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20220209-Taygeta-NL-Taygetan-Schip-Waarom-zijn-we-hier-Update-voor-de-nieuwkomers 

 

 

 

Taygetan Schip - Waarom zijn we hier? - Update voor de nieuwkomers - Ontmoet een paar 

bemanningsleden 

 

Oorspronkelijk in het Engels 

 

Gosia: Hallo Yazhi! Ongeveer drie jaar geleden, toen we begonnen, heb ik de video al gemaakt over de 

redenen voor jullie als crew om hier te zijn, maar ik weet dat er sindsdien veel is gebeurd. Er zijn ook veel 

dingen veranderd en je begrijpt de dingen zelf ook in een ander licht. Laten we er dus nogmaals op ingaan 

en deze gelegenheid gebruiken als een update van de situatie. Waarom, jij Yazhi Swaruu, maar ook je 

Taygetaanse bemanningsvrienden, ben je hier op aarde? 

 

Yazhi: (Disclaimer) Voordat ik verder ga, spreek (schrijf ik Engels), dus ik moet Engelse termen en Engelse 

concepten gebruiken, dus gespecialiseerde woorden zijn menselijke termen en de beste vertaling die we je 

kunnen geven, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat we de dezelfde concepten. Uw taal is alles wat ik 

heb om u ideeën of informatie te geven. 

 

Situatie nu: 

Een groot ruimteschip geclassificeerd, in menselijke termen, als een zware kruiser. Ook bekend als het 

vlaggenschip van de Taygetan-vloot. Ze is 1734-meter lang, romplengte en 2023 meter lang in 

totaal. Ze is geen schijf, ze is lang en slank, brug en woonruimte op de boeg en motoren achterin, donker 

carbonzwart van kleur. Klinkt misschien als een ambacht met minder technologische vooruitgang dan een 

klassieke schijf, maar integendeel. Ze is zeer state-of-the-art en staat boven vele andere schijfvormige 

ruimtevaartuigen. De schijfvorm in een ruimtevaartuig heeft meestal te maken met het op een uniforme 

manier rond de romp verdelen van de elektromagnetische kracht die de motoren creëren. Dit schip hoeft 

geen schijf te zijn omdat het gebruik maakt van superieure technologie. 

 

Zoals in 02 februari 2022:  

28 Taygetans aan boord. 2 mensen, 3 Swaruunians, totaal 33 mensen. Toevallig lelijk nummer.  

 

In het begin, en in het algemeen thuis, kregen Taygetans te horen dat hun aanwezigheid overal op aarde 

nodig zou zijn om de inspanningen van de Federatie om de planeet te bevrijden van negatieve controle, 

onderdrukking en uitbuiting te helpen afdwingen. Maar zoals we al in veel video's hebben uitgelegd, zijn de 

dingen op aarde niet zo eenvoudig. Het is een zeer complexe situatie. 

 

Taygetans zijn of bezoeken de aarde al minstens 12 500 jaar, maar waarschijnlijk nog verder terug, en 

hebben sindsdien talloze samenlevingen en culturen op aarde beïnvloed. Bijvoorbeeld de Egyptische, 

Sumerische, Scythen, Cimmeriërs, Eskimo en Indiaanse culturen. Soms alleen, en soms in samenwerking 

met talloze andere rassen die niet van de aarde zijn. Andere keren alleen in kleine aantallen. 

 

Zeer recent, in het jaar 1919, kwam een groter detachement Taygetans naar de aarde als expeditieleger om 

te observeren en te proberen de koers van de menselijke samenleving in een positieve richting te 

beïnvloeden. Na de Tweede Wereldoorlog en toen ik de ontwikkeling van verdere problemen op aarde kon 
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zien, arriveerde er in 1952 een tweede grotere golf Taygetans rond de aarde, ook met de wens om een 

positievere toekomst voor de mensheid te leiden en aan te wakkeren. 

 

In het algemeen is de wens of de missie van Taygetans altijd geweest het bevorderen, zaaien of begeleiden 

van spirituele, morele en ethische ontwikkeling op aarde.  

 

Na die twee missies, die meer geneigd waren om regeringen rechtstreeks te beïnvloeden, zelfs 

door met hen samen te werken om hen op een positieve manier te leiden en te beïnvloeden, 

merkten de Taygetans dat dit niet de juiste manier was, aangezien de regeringen hen in feite 

negeerden of ze gewoon uitbuitten om te leren of om technologische vooruitgang te verkrijgen, 

vooral voor militaire doeleinden. 

 

De eerste en tweede expedities, 1919 en 1952, werden geleid door Rashell van Temmer, in een poging 

rechtstreeks samen te werken met regeringen. Beide mislukten. 

 

Halverwege de jaren 70 werd daarom gezocht naar een nieuwe aanpak. Het was bedoeld als een langzame 

filtering van informatie waarbij een burgercontactpersoon werd gebruikt om informatie en spirituele 

concepten op aarde te verspreiden, wat in theorie zou dienen als richtlijnen voor een meer harmonieuze en 

rechtvaardige sociale structuur op aarde. Hoewel sommige van de doelstellingen werden bereikt, was het 

duidelijk niet genoeg, en het mislukte opnieuw vanwege de verdraaiing van de informatie die de 

contactpersoon zelf maakte of deed, alleen denkend aan hoe hij financiële voordelen en bekendheid kon 

krijgen met zijn verhaal. We accepteren echter wel dat er veel goede dingen uit dat contact of project zijn 

voortgekomen. 

 

Er was bijna geen Taygetan-aanwezigheid op aarde behalve kleine expeditie- of verkenningsvaartuigen 

sinds ongeveer het jaar 1980 tot het jaar 2008, toen een hele Taygetan-vloot in de baan van de aarde 

arriveerde. De bedoeling van de vloot was planetaire bevrijding. En ze waren bereid om direct in te grijpen, 

desnoods op militaire wijze. 

 

Het concept was dat de situatie op aarde een planetaire vijandige overname was door een 

regressief ras dat hulpeloze mensen binnenviel. Er werd ook gezegd dat het een tijd van 

verandering en van ontwaken was voor het menselijk ras, waar ze allemaal zouden beseffen dat 

ze zelf vrije sterrenmensen waren en dat ze zouden opstijgen van de 3D-dichtheid naar de 5e 

dichtheid. 

 

Naarmate de tijd verstreek, en van 2008 tot 2016, begonnen de Taygetans een Federatie-experiment 

genaamd Project First Contact, waar ze sociale media zouden betreden met behulp van gerepliceerde of 

gekopieerde menselijke digitale computers, soms zelfs enkele originele machines die van verschillende 

plaatsen waren "ontvoerd", en ook gebruikten om ze te kopiëren voor gebruik door andere 

bemanningsleden. 

 

Dit project moest definiëren en vaststellen hoe klaar mensen in het algemeen waren voor elk soort direct 

contact. Dit als ras of cultuur, niet om individuele mensen te beoordelen. Het werd eind 2016 afgelast 

omdat het team alleen op grote schaal problemen ondervond, op enkele uitzonderingen na. Mensen, 

generaliserend, waren gewoon niet klaar, en erger nog, niet eens geïnteresseerd. 

 

Van 2016 tot eind 2017 bevonden de Taygetans zich in een periode waarin ze de situatie opnieuw moesten 

evalueren en hoe ze nu verder moesten. Het bleek dat een grote vloot niet nodig was, alleen een verspilling 

van tijd en middelen. Er werd dus bepaald dat er maar één schip in de buurt van de aarde mocht blijven, en 

al het werk zou via de aarde worden gedaan. En slechts één vlaggenschip bleef onder leiding van Alenym 

van Temmer. 

 

Nu, hoewel ze contact hadden met sommige aardse regeringen op een of ander niveau, keerden 

Taygetans terug naar de oorspronkelijke strategie van het zaaien van informatie en spirituele 

concepten om een spiritueel ontwaken op wereldschaal te helpen en aan te wakkeren, werkend 

door middel van burgers. 

 

Taygetans en ik kunnen de situatie op aarde niet langer zien als gewoon een 

uitbuitingsprobleem, van de machtigen over de zwakken. Op één niveau is dat onmiskenbaar zo, 

maar de innerlijke oorzaken, de wortel van het probleem is veel complexer. 
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Wij zijn van mening dat spirituele begeleiding de sleutel is tot een positieve groei van elke sociale groep, 

cultuur of ras. Dus het zaaien van informatie en concepten is nog steeds onze gemeenschappelijke primaire 

rol. We zijn ons terdege bewust van het principe dat stelt dat hoe hoger in spirituele ontwikkeling, ethiek en 

moraliteit een volk staat, hoe minder regering het nodig heeft. 

 

Maar we blijven hier ook om onze eigen persoonlijke redenen. Omdat we denken dat we kunnen helpen met 

de situatie op aarde in het algemeen. Hoe klein onze bijdrage ook is, we zijn er blij mee. We helpen omdat 

het het juiste is om te doen, het enige wat we kunnen doen omdat we het gevoel hebben dat we er al bij 

betrokken zijn, aangezien we hier al lang praten met mensen om wie we geven. Niet alleen degenen met 

wie we direct praten, maar ook degenen die we indirect aanraken. We blijven hier voor hen in de 

wetenschap dat niet iedereen naar ons wil of kan luisteren. We kunnen niet zomaar weggaan en onze ogen 

sluiten voor de problemen die zich op aarde voordoen. Het is gewoon niet juist en niet in overeenstemming 

met onze principes. 

 

Een deel van hoe zogenaamde positieve rassen een beschaving veranderen zoals die op aarde die veel te 

leren en te ontwikkelen heeft, vooral spiritueel, is met de komst van sterrenzaden, dat wil zeggen dat het 

uit hogere rijken komt waarover Taygetans niet beschikken controle, of met het gebruik van complexe 

onderdompeling, avatar-achtige technologie, het bewustzijn van mensen wordt in de planeet ingebracht om 

van onderaf te werken als een mens, een niet-mens. Sommigen zijn zich hiervan bewust, anderen niet, 

sommigen herinneren het zich en anderen niet. Dit hangt grotendeels af van de wensen van de persoon die 

op aarde incarneert. Er wordt gezegd dat dit een van de meest efficiënte manieren is om een cultuur van 

binnenuit te beïnvloeden en ook nog steeds de regels en wetten van de kosmische of federatie na te leven, 

zoals die van geen interventie of de nu beruchte Eerste Richtlijn. 

 

Het concept van de wet genaamd Eerste Richtlijn is gebruikt in Science Fiction op aarde, maar is gebaseerd 

op een zeer reële, die bijna alle sterrenrassen buiten de aarde en op aarde bestuurt en bestuurt. Ik moet 

ook zeggen dat het concept van sterrenzaden niet exclusief is voor de aarde en uitgebreid doorgaat in het 

hele universum als een van de basisprincipes die het allemaal vormen. De immigratie van zielen is 

wijdverbreid en natuurlijk over het hele bekende universum. 

 

Sommige sterrenzaden zijn getagd en worden op de voet gevolgd door de rassen die ze 

vertegenwoordigen, andere niet en staan er eigenlijk alleen voor. Ze hebben misschien een 

precieze missie te volbrengen terwijl ze op aarde zijn, en anderen zijn daar misschien alleen om 

hun eigen redenen. Meestal is het bestaan van een sterrenzaad op aarde voldoende om zijn 

omgeving op een positieve manier te veranderen. Ze hoeven niets anders te doen dan zijn of 

haar leven te volgen zoals zij dat willen. 

 

Een andere primaire rol van het Taygetan-schip dat zich nu in de baan van de aarde bevindt, is het bewaken 

en op welke manier dan ook ondersteunen van de populatie van sterrenzaden van het Taygetan-volk. En 

geef indien mogelijk ook steun aan andere sterrenzaden van welke cultuur of ras dan ook. De hulp is 

voornamelijk door middel van begeleiding, aangezien de geen-interventiewetten andere vormen van directe 

hulp verbieden. 

 

Gosia: Yazhi, bedankt! Zijn de redenen waarom je hier bent dezelfde waarom er ook andere ET-races zijn? 

 

Yazhi: Elk ras heeft zijn eigen redenen, maar de meeste delen dezelfde. 

 

Ze zijn niet gelijk geschapen en er zijn veel meningsverschillen tussen de rassen, ook al noemen ze zichzelf 

allemaal positief.  

 

Een ander probleem dat hiermee verband houdt, is het feit dat de concepten die op aarde worden uitgelegd 

over dichtheden en bestaansniveaus meestal verkeerd zijn en we zijn het er niet mee eens dat velen van 

hen een ander soort begrip hebben. Dit leidt ook tot onenigheid met andere rassen die hun eigen ideeën en 

kosmologie hebben. Maar de bedoeling is hetzelfde. Om te helpen, om de groei te begeleiden. Om het lijden 

te verminderen. 

 

Gosia: Is een van de redenen om de mensheid het interstellaire bestaan in te stuwen, samen met jullie 

allemaal, sterrenfamilies? Hoe zit het met openbaarmaking? Is dat ook niet iets waarvoor je hier bent? Om 

als ras meer open te staan voor de mensen? Meer officieel? 
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Yazhi: In eerste instantie was het First Contact Project bedoeld om vast te stellen hoe klaar mensen op 

aarde waren voor openlijke onthulling, waar sterrenrassen naar buiten zouden komen en al het publiek 

plotseling zou beseffen dat ze niet alleen zijn in het universum. 

 

Dit was een zeer naïeve manier van denken voor ons allemaal hier. 

 

Mensen in het algemeen zijn zo hersengestuurd en zo geprogrammeerd om op een zeer 

nauwkeurige en gecontroleerde manier te denken dat ze ons gewoon zouden afwijzen en ons 

bestaan zelfs niet als relevant zouden beschouwen. 

 

Wat de mensheid voor mogelijk houdt, als fictie, als alles wat echt is, wordt hen sinds een zeer 

jonge leeftijd zorgvuldig ingeprent door de machten die op aarde zijn voor hun eigen controle en 

machtsbehoud. 

 

Alleen al het feit dat een of meer sterrenrassen als echt zouden worden begrepen of gezien, zou 

een kettingreactie veroorzaken die hun machtsstructuur zou destabiliseren. Het simpele feit dat 

er andere mensen buiten de aarde bestaan, zou betekenen dat de evolutietheorie van Charles 

Darwin onjuist is. En het besef dat er nu sterrenrassen rond de aarde zijn, zou ook de fysica van 

de aarde als onwaar maken. 

 

En als er sterrenrassen bestaan, dan geldt dat ook voor vrije energie, want dat is wat ze allemaal 

gebruiken en dat zou logischerwijs ook een ineenstorting van de energie-industrie op aarde 

veroorzaken en daarmee zowat alle excuses om schaarste te creëren om de bevolking onder 

controle te houden.  

 

Dat zou betekenen dat de mensheid vrij zou zijn als een direct gevolg van een volledige 

onthulling, dus we betwijfelen ernstig of een regering op aarde ooit het bestaan van een 

sterrenras zou erkennen, vergevorderd of niet, laat staan van degenen die zich al in de baan van 

de aarde bevinden., en nog minder degenen die in contact staan met sommige mensen op aarde. 

 

En ze zouden alles doen wat in hun macht ligt om de status-quo te handhaven, om de controle te behouden 

zoals die is of, zoals we recentelijk zijn gaan zien, om alle mogelijkheden van contact met alle rassen van 

buiten de aarde te vernietigen. 

 

Wat ik vandaag duidelijk zie, is dat in het algemeen alles zich in de tegenovergestelde richting 

beweegt van een Disclosure-gebeurtenis van officiële aard. Wat de machthebbers willen, is meer 

controle, en Openbaarmaking zou hen veel minder controle geven, zelfs tot op een catastrofaal 

niveau. 

 

Gosia: Oké. Je zei dat een van de redenen waarom je hier bent, is om te helpen, om ons te leiden, om het 

lijden te verminderen. Wat is volgens u essentieel, het meest essentieel, voor mensen om te begrijpen in dit 

proces? Wat zou hun geest het meest bevrijden?   

 

Yazhi: Wat ze het meest nodig hebben, is te beseffen dat de regeringen, allemaal, er niet zijn om 

hen te helpen, laat staan om hen op welke manier dan ook te beschermen. Ze geven alleen om 

zichzelf en hun eigen belangen. Mensen moeten beseffen dat regeringen, allemaal, een directe 

weerspiegeling of spiegel zijn van hoe mensen zijn. Dus de enige manier om de problemen van 

de aarde te overstijgen, is door de mentaliteit van de hele bevolking te veranderen, haar 

empathie en haar niveau van ethiek en spiritualiteit te vergroten. Allemaal om de regie over hun 

eigen leven te kunnen nemen en volledige verantwoordelijkheid te kunnen nemen over hun eigen 

denken en doen. 

 

Zolang mensen op aarde hun macht en controle aan andere mensen delegeren, zullen hun 

problemen nooit worden opgelost. Ze zitten vast in een kinderlijke mentaliteit waar alles voor 

hen opgelost moet worden door een vader- of moederfiguur, religieuze leiders, spirituele 

goeroes, profeten, politici, onderwijzers enzovoort. Ze moeten uit die mentaliteit groeien tot een 

volwassen mentale structuur.  

 

-------- 
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Oorspronkelijk in het Spaans 

 

Gosia: Vraag van buitenaf: wat is de meest essentiële informatie om mensen te geven om de mensheid 

naar de positieve tijdlijn te stuwen? 

 

Swaruu X (Athena): De belangrijkste informatie is onmogelijk in een paar woorden te vatten. 

Kortom, het is alles dat normale ontwaakte mensen kan bekrachtigen. Vooral om te stoppen 

afhankelijk te zijn van autoriteiten, of deze nu politiek, spiritueel of van welke aard dan ook zijn. 

 

Ze moeten leren op eigen benen te staan bij beslissingen over de uitgebreide en persoonlijke 

realiteit. Ze moeten de controle over hun leven volledig overnemen zonder te delegeren en 

zonder iemand de macht te geven om voor zichzelf te denken. Elk kennisonderwerp dat de 

menselijke geest ontwikkelt tot een complexe holistische denkgeest met het vermogen en het 

vertrouwen om elk onderwerp onder de knie te krijgen, van geavanceerde wiskunde toegepast 

op technische problemen tot geavanceerde geneeskunde van niet-farmacologische oorsprong. 

 

Alle informatie die hen niet-afhankelijk maakt van het huidige systeem en hun geest opent om te 

beseffen dat er geen objectieve realiteit is en dat alleen de realiteit die ze voor zichzelf vormen 

kan bestaan. Zo koestert men ook het concept dat er geen vaste waarheid en geen vaste leugen 

is, maar dat beide feiten zijn, of afhangen van het gezichtspunt en de context waarin de situatie 

of het concept of het idee wordt bekeken en geanalyseerd. Daarmee valideren we de rechten van 

anderen. Door de wortel van schijnbare verschillen tussen mensen diep te begrijpen, verschillen 

die niet langer aanleiding zouden zijn voor geschillen of oorlogen, maar voor wederzijdse 

verrijking. 

 

Het besef dat niets vast is en de realiteit, het geldige, het ware, verandert en evolueert altijd met 

de uitbreiding van persoonlijk en specifiek bewustzijn dat tegelijkertijd het collectief zal vormen. 

 

Elke vorm van informatie die holistische en integrale kennis verrijkt en bevordert, kortom alle 

informatie die vrijelijk kan worden gegeven, zodat het aanwezig is zonder afbreuk te doen aan 

het feit of het geldig is of niet, aangezien vanuit verschillende perspectieven alles geldig is, maar 

niet altijd relevant of handig voor een of ander individu of een groep individuen. 

 

Dat vind ik het belangrijkste om te geven. Wat de geest bevrijdt om te stoppen met het 

vertrouwen op allerlei autoriteiten en experts en om het vermogen te ontwikkelen om de 

verantwoordelijkheid te nemen om voor zichzelf te denken. 
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