Sporočilo s Taygete - Pleiades:
Kdo smo? (1)
Avtor:
Cosmic Agency

Povezava: https://youtu.be/
NOBV8SvfmgI

Objavljeno:
September 04, 2018

Gosia: Pozdravljena Swaruu in najlepša hvala za nocoj srečanje.
Swaruu: Hvala, ker ste tukaj z mano.
Gosia: Za začetek nam lahko poveš, kdo ste natančneje?
Swaruu: Mi smo večinoma iz planetov Erra in Temmer, ki se vrtijo okoli sonca Taygeta v ozvezdju
Messier 45 M45 Pleiades (Sedem sester), ki je oddaljeno 422 svetlobnih let ... Smo skupina skoraj
18000 posameznikov s Taygete v večih ladjah.
Gosia: Iz katere dimenzije ste?
Swaruu: Prihajamo iz 5. gostote. Raje jo imenujemo gostota kot dimenzija. Vendar je vse zunaj
Zemlje tako ali tako 5. gostota. Samo Zemljo se umetno zadržuje v super 3. gostoti. Normalno
vesolje je vse 5. gostote. To povedano, mi ne opazimo teh gostot, kot to opazite ljudje na Zemlji.
Vse opazujemo kot celoto. En naklon mehko dvigajočih se frekvenc kot celote. Ne ločene gostote,
kot da bi imeli steno med njimi. Te ideje so samo koncept Zemlje.
Gosia: Gotovo se bomo v prihodnosti pogovarjali o gostoti, saj me ta tema očara. Rekla si, da vas
je približno 18.000 iz Taygete v vseh teh ladjah ... se stalno nahajate v orbiti planeta Zemlje, ali se
gibljete med različnimi kraji? In kako daleč ste od Zemlje?
Swaruu: Ladje so postavljene na različne orbite, odvisno od naloge posamezne vsake ladje. Tale
je na 490000 km orbite. Velike so večinoma stacionirane. Manjše pa se premikajo povsod po
prostoru.
Gosia: Katere so naloge teh različnih ladij?
Swaruu: Nekatere ladje so za vodenje in nadzor. Od koder vse spremljamo, organiziramo in
nadzorujemo. V njih je vodstvo, dve taki ladji sta, ta je ena izmed njih. Druge so namenjene
uveljavljanju blokade. Ena izmed njih je znanstvena ladja. Obstaja tudi več manjših agilnih ladij, ki
lahko opravijo več nalog. In potem so tu tudi najštevilčnejše, to so potniški shuttli, ki vozijo na
ladje in iz njih. Te so večinoma diskoidne ali škatlaste oblike.
Gosia: Ali lahko razložiš bolj podrobno kaj si mislila z ladjami, namenjenimi uveljavljanju blokade?
Swaruu: Ladjam preprečimo, da bi zapustili Zemljo ali šle na Zemljo brez jasnega motiva. S tem
preprečimo, da bi sovražne sile vstopile in okrepile negativne sile na Zemlji. Prav tako ustaviti
negativne, da bi ljudi z Zemlje tihotapile, da bi jih prodali kot sužnje ali kot meso, da bi jih jedli na
več črnih trgih v mestih, zlasti na Orionu in Zeta Reticuli. Blokado izvajajo večinoma 3 rase.
Taygetci v poveljevanju in nadzoru. Alfratani iz Alfa Centavri in Antarijci.
Gosia: Rada bi vprašala dve stvari: Ali so majhne premikajoče se ladje tiste, ki jih pri nas
večinoma vidimo? Tako imenovani NLPji? Nekateri od njih?
Swaru: Ja!

Gosia: In potem si rekla, da spremljate ladje, ki vstopajo in izstopajo .... zdaj je to verjetno tudi
druga tema .... kaj pa ladje tajnih vesoljskih programov ... so zapustile Zemljo, kot trdijo, da so jo?
So zaobšli vašo blokado?
Swaruu: Ladij je veliko. Nekateri so na območjih, kot je S-4 (Area-51), vendar pa je večina velikih
na luni in pod nadzorom federacije. Ameriški vesoljski program je izgubil VSE svoje velike ladje.
Gosia: Ali to pomeni, da so v nekem trenutku res zapustili Zemljo?
Swaruu: Ja, leta 60, vse do leta 2008, ko jih je Asket v vesoljskem boju premagal. Ujeli so jih.
Gosia: Ok. Rekla si: da preprečite ladjam, da bi zapustile Zemljo .... katere ladje zapustijo Zemljo?
Ali se sklicujete na SSP (secret space program)?
Swaruu: Nekateri preostale so SSP, druge ladje so od Reptilianov ali “visokih belih” ali Maitre (Tall
Grey). Tu je veliko prometa.
Gosia: V redu pustimo SSP za drugo temo, ker je tudi velika. Rekla si, da je vse okoli Zemlje 5.
gostote. So vaše ladje v 5. gostoti tudi takrat, ko so blizu Zemlje?
Swaruu: Vse zunaj Zemlje je v 5. gostoti.
Gosia: Kako daleč od Zemlje se začne 5. gostota?
Swaruu: Van Allen pasovi označujejo prepreko.
Gosia: Kako lahko vidimo te ladje, če so v peti gostoti? Ali pa so pod Van Allen pasovi?
Swaruu: Tu jih težko opišem. To so napadalne ladje in jih nerada kličem tako, ker zvenijo zelo
vojaško! In ja, mnoge so pod pasovi, mnoge so pristale na površini, ali so na nizki ravni in vse
različice vmes. Ko UFOlogi rečejo, da so videli "plazemsko ladjo", to ni ladja sama. Ionizacija se
zgodi v atmosferi, ko prisotnost ladijskega motorja super segreva in ionizira molekule zraka. Na
kratko, kar vidijo, je izpušna cev ladje!
To je satelit Black Knight, teh je skupaj 19. So napadalne ladje Alfratan L klase. Stacionirane so v
nizki orbiti Zemlje, obrnjene navzdol kot plenilska ptica, ki išče Cabala, Reptilian ali druge
negativne ladje.
Gosia: Ali iz različnih krajev iz ozvezdja Pleiades prihaja več ljudi? Ali ste predvsem s planetov, ki
si jih omenila?
Swaruu: V glavnem. Ampak ne v inkarnacijo. Večinoma uporabljajo tehnologijo polne potopitve.
Naredijo tako kot mi, ampak kot se jim zdi primerno. Vendar moramo vsi upoštevati enaka pravila.
Gosia: Kaj je tehnologija polne potopitve?
Swaruu: Računalniška navidezna resničnost, kjer vdrete v digitalno matriko, ki nadzoruje Zemljo.
Pojaviš se in deluješ kot človek, čeprav te ni! Tja greš z misijo ali z namenom.
Gosia: Uaau .. Zagotovo želim v nekem trenutku vedeti več o tem programu! Zdaj..Vi ste biološka
človeška bitja, kajne?
Swaruu: Ja, smo. Iz iste lirijske veje. Naše glavne razlike so 12-strunska, 24 kromosomska DNK,
zaradi česar je naš živčni sistem drugačen, predvsem pa tudi spolni organi. Skoraj vse je
povezano z živčnim sistemom, kjer je napetost živcev veliko višja kot pri ljudeh in možgani nimajo
možganskih reženjev. Brez desnih in levih možganskih polobel, vse to je ena masa. Mislimo
holografsko in razumemo dvojnost brez konfliktov med poloblami, kot se to dogaja pri večini ljudi
na Zemlji. Tudi v temi lahko vidimo kot mačke, to je tudi zaradi večje učinkovitosti živčnega

sistema in tudi naša čutila so okrepljena. Težko se utrudimo med tekom, ker je naš čas okrevanja
veliko hitrejši. To je posledica dodane učinkovitosti mitohondrijske predelave kisika in tudi zaradi
višje ravni kisika v ozračju našega planeta in ladje. Smo pri 78% kisika, 20% dušika 2% drugih
plinov medtem, ko ste na Zemlji približno 78% dušika in 20% kisika 2% drugih plinov. Obrnjeni
smo. Prav tako nimamo težav z okostjem ali pa so redke, ker je naša gravitacija 80% (0,8) od te
na Zemlji, na naših planetih in v nastavitvah umetne gravitacije na ladjah.
Gosia: Kako se naučite našega jezika?
Swaruu: S telepatskim prenosom in nekaj prakse. Medtem, ko podatke prenašamo vsi skupaj v
sklopih, se je naučiti nov jezik dokaj enostavno. Večina od nas tekoče govori več kot 10
zemeljskih jezikov.
Gosia: Ok. Razumem, da ste večinoma ženske?
Swaruu: Naša populacija je približno 75% žensk, ja!
Gosia: Zakaj gre večinoma za ženske? Kaj se je zgodilo z Yingom in Yanom?
Swaruu: Sami odgovora ne poznamo. Obstaja veliko teorij. Če pogledate na to z vidika
razmnoževanja, gre za približno 50% / 50%, saj je večina žensk, ki so "v presežku", zelo starih in
jih ne zanima, da bi imele partnerja.
Gosia: Da je jasno stare, a še vedno v 20 let starem telesu, da?
Swaruu: Nekatere starejše ženske so v 20 let starem telesu in druge v starejših telesih, vse je
odvisno od tega, kako želijo izgledati. Razlog, zakaj je večina dojenčkov ženskega spola, prihaja
tudi z duhovne strani, zato kloniranje ne deluje. Ni moških, ki bi naselili moško telo, ker večino duš
zanima biti ženska. Vse tukaj je za ženske (skoraj vse). Lažje je imeti projekt kot ženska, ker te bolj
profesionalno spoštujejo. To ne bi smelo biti vem, ampak tako je. Ženska je v znanstvenih in
umetniških krogih zelo spoštovana, moški pa ne tako zelo, saj Targetske moške zanimajo
predvsem ljubezen in odnosi, romantika in športn ter zabava, redkeje pa znanost in politika. Kot
primer. Tudi, če je tukaj veliko več žensk, večine ne zanimajo moški, medtem ko moške skoraj vse
zanimajo ženske. Torej je uravnoteženo.
Gosia: Popolnoma nasprotno kot tukaj.
Swaruu: Ja!
Gosia: Kakšen je vaš materni jezik ?? Kateremu je podoben?
Swaruu: Naš materni jezik je Taygetsko Pleiadski. Podoben kot jezik Navajo z Zemlje, s pridihom
japonščine. Jezik je verbalno-telepatski. To pomeni, da so posamezne besede opremljene z
obsežnimi telepatskimi podatki in pomeni. Vsaka beseda je vozilo za telepatski prenos podatkov.
Ko se z vami se pogovarjamo verbalno se pogovarjamo kot vi, toda na naše besede nalagamo
podrobnosti, tako dobite blizu 1000% več podatkov, kot pri običajnem jeziku na Zemlje z
besednimi zvezami.
Gosia: Uaau! Mimogrede obožujem indijanski jezik ...! :)
Swaruu: To je zato, ker prihaja iz Taygete. Zaradi vpliva, ki smo ga imeli tam pri domačih
ameriških kulturah.
Gosia: Vidim .... ali je mogoče reči, da ste iz naše prihodnosti? Ker nekateri stiki kontaktirajo z bitji
iz prihodnosti, kot pravijo.
Swaruu: To potrebuje zelo dolgo razlago. Prihodnosti ni. Vse se dogaja zdaj. Samo vaša
percepcija in vaša frekvenca določata, kaj doživljate v svojem zdaj. Tako ali drugače, ja, lahko bi
rekli, da smo iz prihodnosti, ne pa z Zemlje. Nismo ljudje iz Zemlje iz prihodnosti.

Gosia: Da, te koncepte je vedno zelo težko razumeti. Ok, da niste zemeljski ljudje iz prihodnosti in
ne popotniki časa. Ne bomo potovali nazaj v čas, kot nekateri trdijo.
Swaruu: V bistvu je potovanje skozi vesolje s pomočjo warp pogonskega motorja, potovanje v
času.
Gosia: Ja, to razumem. Ampak mislim ... niste ljudje z Zemlje, ki so napredovali nekaj sto let in se
vrnili. Prav?
Swaruu: Res je. Nismo! Sorodniki smo. Oboji lirijskega porekla. Toda mi smo druga rasa, drug
narod, druga kultura.
Gosia: Vi in ljudje tu smo vsi lirijskega porekla?
Swaruu: Da tako, kot tudi veliko, nešteto drugih civilizacij z ljudmi, ki so v videti mi. Lirijci so
najstarejša znana rasa človeškega videza.

Prevod: Stane B.

