beweren te willen beschermen. We hebben ook ontdekt dat sociale media zijn 

ontworpen om conflicten te creëren, niet om ideeën over te brengen. 
 

We hebben ontdekt dat er veel mensen op Aarde zijn die klaar zijn voor contact, en 
die wakker zijn over wat er op de planeet gebeurt. We hebben ontdekt dat er zeer 

wijze mensen zijn, wijs in vele opzichten. Maar over het algemeen zijn jullie, als 
planetaire cultuur, niet klaar voor contact. In feite zijn jullie veel meer 

achtergebleven of ondergedompeld in wat wij de "Earth Control Matrix" hebben 
genoemd dan wat wij dachten in het begin van het project "First Contact". 

 

Velen van jullie hebben gevraagd "waarom de Eerste Richtlijn?" Jullie zien het als 
iets negatiefs of beperkends dat jullie niet toestaat om meer geholpen te worden. 

Maar het bestaat om ervoor te zorgen dat het respect voor de vrije wil van mensen 
en culturen wordt gerespecteerd. In dit geval is het ook om allen die de Aarde 

bewonen te beschermen. 
 

Over het algemeen verkeert de meerderheid van jullie, en zoals ik hierboven al zei 
geldt dit niet voor iedereen, nog steeds in een slachtoffer-, deterministische modus. 

Wat jullie zouden willen is dat de Federatie of iemand die directe hulp kan bieden, 
alle problemen van de Aarde op een open manier komt oplossen, door de corrupte 

politici en totalitaire staten te verwijderen. 
 

De Federatie, de rassen waaruit zij is samengesteld, kan in het geval van de Aarde 
niet op deze manier handelen, omdat de meeste mensen daar nog steeds de 

ervaring willen. Dit geldt zelfs voor hen die zeggen wakker te zijn en te kennen 

hebben gegeven het rechtstreeks oneens te zijn met wat er gebeurt met betrekking 
tot de algemene dynamiek die zich voordoet of volgt, zoals zij leven als burgers van 

de Aarde. 
We zien dit, omdat zelfs als je zegt dat je tegen het oneerlijke systeem bent en 

wakker bent, je toch doorgaat met gedragspatronen die de Matrix ondersteunen. En 
jullie blijven ook gehecht aan de waardesystemen die de Matrix zelf, de controleurs 

zelf, hebben ingesteld om te voorkomen dat jullie werkelijk mentaal en uit het 
bewustzijn van hun planetaire controle-Matrix kunnen ontsnappen. 

 
Jullie bestendigen nog steeds houdingen die de Matrix toestaan te groeien in de 

negatieve en invasieve richting, tegen de mensheid en de mensen van de Aarde. 
Een voorbeeld hiervan is het blijven consumeren van junk artikelen en het eten van 

nutteloos GMO-voedsel. Het accepteren van het gebruik van schadelijke 
microgolftechnologieën, alleen omdat het op dat moment goed uitkomt. Gehecht 

zijn aan geloofssystemen die worden opgelegd door controleurs, door de Matrix. 
 

Geen enkele religie op Aarde dient jullie, want elke religie is gemaakt en ontworpen 

voor bevolkingscontrole, in opdracht van de machthebbers. Alle religies werken 
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tegen jullie, ze vertellen niet de waarheid, en dit geldt ook voor de avatars die ze 
gebruiken. 

 
Uw wetenschap is ook dogmatisch, daarom is het ook religie. Dit is al in detail 

verduidelijkt. Uw wetenschap dient weliswaar om een betere broodrooster te 
ontwerpen, maar niet om gratis energietechnologieën te creëren, zodat de 

bevolking groeit (evolueert) en er niet voor hoeft te betalen, veel minder om te 
begrijpen hoe het universum werkt. 

 
Menselijke wetenschap is vanaf het begin ontworpen met zelfbeperkende systemen 

die geen groei toestaan voorbij bepaalde aspecten en reikwijdten van bewustzijn en 
denken. Een voorbeeld hiervan is jullie wiskunde die gebaseerd is op het decimale 

systeem (10'en), en het laat niet toe om de basis energiefrequenties te begrijpen 
van alles wat bestaat, van universele energie, hoe het werkt en hoe je er toegang 

toe kunt krijgen. Uw vergelijkingen creëren een wiskundig systeem, of een zichzelf 

in standhoudende werkelijkheid die niet alles weergeeft wat er in de buitenwereld 
gebeurt, of misschien, slechts gedeeltelijk. 

 
Op dezelfde manier zou u moeten begrijpen dat concepten als socialisme, 

kapitalisme en democratie ook slechts illusoire middelen of mentale composities 
zijn, ontworpen voor bevolkingsbeheersing. Zij (of deze concepten) dienen alleen 

degenen die aan de macht zijn. Zij creëren een illusie van controle over wie hen 
vertegenwoordigt. 

 
Alle belangrijke verkiezingen zijn al op voorhand beslist, wie gekozen zal worden en 

wie niet. De kleine verkiezingen van vertegenwoordigers van kleine steden die niet 
de sleutel zijn tot een andere agenda zullen de verkiezing aan het volk geven, maar 

uiteindelijk zullen alle opties naar hetzelfde punt leiden, omdat ze van bovenaf 
worden gecontroleerd. Het maakt niet uit welk gezicht hen vertegenwoordigt. Wat 

de kleine verkiezingen van vertegenwoordigers met weinig macht betreft, er zijn 

gevallen van echte mensen die een verandering willen bewerkstelligen. Maar 
hetzelfde systeem zorgt ervoor dat zij niet verder komen dan dit lage politieke 

stratum. En dit alles is te wijten aan de tussenkomst van invasieve geheime 
genootschappen, meestal met economische bedrijfsbelangen. 

 
De primaire richtlijn is er om de vrije wil te beschermen. Wat voor ons heel 

ingewikkeld is geweest om over te brengen en te begrijpen namens de bevolking 
van de Aarde, is dat de vrije wil die de Primaire Richtlijn beschermt, niet alleen het 

mentaal bewuste deel omvat van wat een persoon - een inwoner van de Aarde, die 
daar geïncarneerd is - verlangt. Ik verwijs naar wat ieder mens bewust wil. De 

Primaire Richtlijn beschermt het diepste deel van de intentie van een incarnatie, de 
prenatale afspraken van wat een ziel op Aarde wenst te ervaren, terwijl zij 

geïncarneerd is. 
 

In dit geval is er vaak een duidelijk conflict tussen wat een geïncarneerd persoon 
bewust wenst, en wat diezelfde persoon wenst vanuit de zielenniveaus, vanuit de 

niveaus van andere dichtheden. Wij erkennen dat de Primaire Richtlijn niet perfect 

is en dat zij geen complexe situaties kan omvatten die zich op dit moment op Aarde 
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voordoen. En het wordt grotendeels overgelaten aan de persoonlijke beslissing van 
de kapitein van elk schip. 

 
De mensen van de Aarde willen openlijk en direct geholpen worden. Maar 

tegelijkertijd hebben we gezien dat u zichzelf tegenspreekt, omdat u het zou zien 
als invasief van de kant van de Federatie. Een directe interventie zou een 

oorlogsdaad zijn, met alle problemen en gevolgen van dien, naast de morele en 
ethische kwesties die vanuit ons perspectief als zogenaamde "sterrendrassen" een 

rol spelen. 
 

Omdat wij, noch wie dan ook, het recht hebben onze concepten en waarden van 
wat waar is en wat niet waar is, wat moreel is en wat niet moreel, en wat ethisch is 

en wat niet, op te leggen aan een bevolking die wij niet kennen, alleen onder de 
omstandige vooronderstelling dat wij superieur zijn aan die bevolking. Superieur? 

Volgens welke parameters? Besloten door wie? Waarom? 

 
De Federatie, naast andere organismen of ruimte-organisaties, helpt openlijk de 

bevolking van de Aarde, met de nadruk op de gewone/normale bevolking. Niet de 
algemene regeringen, noch de organisaties die door de regeringen zelf worden 

gecontroleerd, corporaties of geheime genootschappen. 
 

Maar de hulp wordt op zo'n manier gegeven dat het niet wordt gezien als afkomstig 
van iemand van buiten de Aarde. De reden of oorzaak wordt altijd gegeven als iets 

"dat op een normale en begrijpelijke manier kan worden verklaard", vanuit het 
standpunt van de bevolking van de Aarde. 

 
Maar er is een meer solide reden om niet gezien te worden of om niet rechtstreeks 

in te grijpen, zoals velen hebben bepleit. En dat is het feit dat als iemand buiten 
jullie om ingrijpt en jullie problemen oplost, jullie als volk, ras en cultuur zelf niet 

zullen groeien. En jullie zullen onvermijdelijk terugvallen in dezelfde ondeugden en 

problemen. 
 

Terwijl de Federatie en andere ruimtevaartorganisaties de negatieve invloed van de 
regressieve stellaire soorten die vreemd zijn aan de Aarde, hebben verwijderd of 

aan het verwijderen zijn, wordt jullie probleem daarbeneden door jullie zelf 
veroorzaakt. 

 
De bevolking van de Aarde zelf, en ik heb het over de bewuste, echte mensen met 

een ziel, jullie zijn de Matrix zelf die het genereert. Het probleem van de Aarde 
wordt gegenereerd door de bevolking zelf. Jullie zijn geen slachtoffers, het is wat 

jullie individueel en als collectief hebben gecreëerd. Zoals ik al vele malen heb 
gezegd, tot uitputting toe, is de uiterlijke wereld een directe weerspiegeling van 

ieders innerlijke wereld. 
 

Als er schijnbare verwarring, vernietiging, woede en pijn in de wereld is, is dat een 
directe weerspiegeling van de mentale toestand waarin de menselijke bevolking 

verkeert. Dit geldt ook voor de regressieve rassen, de geheime genootschappen, de 

Archons en dergelijke, die de mensheid zijn binnengedrongen of hebben 
gemanipuleerd, waardoor vanuit een bepaald gezichtspunt het probleem is 
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ontstaan. Maar vanuit het meest uitgebreide gezichtspunt is dat niet het geval. Al 
deze soorten zijn opportunistisch, ze zijn er alleen maar ingegaan om te profiteren 

van de zeer mentale toestand van verwarring en mentale wanorde van de mensen. 
Zonder die wanorde zouden zij de menselijke bevolking niet hebben kunnen 

manipuleren. Op dezelfde manier als zij niet kunnen binnendringen in andere 
"stellaire" populaties die bestaan uit ... meer mensen, strikt genomen van dezelfde 

soort. 
 

De mensen zullen er alles aan doen om zichzelf, hun innerlijke problemen, de 
schaduwen die zij in het onderbewustzijn hebben verdrongen en die niet vernietigd 

kunnen worden, niet onder ogen te hoeven zien, en alleen uit de hand lopen door 
niet te worden omarmd binnen het kader van het directe bewustzijn van elke 

persoon, lekkende buiten de persoon zich manifesterende als een lot. Zoals uw 
grote denker Karl Gustav Jung heel goed zei: Wat je onderdrukt en niet onder ogen 

ziet, zal onvermijdelijk je leven sturen en je zult het het lot noemen. 

 
Het contact met de bevolking van de Aarde van 2008 tot heden, zoals gerealiseerd 

door het Taygetan ras, heeft ons doen inzien dat de aard van het probleem van de 
Aarde niet is zoals we dachten. Het is geen eenvoudige situatie waarin een 

regressief ras invasief de controle heeft overgenomen over een minder ontwikkeld 
ras. 

 
Wij hebben ontdekt dat de ware oorzaak van het probleem de aardse bevolking zelf 

is. De oorzaak zijn schijnbaar machteloze mensen die niet de moeite nemen om 
een minimale inspanning te doen om hun eigen leven te verbeteren, zich altijd 

afschermend achter het idee dat zij slachtoffer zijn van iets anders dat hen niets 
met hun leven "laat" doen. Natuurlijk zijn ze slachtoffers. Daar is geen twijfel over 

mogelijk, maar ... wat gaan ze daar vandaag aan doen? 
 

De eigenlijke beheersers van de Aarde, de regressieve rassen en geheime 

genootschappen, worden allemaal gegenereerd en gemanifesteerd door de 
bevolking van de Aarde zelf. Als je dat allemaal kunt genereren en manifesteren, 

kun je het ook verwijderen. 
Er is niets te klein om geen verschil te maken. De waardesystemen van de aarde 

staan je niet toe om het belang en de gevolgen, positief en negatief, van kleine 
daden te zien. Je kent dit concept als het "vlindereffect." Als je op straat loopt en 

een kleine regenworm ziet wentelen op het hete trottoir, met zijn zekere dood voor 
de boeg, lijkt het niet zo'n grote prestatie om hem op te rapen en terug te zetten in 

het gras op de natte grond. Maar voor die worm betekent het alles. Het betekent 
leven. Die kleine handeling brengt positieve schokgolven teweeg voor hen die het 

doen, voor hen die het ontvangen, en voor iedereen. 
 

De geest, de psyche, overstijgt de opgelegde materiële 3D. Op zichzelf is het de 
uitweg. Met een gevorderd spiritueel bewustzijn, ontsnapt de persoon of de ziel aan 

de Matrix van de Aarde, de Van Allen gordels. Individueel werk is de uitweg. Het 
collectief volgt automatisch het individuele werk, in massa. Het collectieve 

schaduwwerk is vergelijkbaar met sociologie, en daarmee begint men terug te 

vallen op oude ondeugden van het opdringen van ideeën en concepten aan de 
massa. Ik twijfel er niet aan dat u slachtoffers bent, want dit is een complexe 
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situatie, als een vicieuze cirkel. Maar het is een feit dat de mensen de macht 
hebben om de situatie op Aarde zelf te stoppen, maar ze doen het niet omdat ze 

het niet willen of het niet zien. Of ze willen het wel, maar ze voelen zich nog steeds 
comfortabel en houden dingen in stand die de Matrix zelf voeden. Dit geldt zelfs 

voor degenen die "wakker" zijn. 
 

Je moet kijken naar wat je vandaag voor jezelf kunt doen, om je leven te 
verbeteren, met wat je voor handen hebt, wat je kunt doen. Niets is onbelangrijk, 

maar het probleem ligt bij jou. We kunnen alleen weghalen wat niet van jou is. Het 
is uw individuele groei als, en met, ervaring. Zoals het is op het niveau van de 

soort. 
 

Daarom twijfel ik er niet aan dat jullie slachtoffers zijn, maar het is een complexe 
situatie in een vicieuze cirkel. Maar het feit is dat mensen de macht hebben om de 

situatie op Aarde zelf te stoppen, en jullie doen het niet omdat jullie het niet willen, 

jullie zien het niet en willen het niet, maar toch blijven jullie comfortabel dingen in 
stand houden die dezelfde Matrix voeden. Dit geldt zelfs voor degenen die "wakker" 

zijn. 
 

Je moet kijken naar wat je vandaag voor jezelf kunt doen, om je leven te 
verbeteren, met wat je voor handen hebt, wat je kunt doen. Niets is onbelangrijk. 

We kunnen alleen verwijderen wat je niet toebehoort. Maar het is jouw individuele 
groei als, en met, ervaring. Zoals het ook op het niveau van de soort is. 

 
Mijn conclusie over het Eerste Contact-programma, dat is uitgebreid naar 

duizenden en duizenden, is dat jullie er niet klaar voor zijn. Mentaal zijn jullie erg 
regressief en gevaarlijk. Daarom zijn jullie als ras nog NIET voorbereid op massaal 

of zelfs individueel contact. 
 

De gigantische catastrofes die ons nu bedreigen zijn geen elementaire 

gebeurtenissen van een fysieke of biologische orde, maar psychische 
gebeurtenissen. In een zeer beangstigende mate worden wij bedreigd door 

oorlogen en revoluties die niets anders zijn dan psychische epidemieën. Op elk 
moment kunnen enkele miljoenen mensen worden getroffen door een nieuwe 

waanzin, en dan krijgen we weer een wereldoorlog of een verwoestende revolutie. 
In plaats van overgeleverd te zijn aan de genade van wilde beesten, aardbevingen, 

aardverschuivingen en overstromingen, wordt de moderne mens getroffen door de 
elementaire krachten van zijn eigen psyche. 

 
Carl Gustav Jung. 

 
De massa's mannen en vrouwen in de Westerse wereld vermijden dwangmatig het 

ware en authentieke psychoanalytische onderzoek van hun natuur, vooral met 
betrekking tot de zogenaamde "duistere" aspecten van de persoonlijkheid (het 

"schaduw" zelf). Maar zich helemaal niet met de psyche bezighouden is 
systematisch gevaarlijk. Een verbintenis is dus vereist, de proliferatie van de 

filosofie en de "New Age" beweging, met haar vele permutaties. Doorspekt met 

trucs en persoonlijke wendingen voor het ego, dient de toepassing van haar 
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methoden, voor het grootste deel, slechts om dat mislukte ego en zijn impulsen te 
versterken. 

 
Michael Tsarion 
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