
 
 

René Yanadath                                                 Pagina 1 van 3                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

20210417-Taygeta-NL-Parthenogenese-Taygetan-Pleijaden-voortplanting-
methoden 
 

Parthenogenese - Taygetan Pleiadische Voortplantingsmethoden (Swaruu van Erra)-Extra-aards 

Contact 

 

Robert: Een volgeling vroeg me of ik haar kon uitleggen hoe je bijvoorbeeld je eigen moeder was 

en ook hoe je het bewustzijn van je moeder kunt hebben. Of je bewustzijn op verschillende plaatsen 

kunt hebben. Met andere woorden, leg eens wat meer uit over het proces van zelfzwangerschap en 

de meervoudige bewustzijnen. 

 

Swaruu: Een lichaam is een spiegel van een ziel. Het is ontworpen om met een specifieke ziel te 

werken en is compatibel in termen van exacte frequenties. Het is als een radio die is afgestemd op 

de frequentie van je ziel, dus als het radio-lichaam wordt gedupliceerd, zullen beide lichamen het 

signaal van de Bron of van dezelfde ziel ontvangen. 

 

Het is alleen nodig om het punt van aandacht te veranderen tussen het ene lichaam en het andere, 

zoals in het richten van de ogen, bijvoorbeeld, op iets en dan weer op iets anders. Het vergt 

oefening, maar het kan worden gedaan. Dit is niets vreemds en is heel gewoon op onze planeten. 

 

De telepathie is ook de oorzaak. Je hebt dit ook op Aarde en ook op andere plaatsen. Op Aarde 

manifesteert dit fenomeen zich bij eeneiige tweelingen die dezelfde persoon zijn, dezelfde ziel, 

alleen is het lichaam verdubbeld. 

 

Eeneiige tweelingen op Aarde hebben een sterke band met elkaar, omdat zij dezelfde ziel zijn in 

twee lichamen tegelijk. Het is alleen de onderdrukking van telepathie als gevolg van de destructieve 

matrixfrequenties die verhindert dat je je bewustzijn volledig van het ene op het andere overbrengt, 

wat op zichzelf betekent dat er noch het een noch het ander is, alleen maar een in twee lichamen (of 

meer). 

 

Het Taygetan-lichaam heeft zowel bij mannen als bij vrouwen een hormonale concentratie die 400% 

hoger is dan bij mensen. Dit accentueert de fysieke kwaliteiten die de geslachten definiëren. 

 

Het lichaam van de Taygetan vrouw is op 3 manieren voorbereid om zich voort te planten: 

 

A) Door normale seksuele inseminatie, een sperma bevrucht een eicel op precies dezelfde manier als 

het op Aarde gebeurt. 

 

B) Het lichaam van de Taygetaanse vrouw kan sperma van haar seksuele partner of partners in haar 

eierstokken vasthouden om later gebruikt te worden en een zwangerschap te veroorzaken, zelfs 

tientallen jaren na haar laatste seksuele contact. 

 

C) Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, kan het lichaam van een Taygetan vrouw dat 12 DNA-

strengen en 24 chromosomen bevat, een van haar eierstokken activeren die het DNA zal aanvullen 

met dat van de moeder, waardoor het bevrucht wordt. 

 

Dit veroorzaakt zwangerschap of zelfzwangerschap op elk moment in het leven van de vrouw. De 

baby bevat alleen het DNA van de moeder; daarom kan het alleen vrouwelijk zijn en een exacte 

kopie of natuurlijke kloon van de moeder. 

 

Hierdoor heeft de baby 100% admatische compatibiliteit met de moeder, zodat hetzelfde bewustzijn 

in beide lichamen werkt. De kloonbaby van de moeder is per definitie weer de moeder. 

 

Wat betreft de punten B en C, dit wordt veroorzaakt door een mentale toestand van de moeder met 

een zeer sterke wens om een zoon of dochter te hebben en wordt vaak veroorzaakt door een zeer 

grote eenzaamheid of het onvermogen om een partner te vinden. Door het hebben van 12 strengen 

24 chromosomen, is het zelfvullend vermogen van genetisch materiaal in de eicellen zeer latent en 

is gezien bij meerdere soorten waar het ene geslacht overheerst op het andere, en is ook te wijten 

aan het feit dat het lichaam constant regenereert op een bijna 100% niveau door de proliferatie van 
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stamcellen in het Taygetan lichaam, ver boven het menselijk gemiddelde. 

 

In punt B wordt dit veroorzaakt door een mentale toestand van de moeder, omdat de controle van 

het bewustzijn over het lichaam zeer hoog is. 

 

In het geval dat een vrouw op een bepaald moment in haar leven seksuele gemeenschap heeft 

gehad, zou dat ertoe leiden dat, door zelfzwangerschap te veroorzaken met een waarschijnlijkheid 

van meer dan 90%, het product of de baby de zoon of dochter zal zijn van het paar of van een 

seksuele partner die de moeder op een bepaald moment in haar leven heeft gehad, ongeacht hoe 

ver terug in de tijd dat is geweest, dus de seksuele partner van elke Taygetan is een uiterst delicate 

kwestie omdat het gevolgen heeft in de toekomst die ook van invloed kunnen zijn op andere 

toekomstige relaties. De seksuele kwestie is zeer delicaat voor de vrouwen van Taygeta omdat zij 

hun partners met uiterste zorgvuldigheid moeten kiezen. 

 

In sectie C wordt dit meer dan wat ook veroorzaakt door grote stress van de kant van de moeder, 

meestal om redenen van extreme eenzaamheid en komt het bijna uitsluitend voor bij maagden. Dit 

kan ook worden gezien als een maatregel van de soort om te trachten zichzelf te bestendigen, zelfs 

bij afwezigheid van het andere geslacht. Wat in deel C gebeurt, wordt parthenogenese genoemd ← 

 

Parthenogenese is niet bekend bij de mens, blijkbaar is het DNA niet volledig genoeg om zichzelf te 

voltooien, waardoor een volledige eicel ontstaat die in staat is zichzelf te dupliceren om een ander 

levend wezen te creëren. 

 

Als dit u vreemd voorkomt, is de manier waarop de Dieslientiplex (Arcturiërs) zich voortplanten nog 

vreemder. Dieslientiplex hebben geen geslachten, ze zijn gewoon. Er zijn geen mannetjes of 

vrouwtjes. Ze vermenigvuldigen zich allemaal. Hun DNA is vreemd en zeer complex. 

 

Wanneer hun lichaam een bepaalde rijpheid bereikt en zonder dat de persoon er enige controle over 

heeft, begint een nieuw Dieslientiplex wezen zich te ontwikkelen in een soort zak die lijkt op die van 

kangoeroes. Het duurt een lange tijd (relatief) om zich te ontwikkelen (jaren - relatief). Wanneer het 

kleine wezen voldoende rijp is, begint de ouder te sterven, omdat het kleine wezen het van 

binnenuit verteert. 

 

Tegelijkertijd wordt het bewustzijn van het oorspronkelijke wezen geleidelijk aan aan het kleintje 

doorgegeven. Wanneer het klaar is om uit de zak te komen, verlaat zijn bewustzijn het 

oorspronkelijke zelf en zet zijn leven voort met het nieuwe lichaam, terwijl het oorspronkelijke of 

vorige wezen zonder bewustzijn sterft in een paar uur na zijn geboorte. 

 

Het nieuwe wezen, het kleintje, heeft 100% van het bewustzijn en geheugen van het 

oorspronkelijke en is bij de geboorte 100% onafhankelijk. 

 

Robert: Als de Taygetaanse vrouwen moeten bevallen, als ze een dochter krijgen, waar doen ze dat 

dan? Bij hen thuis of in een ziekenhuis? 

 

Swaruu: Er zijn plaatsen zoals ziekenhuizen waar je heen kunt gaan, meestal als er een probleem 

is. Maar meestal doet men het thuis, onder water. 

 

Robert: Ok, wat interessant. Volgens welke criteria wordt een naam gegeven? 

 

Swaruu: Toen ik mezelf kreeg, was ik alleen omdat ik in een afgelegen gebied was. Het was best 

moeilijk voor me. Ik herinner me dat dit mijn moeder was. Onze namen zijn energetisch meer met 

ons verbonden dan op Aarde, waar namen worden gegeven vanuit controle-agenda-verhalen. 

 

Bij ons worden de namen ontleend aan hoe de admatische (zielen)lijn van de persoon in kwestie 

geïnterpreteerd kan worden, maar het is normaal dat dezelfde persoon later in zijn of haar leven van 

naam verandert. 

 

Robert: Dank je Swaruu, dat is een heel interessant antwoord. Hebben jullie dan geen 

achternamen? 
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Swaruu: Nee, we hebben geen achternamen. De naam is uniek met de basisplaneet of oorsprong. 

Wij zijn niet zo talrijk dat wij een achternaam nodig hebben. Maar mijn naam, bijvoorbeeld, is een 

samentrekking van een langere en complexere naam. 

 

Robert. Nogmaals bedankt. Om de pijn van de bevalling te verzachten, gebruikt u verdoving of hoe 

doet u dat? Om de pijn van de bevalling niet te voelen? 

 

Swaruu: In bepaalde gevallen wordt er verdoving gebruikt. In mijn geval heb ik dat niet gedaan. 

 

Robert: Ok, dank u. Een kind krijgen in jullie samenleving, wat houdt dat in? Naast 

verantwoordelijkheid. 

 

Swaruu: Het impliceert hetzelfde in termen van verantwoordelijkheid. Er is ook een 

verantwoordelijkheid om te proberen de Taygetan soorten niet te laten uitsterven. In tegenstelling 

tot bijvoorbeeld Ummo, is er hier geen geboortebeperking als regeringsregel, omdat we geen 

regering hebben. Er is alleen geboortebeperking om persoonlijke redenen. 
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