
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 4                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20200706-Taygeta-NL-Buitenaardse-rassen-Arcturians 
 

Buitenaardse Rassen: ARCTURIANS (Swaruu - Buitenaardse Pleiadische communicatie) 

 

Gosia: Oké! Laat die Lurkers en insectoïde rassen maar achterwege, wat kun je ons vertellen over 

de Arcturiërs? 

 

Swaruu: Takken van de zogenaamde Arcturiërs. Er zijn 3 grote verwante soorten: DIESLENTIPLEX, 

de DEVONIANS en de KORENDIANS. Ruimtegebied, regio van Bootes. Vol met moerassen. Totaal 

gebied, ontelbare planeten. Het zijn drie soorten, zeer oud en niet-Lyrisch. Ze lijken meer op de 

takken van de Andromedanen en op de Celeanen (ondersoort van de Andromedanen). 

 

Hoog amfibisch DNA-gehalte, zeer geavanceerd op spiritueel en technologisch gebied. Men zegt dat 

zij technologisch en spiritueel tot de meest geavanceerde van de Melkweg behoren. Ze staan bekend 

als grootse bouwers met buitengewone vindingrijkheid voor artefacten. Veel zeer goede 

scheepsbouw daar, droogdokken geplaatst. Ze ruilen ze voor andere technologie of materiaal zoals 

ruwe erts. Veel vrachtschepen gaan en komen uit die regio. 

 

Zie het als "Space Detroit". Het wordt Void region genoemd omdat het een plaats zou zijn waar 

bijna geen sterren zijn vergeleken met andere plaatsen. Mensen kijken naar de Leegte alsof er niets 

is, terwijl het alleen een mindere sterdichtheid heeft. Minder sterren. 

 

Uiterlijk: kort, zelden langer dan 150cm met een gemiddelde van 130 en 140cm lengte. Groot hoofd 

dat niet in verhouding staat tot de lichaamsgrootte. Grote amandelvormige ogen en grote mond. 

Esthetisch gezien echter zeer mooi. Huid van verschillende kleuren, van bruin tot paars met bruine 

of rode vlekken. 

 

Er zijn geen mannetjes of vrouwtjes, ze zijn allemaal één sekse. Hun voortplanting is 

ongeslachtelijk, en ze steken de draak met soorten als de Taygetean en de Mens omdat ze zich 

voortplanten in zo'n vreemde en onhandige, apparatus-gerichte vorm. 

 

Gosia: Ha! En hoe planten ze zich dan voort? 

 

Swaruu: Ze klonen zelf, maar niet door parthenogenese zoals wij. In de buik hebben ze een zak die 

vergelijkbaar is met die van de buideldieren. Als een individu al oud is of erg lichamelijk beschadigd, 

begint het in die zak een ander wezen te vormen. Dat wezen is een kloon die identiek is aan de 

progenerator. Als het voldoende groot en volgroeid is, verlaat het de zak zoals een kleine kangoeroe 

zou doen. 

 

Gosia: Iemand vertelde me dat ze erg muzikaal zijn, toch? 

 

Swaruu: Ja! Ze zijn zeer creatief in alle aspecten, dat omvat kunst, muziek en techniek. 

 

Gosia: En u kent ze goed? 

 

Swaruu: Ja. Heel goed. Terugkomend op hun voortplanting, het bewustzijn van de verwekker gaat 

over in dat van het kleine wezentje of de baby, het is dezelfde persoon. Wanneer het rijpingsproces 

eindigt, ook al is het nog heel klein, zal de baby Dieslentiplex, Devonian of Korendian, het oude 

volwassen lichaam verlaten en alleen het kleine bewonen, het grotere lichaam achterlatend om te 

sterven door gebrek aan bewustzijnsaandacht. 

 

Het kleintje is volledig in staat om te overleven en voor zichzelf te zorgen. Ze worden 100% 

onafhankelijk geboren. Ze gaan verder met hun leven waar ze met het vorige lichaam zijn 

opgehouden. Deze soort gaat gewoon door met zichzelf te klonen zonder terug te keren naar de 

Bron om te reïncarneren. Het vernieuwt zichzelf gewoon automatisch. Alleen reïncarneren als het 

per ongeluk sterft of iets dergelijks. 

 

Gosia: Maar dan zijn ze nooit ¨opgestegen¨? 
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Swaruu: Ze zullen je vertellen dat ze al geascendeerd zijn. 

 

Gosia: Opgestegen maar in 5D? Gaan zij niet verder? 

 

Swaruu: Zij denken niet dat het hebben van een 5D materieel lichaam een belemmering is om 

volledig opgestegen te zijn en vergevorderd in alle zintuigen. Zij zien het als een aanvulling, niet als 

het een of het ander. Het lichaam is niet iets om te overstijgen, het is iets om op te nemen in het 

geheel. Ik ben het hier niet alleen mee eens, ik ben van plan het te delen. Ze zijn voorbij, maar hun 

lichamen zijn 5D. Maar uiteindelijk maakt dat hen niet anders dan een andere soort, want we zijn 

allemaal in alle dichtheden. 

 

Gosia: Dan hebben zij kennelijk geen sluier van vergeetachtigheid en zouden zij zich bijna al hun 

levens kunnen herinneren hetzelfde wezen te zijn als voorheen, toch? 

 

Swaruu: Dat is juist! Zij zijn zich 100% van alles bewust. Wij, bijvoorbeeld, herinneren ons wie we 

in vorige incarnaties zijn geweest, maar het zijn nog steeds verschillende incarnaties. De 

Dieslentiplex, Korendians, Devonians zien het alleen als hun eigen leven, een eeuwige lijn uit een 

ver verleden die hetzelfde wezen is met een totale herinnering daaraan. Progressie en directe 

accumulatie van geheugen en kennis. Ze vergeten wat ze besluiten te vergeten. Zij sterven niet per 

se. Ze worden voortdurend vernieuwd, net als een spijker die blijft groeien. 

 

Gosia: Woow! En lineair gezien, hoe oud zijn ze? Is het mogelijk om er zo naar te kijken of zijn ze 

gewoon eeuwig en herinneren ze zich alles van altijd? 

 

Swaruu: Nogmaals, het delen van leeftijd is slechts een referentie voor begrip. Hier en bij hen is 

tijd geen factor, zij zijn het gewoon. 

 

Gosia: Dan is er altijd hetzelfde aantal individuen... er worden geen nieuwe gegenereerd? 

 

Swaruu: Ja, er worden nieuwe gegenereerd omdat sommigen meerdere nakomelingen hebben. En 

ja, die zijn dezelfde persoon als het origineel, en in feite zijn alle Dieslentiplexen, Korendianen, 

Devonianen, sterk Telepathisch met elkaar verbonden. 

 

Het kan worden geïnterpreteerd dat zij hetzelfde collectieve individu zijn. Niet dat ze een korfgeest 

hebben, zo is het niet. Elk individu is anders, met een eigen persoonlijkheid en het is zelfs bekend 

dat ze met elkaar kunnen redetwisten, want ze zijn meestal logisch, maar kunnen zeer 

temperamentvol zijn. 

 

Gosia: En waarom hebben ze zichzelf geprogrammeerd om zichzelf op deze manier te vernieuwen 

en niet gewoon in hetzelfde lichaam te blijven en nooit te sterven? 

 

Swaruu: Omdat ze door hun eigen ideeën als soort hebben besloten dat ze een eindige fase 

hebben. 

 

Gosia: Interessant! En dat idee over dat je het 5D lichaam niet hoeft te overstijgen, maar je wilt 

zelf wel naar 7D nee? Voorbij het fysieke lichaam? Ik geloof dat ik dat op een gegeven moment ook 

wil. 

 

Swaruu: Ik ben daar al, mijn 5D lichaam is slechts een weerspiegeling van wat ik hierboven ben, 

een middel om met de 5D om te gaan, een voertuig. 

 

Gosia: Ik begrijp het! Dan zijn zij ook voorbij 5D.… zij zijn multi D.… het is alleen dat zij doorgaan 

met hun 5D voertuigen. 

 

Swaruu: Dat klopt! 

 

Gosia: En dragen ze ook allerlei soorten kleding? 
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Swaruu: Ja! Ze houden van allerlei lange eendelige pakken, ultra versierd met gouden en zilveren 

spiralen, meestal donker metallic rood, violet en blauw. 

 

Gosia: Swaruu, kijk hier eens naar. Arcturian codes vermoedelijk. Weet jij hier iets van? Is het 

authentiek? Ik vind het prachtig, of het nou echt is of niet. Het is gechanneld door Janosh. 

 

Swaruu: Ja! Het ziet er echt uit, die lijken heel erg op die van hun. Ze zien er echt uit. De 

Arcturiaanse rassen zijn van zeer complexe en gecompliceerde denkwijze. Dat kun je daar zien, en 

duidelijk. De Arcturiërs zijn ook de rassen die de meeste graancirkels maken. 

 

Gosia: En wat zie je daar, Swaruu? In deze afbeeldingen? 

 

Swaruu: Wat zie ik op de afbeeldingen? Ik zie ontelbare dingen, ik zie mensen, ik zie 

energiesignalen van mensen, als individuele zegels van dynamische energie. Ik zie ook objecten en 

energiestromen die vitale energie van Chi of elektromagnetische en gravitatie-energie zijn. Alles 

gehoorzaamt aan de geavanceerde fractale geometrie patronen. 

 

Gosia: En hoe beïnvloeden ze mensen die ernaar kijken? Ik heb deze kaarten thuis. 

 

Swaruu: Wanneer een persoon iets ziet dat hem herinnert, of waardoor hij het associeert met 

persoonlijke dingen, activeert dit zijn geheugen. Het ontwaken van de persoon en zijn bewustzijn, 

en daarmee het activeren van zijn DNA dat een gevolg is van de activering van bewustzijn en niet 

andersom. Bewustzijn komt altijd eerst en nooit als een gevolg van DNA. 

 

Gosia: Kijk naar dit type met cirkels. Dat zijn mijn favorieten! 

 

Swaruu: 3,6, 9. De wiskundige fractale verbindingen in dat beeld zijn erg aan de Ether kant. Basis 

12. 

 

Gosia: En wat wil dit beeld overbrengen? 

 

Swaruu: Het is de interactie tussen die getallen, maar met een geometrische interpretatie. Het 

weerspiegelt iets in je zeer oude geheugen. Alleen jij kunt het weten. Vertrouw op wat je weet en 

voelt. In deze kaart is het nog duidelijker 3,6,9 -- 12. Geometrie die de structuur van de Ether 

aangeeft aan de hand van fractale beelden. 

 

Gosia: Mm! Mijn geheugen wordt niet geactiveerd op het bewuste niveau, maar ik kijk er graag 

naar. Ondertussen, nog iets te zeggen over Arcturiërs? 

 

Swaruu: Hoe weet je dat er niets geactiveerd wordt? 

 

Gosia: Nou zeker wel! Maar geen bewuste herinneringen. Er komen geen specifieke herinneringen 

bij me op, alleen diepe gewaarwordingen. 

 

Swaruu: Zelfs zo, ze zijn er. 

 

Gosia: En wat is de relatie tussen de Taygeteanen en de Arcturiërs? 

 

Swaruu: Arcturiërs en Taygeta, relatie van wederzijdse samenwerking, zeer vriendschappelijk. 

 

Gosia: Kijk eens naar deze afbeelding Swaruu, zijn dit Arcturiërs? 

 

Swaruu: De hoofden kloppen min of meer, maar de lichamen zijn te lang. Die lijken meer op 

Andromedalichamen en hebben borsten. Het zijn vrouwelijke Andromedanen met langgerekte 

hoofden. Arcturiërs zijn korter compact... 

 

Aha! Ja, hier lijkt het lichaam er meer op, maar de hoofden lijken te veel op een mensenbaby. 
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Gosia: En Arcturians, hoeveel Starseeds hebben die op Aarde, weet je? Hebben ze ook 

onderdompelingsprogramma's? 

 

Swaruu: Veel Sterrenzaden. Hoeveel precies, weet ik niet, maar veel meer dan Taygeta. En ja, zij 

komen ook binnen door onderdompeling. Veel spirituele leraren van de New Age zijn Arcturiërs. 

 

Gosia: En hun perspectief op de hemelvaart en alles, ligt dicht bij het jouwe? Werken jullie beiden 

in harmonie? 

 

Swaruu: Ja. Het ligt dichter bij mijn perspectief, niet zozeer bij dat van de Federatie. Ik heb de 

neiging om het meer eens te zijn met de Arcturiërs, hoewel niet in alles. 

 

Gosia: Maken zij deel uit van de Federatie? 

 

Swaruu: Ja. Ze maken deel uit van de Federatie en zijn tevens medeoprichters van de 

Andromedaraad en zijn lid van de Sfeerraad. 

 

Gosia: En ze zijn hier ook sinds 1952 meer officieel? 

 

Swaruu: Meer vanaf '47. 

 

Gosia: En hoe is hun concept van liefde? Als ze geen geslacht hebben, hoe houden ze dan van 

elkaar? Families? Hebben ze dan niet het concept van romantische liefde? 

 

Swaruu: Nee. Ze hebben dat concept van romantische liefde niet, maar ze begrijpen het wel omdat 

ze andere rassen bestuderen (en ze maken grapjes). Ze hebben geen paren, ze bewegen als een 

geheel, maar zonder hive mind. 

 

Gosia: Dus ze zijn koud en afstandelijk? Hebben ze enig begrip van liefde dat niet romantisch is? 

 

Swaruu: Ja, ze hebben het concept van liefde, maar het is anders, niet als romantische liefde van 

een stel, eerder als liefde in totaliteit. 

 

Gosia: Ok! Ik begrijp het. En ze kunnen incarneren in andere rassen, neem ik aan? Als ze zich 

vervelen. Om te ervaren hoe romantisch liefde is bijvoorbeeld? Of komen ze nooit uit hun ras? 

 

Swaruu: Ja, dat doen ze. Ze incarneren in andere rassen, zoals te verwachten is omdat iedereen 

dat wel eens doet. 

 

Gosia: Bedankt Swaruu, ik heb genoten van al deze informatie over Arcturiërs. De volgende zal 

Alpha Draconians zijn. 

 

Swaruu: Heel goed Gosia. Er valt veel te vertellen over Alpha Dracos. Dank je en tot de volgende 

keer! 
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