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20211024-Taygeta-Van-allen-Belt-Shumann-resonantie-Herinneringen-Athena 

 

 

 

Van Allen Belt, Shumann-resonantie, Herinneringen - Athena Swaruu - Buitenaards Contact 

 

(Oorspronkelijk in het Spaans) 

 

Tijdelijke Misstap 

 

Swaruu X (Athena): Dat zijn de huidige tijd slip nummers. In 2009 was het 2,5 dag op Aarde tegen 1 in 

Temmer. Vandaag, in Temmer, is wat je waarneemt als een normale dag met een normale duur zoals je die 

vandaag op Aarde waarneemt in termen van duur, gelijk aan bijna 5 dagen op Aarde. Met andere woorden, 

je beleeft je dag in Temmer en aan het eind ervan zijn er op Aarde bijna 5 dagen verstreken. 

 

Robert: Zou het op alle Taygeta planeten hetzelfde zijn? 5 Aardse dagen voor één Taygeta dag in het 

algemeen? 

 

Swaruu X (Athena): Ja, precies hetzelfde met slechts minieme verschillen, zijnde dat de langzaamste 

planeet Dakoté is, dan Procyon, en de twee Erra en Temmer hetzelfde. Maar ik heb het over minuten van 

verschil. 

 

Ik ken mensen die zeggen dat de gegevens niet met elkaar overeenstemmen, dat omdat we vroeger 2,5 

zeiden en nu 4,7... maar zij zoeken alleen naar fouten, zij beseffen niet dat het probleem van de 

tijdsverschuiving erger wordt. Met andere woorden, de kloof wordt groter. 

 

Dat gezegd hebbende, er zijn plaatsen of planeten die om zwarte gaten draaien waar het tijdsverschil op 

Aarde tientallen jaren is voor 1 dag daar. 

 

Een goed voorbeeld hiervan is te zien in science fiction in de recente film: "Interstellar". Tijd is niet zoiets 

als een fenomeen, het is niet iets tastbaars, veel minder een golf of een deeltje. Wat het voortbrengt is 

bewustzijn, als iets dat er onontkoombaar uit voortkomt. 

 

Dat wil zeggen, je kunt geen persoon of wezen zijn dat weet dat het bestaat, "ik denk dus ik ben," zonder 

een perceptie te genereren van het verstrijken van de tijd, die slechts de progressie is van je eigen 

gedachten en percepties en hoe je die verwerkt. 

 

Dus deze kloof die groter en groter wordt... "van tijd" tussen de Aarde en de rest van de planeten is te 

wijten aan het tijdbewustzijn van mensen (aan de eigen gedachten en waarnemingen) die als in 

"gemoedstoestand" naar beneden gaan door wat ze uiteindelijk in dit jaar waarnemen? 

 

Swaruu X (Athena): De tijdslipkloof doet zich voor tussen de Aarde en de andere planeten in andere 

zonnestelsels, d.w.z., dat gebeurt niet alleen in, of met, Taygeta, maar met vrijwel alle plaatsen met 

planeten in dezelfde omstandigheden als die om de ster Taygeta draaien. 
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En ja, ja, het is de laatste twee jaar meer uitgesproken geworden, en sterk zelfs. Dat wil zeggen, de kloof is 

sinds 2020 enorm toegenomen en in 2021 verergerd. In 2019 was de kloof 4,5 tegen 1, en we zitten nu al 

op 4,7-8 tegen 1. 

 

Robert: De aarde gaat dus "achteruit"? 

 

Swaruu X (Athena): In termen van bewustzijnsniveau, ja, kan gezegd worden dat het achteruit gaat. 

Maar we hebben het over collectief bewustzijn dat op zijn beurt het Collectief Onbewuste vormt dat op zijn 

beurt de gemiddelde tijdsperceptie van een planeet genereert. 

 

Robert: Is dit serieus? Wat zijn de gevolgen voor de mensheid? Of heeft het invloed op alle aardse biologie? 

 

Swaruu X (Athena): Het is een duidelijke aanwijzing dat de mensheid geen vooruitgang boekt. Het is een 

veel betere en nauwkeurigere indicatie dan de Schumann-frequentie, die in de meest recente experimenten 

van de Toleka laat zien dat ze weinig of niets te maken heeft met het gemiddelde bewustzijnsniveau op 

Aarde. Met andere woorden, de Schumann resonantie die omhoog gaat betekent helemaal niets. 

 

Vroeger dacht men dat het illustratief was voor hoe het met het collectief gaat, en velen houden dat nog 

steeds vol. Want in collectieve meditaties is er een extra meetbare piek geweest. Wij geloven echter dat die 

tijdelijk is en na de meditatie terugkeert naar de gebruikelijke toestand, omdat dezelfde mensen die aan de 

meditatie hebben deelgenomen terugkeren naar hun gebruikelijke toestand van leven in angst en 

determinisme. Of het kan ook zijn dat de meetbare pieken in de Schumann resonantie gewoon toevallig zijn. 

 

Er wordt gezegd dat de Schumann resonantie is als de frequentie van de torus die de Aarde omhult en haar 

frequentie bepaalt als in haar positie met 3D, 4D en 5D (behalve dat we al hebben uitgelegd waarom deze 

"D's" niet bestaan en een menselijke mentale constructie zijn). 

 

Hoewel ja, het is een frequentie die de Aarde omhult, de frequentie van de Ionosfeer (d.w.z.: Schumann 

resonantie), heeft het geen volledig effect op de frequentie van de Aarde omdat zij zich onder en binnen de 

sterke energetische toroïde van de Van Allen banden bevindt. 

 

De frequentie van de Van Allen banden zijn degene die de existentiële frequentie op Aarde bepalen en niet 

de frequentie van de Ionosfeer. Met "existentiële" frequentie bedoelen we de cycli per tijdseenheid van de 

moleculaire oscillaties waaruit de materie op de Aarde is opgebouwd. Aangezien het deel tijdseenheid, wat 

het ook is, relatief is ten opzichte van de waarnemer en geen universele constante is. 

 

Gosia: Vraag: U zei hierboven dat het de frequentie van de Van Allen banden is die de existentiële 

frequentie op Aarde bepaalt en niet de frequentie van de Ionosfeer. Maar er is ook gezegd dat de Van Allen 

banden er niet toe doen, dat het het menselijk bewustzijn is dat de collectieve existentiële frequentie 

bepaalt. 

 

En nog een punt, maar spelen de Van Allen banden dan wel een rol bij het bepalen van de existentiële 

frequentie van de bevolking? En ik zeg dit ook omdat er is gezegd dat wanneer mensen worden uitgehaald, 

herinneringen en andere functies worden geactiveerd. Maar als Van Allen banden er niet toe doen, waarom 

zouden ze dan niet al vanaf de Aarde geactiveerd kunnen zijn? Zoals Yazhi zegt, Van Allen doet er niet toe, 

alleen de mentale toestand. 

 

Maar als herinneringen en andere dingen geactiveerd worden net of kort na het kruisen van deze banden, 

dan geeft dat aan dat ze wel degelijk een rol spelen in de frequentie en het functioneren van het individu, 

nietwaar? 

 

Swaruu X (Athena): De Van Allen banden zijn de basisfrequentie van de misnoemde aardse 3D. Zij 

genereren het psychische slib dat de illusie geeft van afscheiding met al het andere. Maar die frequentie is 

erg laag, het is alsof het alleen het 50 frequentie niveau bereikt als voorbeeld. En het gemiddelde 

menselijke bewustzijn is 35 en de ontwaakten zitten op 45, maar nog steeds onder de 50. Als ze echter 

harder zouden werken, zouden ze stijgen tot zeg 55, en dan doen de Van Allen banden er niet toe. (De 

schaal is gewoon door mij gemaakt als voorbeeld). 

 

Dus mensen die nog niet een bepaald niveau van bewustzijn hebben bereikt worden overspoeld door het slib 

van kunstmatige 3D, maar mensen die het punt of de maximum frequentie van deze banden overschrijden, 
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ontsnappen. Zij zien de dingen niet meer zoals ze voorheen deden en zullen nooit meer kunnen terugkeren 

naar de manier waarop zij voorheen dachten, naar de manier waarop zij de werkelijkheid decodeerden. Dus 

ook al zitten de Van Allen banden hen dwars... mensen hebben het vermogen om ze te overstijgen. Dus ze 

doen er niet echt toe. 

 

En als de mensen er gewoon mee zouden instemmen om dingen collectief positiever waar te nemen, zouden 

ze het gemiddelde menselijke collectieve denken doen opstijgen tot voorbij het "50-punt" dat aan die 

realiteit ontsnapt. Het is niet zo dat mensen op 35 punten staan en de ontwaakten op 45 punten als de Van 

Allen banden op 500 staan, als in onbereikbaar. 

 

Die kunstmatige 3D modder is erg oppervlakkig, alleen degenen die niet begrijpen dat het enige wat ze 

hoeven te doen om de werkelijkheid te zien voor wat het is, is hun hoofd uit het modderige water te halen, 

raken in de war en verdwalen. De Van Allen banden zijn er en tegelijkertijd doen ze er niet toe, ze zijn niet 

de reden waarom de mensheid niet wakker wordt. Het is geen excuus. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Maar ze lijken nogal een obstakel als zelfs niemand van ons hier zich iets herinnert, 

noch meer geavanceerde functies geactiveerd heeft. Als wij niet geactiveerd kunnen worden, hoe moeten 

meer normale mensen dat dan voor elkaar krijgen? Hoewel ik begrijp dat in mijn geval in ieder geval het 

niet herinneren deel uitmaakt van de instelling van mijn pod-programma. Niet van de staat van mijn 

bewustzijn zelf. 

 

Swaruu X (Athena): Het wordt niet gemeten in het herinneren of terughalen van gegevens, als vaste 

herinneringen. Het wordt eerder gemeten door je te herinneren wie je van binnen bent, jezelf te kennen. 

 

Je hebt geen actieve herinneringen omdat ze niet in je fysieke lichaam zijn vertaald, maar ze zijn wat je 

astraal noemt. Het is als dromen. Je herinnert ze je niet omdat het ervaringen zijn uit andere realiteiten, en 

ze moeten actief verwerkt worden door het fysieke brein om herinneringen te zijn wanneer je "terug" bent 

in het fysieke. 

 

De hersenen zijn de vertalers. Als je ze niet verwerkt, gaan ze verloren, maar alleen vanaf het moment dat 

je bewust bent in het fysieke. Dat is waar het lichaam voor is. Zonder het lichaam ben je weg, je bent 

astraal. Je moet op de een of andere manier een reeks ideeën bevatten die herinneringen vormen in de 

fysieke hersenen die op hun beurt het ego en het zelf van een persoon zullen bepalen. 

 

Als ik naar beneden ga, naar de Aarde, of iemand anders van buiten de Aarde gaat naar beneden, vergeten 

we niets van hier. Omdat de ervaringen al vervat zijn in het fysieke lichaam-hersenen. Het is alsof dromen 

een streaming video is. Signaal van het astrale komt het fysieke lichaam binnen, maar als je buiten de 

noodzakelijke frequentie gaat, verlies je het signaal omdat je de video niet hebt "gedownload". Ik zou het 

leven hier niet vergeten omdat het al op mijn mentale "harde schijf" staat. Het is gewoon een kwestie van 

frequenties, dat is alles. 

 

De Van Allen banden bepalen de gemiddelde frequentie van de Aarde, en tegelijkertijd doen ze er niet toe 

voor het ontwaken van de mensen. Dus als de frequentie van de Van Allen banden 50 is, en je bent op 

Aarde en van de Aarde heb je je hele leven in niveau 35 geleefd, dan zul je je niets nieuws herinneren, 

alleen dromen, droomwereld. En als je geestelijk wakker wordt zou je, zeg maar, op 65 van 50 zitten, 15 

erboven. Zelfs dan herinner je je niets omdat je wat niet van die 3D frequentie is niet fysiek vertaald hebt 

naar je mentale "Harde Schijf". Dus of je het je herinnert of niet bepaalt niet je niveau van bewustzijn. 

 

Gosia: Maar als het niet op mijn harde schijf van Gosia staat, waarom zou het dan plotseling "activeren" als 

ik uitgepakt was? Ik zal dezelfde harde schijf hebben. Gosia lichaam. Wat zit er achter de banden dat deze 

herinneringen activeert? Ik denk dat, door logica, als de herinneringen daar geactiveerd worden in mijn 

huidig lichaam, en de herinneringen zijn iets van een andere "hogere realiteit" die je kan vertalen of niet, 

dan door voorbij Van Allen te zijn, je dan in "hogere frequenties" moet zijn die compatibel zijn met deze 

herinneringen... dat is waarom je hersenen ze kunnen vertalen. ERGO: wat voorbij Van Allen is, is zelf van 

hogere frequentie. Ik weet niet of ik mezelf duidelijk maak. 

 

Swaruu X (Athena): We hebben ook gezegd dat je niet noodzakelijk je herinneringen terugkrijgt zoals ze 

zijn, maar je zult op een plaats zijn waar het kan gebeuren. En ook, van de onderdompeling Med Pod heb je 

al een harde schijf in de schedel van je 5D lichaam, en die zou aan jou worden doorgegeven, omdat je niet 
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langer die geheugenonderdrukking hebt, en, nog belangrijker, je hebt niet langer de mentale 

programmering om die herinneringen te blokkeren. 

 

Gosia: Hmm... interessant, denkend. En als ik hier op Aarde de frequentie van Van Allen transcendeer naar 

65 bijvoorbeeld (Van Allen is 50)... dan zouden in theorie de herinneringen geactiveerd moeten worden, 

want dat staat gelijk aan geëxtraheerd worden, nietwaar? En laten we het nu niet hebben over mijn pod 

instellingen, maar over elk sterrenzaad dat hier is. Van de bron. 

 

Swaruu X (Athena): Je bent dan in staat om die herinneringen te ontvangen, maar je kunt ze nergens 

direct vandaan halen. Of als de frequentie veel hoger is ja, dan zou je je meer moeten herinneren. Echter, 

uw lichaam zelf, de 3D, is vervaardigd en geprogrammeerd om u binnen die 3D perceptie te bevatten. 

 

Gosia: Waarom is er nergens om ze uit te putten? Uit de Ether. De herinneringen zijn niet in het lichaam, 

maar daarbuiten, in de Ether, nietwaar? 

 

Swaruu X (Athena): Ja, maar je moet met elk van hen compatibel zijn, ze aantrekken. En ja, downloads 

gebeuren. 

 

Gosia: Ok. Je zegt: "Maar je lichaam zelf, de 3D, is gemaakt en geprogrammeerd om je binnen die 3D 

perceptie te houden." 3D lichaam... heeft dat te maken met DNA? Dat we al geboren zijn in het "beperkte" 

lichaam? Beperkt door collectieve afspraken sinds millennia? 

 

Swaruu X (Athena): 3D lichaam is gemaakt met DNA. DNA dat je levensplan weerspiegelt. En dat is het 

gevolg van meer geavanceerde afspraken uit het hiernamaals. En ja, die zitten als code in het DNA. 

 

Gosia: Het weerspiegelt het levensplan, maar we worden ook geboren in lichamen die ook al een soort 

collectieve programmering hebben, nietwaar? Collectieve genetica die door de eeuwen heen is opgebouwd 

en gecementeerd? En ik denk dat dat ook de reden is waarom we bepaalde dingen niet weten. 

 

Swaruu X (Athena): Ja, dat zit ook in het DNA. 

 

Gosia: Wow, wat een ingewikkeld onderwerp. 

 

Swaruu X (Athena): Ja, en alle antwoorden zijn er niet, er wordt zelfs hier nog veel gespeculeerd. Het is 

niet gemakkelijk om dit te onderzoeken. 

 

Robert: Ok, even terug naar wat je eerder zei. Schumann frequenties en dit alles. Dus noch stralen vanuit 

het centrum van de melkweg, noch zogenaamde "positronische" deeltjes en dat alles, doen niets met het 

collectief dat "in slaap gesust" en afgeleid is? 

 

Swaruu X (Athena): Deze stralen beïnvloeden elke planeet en haar totale frequentie door de frequentie 

waarin de planeten in het algemeen in het hele kwadrant zijn ondergedompeld te verhogen of te verlagen. 

Dat wil zeggen, als de Aarde bijvoorbeeld een frequentie van 7,9Hz heeft, zal dit de basisfrequentie van de 

galactische omgeving verhogen. Deze wordt verhoogd door een energetische golf die uit het centrum van de 

Melkweg komt, maar zal terugkeren naar de oorspronkelijke waarden wanneer de golf vertrekt. 

 

Die galactische golven die ook de oorzaak zijn van "stormen" in de ruimte, van geladen deeltjes, zijn niets 

anders dan een spiraalvormige golf van zwaartekracht die dezelfde spiraalvormige beweging van het 

melkwegstelsel volgt. 

 

In elk melkwegstelsel kan men waarnemen dat de armen roteren omdat zij de punten zijn met een grotere 

concentratie van materie, d.w.z.: sterren, zonnen, planeten en dat alles, omdat het zones zijn met een 

grotere galactische zwaartekrachtsconcentratie, dus het is daar in de armen waar materie en energie (die 

hetzelfde zijn) worden geconcentreerd, gevormd, of gemanifesteerd. 

 

Maar dat betekent niet dat er in de punten tussen de met het blote oog waarneembare armen van het 

melkwegstelsel geen gravitatiegolven zijn die in principe dezelfde energetische dynamiek, flux, of 

bewegingsvector volgen als de rest van de waarneembare armen. 
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En het zijn deze armen die ruimtestormen van voorbijgaande aard veroorzaken. En zoals gebeurt met de 

punten met de hoogste concentratie materie-energie in een melkwegstelsel, zullen deze kleine golven ook 

deeltjes en grind, of ruimte gruis vormen, manifesteren, of ook aantrekken, die als deze golven worden 

gevormd door zwaartekracht, zich op hen zullen concentreren en hun vector van beweging zullen volgen 

waardoor de ruimte storm ontstaat die we allemaal kennen, en die wordt waargenomen als een ruimteschip 

dat met hoge snelheid wordt gestenigd door grind en gruis. 

 

(Dit zorgt er ook voor dat ruimtevluchten zoals NASA je vertelt onhaalbaar zijn omdat een delicaat en 

onbeschermd ruimtevaartuig zonder energieschilden zoals een Apollo zo'n gebeurtenis niet zou overleven). 

 

Robert: Je zei eerder: "De meest recente experimenten uitgevoerd door de Toleka". Welke experimenten 

zijn dat? 

 

Swaruu X (Athena): Het zijn experimenten van monitoren van de ascentie van de Aarde van 3D naar 4D 

en 5D zoals eerder uitgelegd en geloofd. Deze experimenten zijn basis of normaal voor de bemanningen van 

Federatie schepen. Maar Taygeta en wij realiseerden ons al dat ze nutteloos zijn omdat de "D "s niet van 

toepassing zijn, het is niet zoals ze op Aarde worden genoemd. 

 

Hier dacht men zelfs zonder de "D "s nog dat er hemelvaart zou zijn, maar wij begrijpen dat dat niet zo is, 

omdat de Federatie zelf begrijpt en de Aarde wil houden zoals zij is. 

 

Of de Federatie houdt er sterk regressieve ideeën op na, zoals dat de Aarde niet kan opstijgen met zoveel 

inwoners, en dat daarom de overgrote meerderheid van hen moet worden weggedaan. (Sterke verdenking 

tegen de Federatie, die Yazhi en ik zien). 

 

Robert: Maar als de "golf" vertrekt, zal de frequentie altijd, al is het maar een klein beetje, hoger zijn dan 

de oude oorspronkelijke lezing of zo heb ik begrepen. 

 

Swaruu X (Athena): Ja, de Schumann-resonantie wordt verondersteld een beetje hoger te zijn wanneer 

de golf vertrekt. We zien dat het inderdaad gebeurt, maar dan gaat het meer naar beneden, de aanname 

dat het elke keer "een beetje" meer omhoog blijft is ernstig twijfelachtig. 

 

Robert: Super interessant alles wat je zegt. En wat is dat met "het tijdperk van de Waterman"? 

 

Swaruu X (Athena): Dat is vooral menselijke Astro-Theologie die een tijdperk van zo'n 2600 jaar aangeeft 

(varieert) waarbij waarneembaar vanaf de Aarde het in processie is binnen of vanuit het sterrenbeeld 

Waterman. Maar die sterrenbeelden, met uitzondering van een paar, zoals Orion of Stier, zijn slechts 

menselijke interpretaties. 
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