Taygetean Pleiadian Civilization (Part 1) Extraterrestrial Life
Original (English) video / Alábbi videó magyar nyelvű fordítása:
https://www.youtube.com/watch?v=GB1otgHV7ro
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Cosmic Agency-s Gosia-val folytatott, az ő bolygóikról, civilizációjukról.
Gosia: Szép délutánt, Swaruu!
Tudod miről szeretnék most beszélni veled Swaruu? A Taygetai életetekről,
társadalmatokról és napi életviteletekről. Azt hiszem, öröm lesz megismerni és hallani a
ti hétköznapi életetekről.
Amikor eljön az ideje és megnyílik társadalmunk a galaktikus együttélésre, addigra
sokkal felkészültebbek leszünk és tudjuk majd, mire számítsunk.
Swaruu: Szia Gosia, egyetértek. Bármit kérdezhetsz, itt vagyok számodra.
Gosia: Rendben, köszönöm. Kezdjük a bolygókkal. Hány bolygó van a Taygetarendszerben, mely a Plejádok nyílthalmaz egyik csillagrendszere?
S: 4 bolygó. 3 bolygó N típusú, míg 1 bolygó P típusú. Az N típusú bolygók
átlaghőmérséklete 0 és 50 C fok között változik. A P típusú bolygók átlaghőmérséklete 50 és 0 C fok között változik.
G: Temmer, Erra, őket ismerjük.
S: Dakotee P típusú bolygó és a legmesszebb van a napjától. Hideg bolygó, sarkövi
tundrával mindenhol. Mégis lakott és tele élettel.
G: Melyik a 4. bolygó?

S: A neve félreértésekhez vezethet, mert a neve Procyon, amely ugyanúgy hangzik, mint
a Procyon csillag neve, de nem az, semmi közük egymáshoz, ezt ki kell hangsúlyoznunk.
Fontos megjegyezni, hogy mindezek a nevek, Erra, Temmer, Dakotee, Procyon stb. csak
a legjobban hasonlító hangzásai a taygetai nyelven hangzó neveknek. Tudom, hogy
néhányan megjegyezték, hogy pl. a Temmer szó spanyolul félni-t jelent. Ez nevetséges.
Franciául a tenger szárazföldjét jelenti, más nyelveken meg mást.
G: Ez egyértelmű. Az Erra bolygó tényleg a Föld ikerbolygója? Azt hiszem említetted ezt
előzőleg.
S: Nagyon hasonló igen, de nincsenek sivatagok és hűvősebb, mint a Föld. Temmernek
rengeteg sivatagja van, leginkább egy tengeri mennyországra hasonlít. Az Erra főleg
erdős. És a Temmeren nincsen tél, csak tavasz, nyár, ősz és újra tavasz.
G: Érdekes, tehát nincs hó a Temmeren.
S: Nem, nincs, soha nem is volt. Az Errán viszont van. Néha -40, -50 C fok is van rajta,
egyes helyeken -80 C fok is. És sok havazás is van, de helyrejön tavasszal és nyáron,
minden zöld. 80%-ban erdőségek borítják.
G: Milyen nagyok a bolygóitok, mint a miénk?
S: Az Erra körülbelül 10%-al kisebb, mint a Föld, Temmer pedig 8%-al, majdnem
ugyanakkora méretű. És a földihez képest 80%-os gravitációval rendelkezik, vagyis egy
kiló ott 800 gramm.
G: Tehát könnyedebb rajta járni?
S: Természetesen, de ez normális ott számunkra. Csak akkor veszed észre, hogy valami
különbözik, ha a Földön jársz. Sokkal nehezebbnek érzed magad, mint amikor hosszas
úszás után kiszállsz a vízből és elkezdesz járni. Űrhajóinkban a gravitáció errai szintre, a
földinek a 80%-ra van állítva, ami számunkra az ideális.
G: Vannak városaitok a bolygóitokon?
S: Az Erra bolygó napközben nagyon hasonlít a Földre. Erra – Terra – a Föld
ikertestvére. Igen, vannak városaink. A legnagyobb város Toleka szigetén van, Toleka

város, Temmeren. De legnagyobbrészt kis városok találhatóak rajtuk mindenütt. Nem
vagyunk olyan sokan.
A teljes lakosság 38 millió fő a 4 bolygón. Van néhány nagyvárosunk, de ritkák,
kevesebb, mint 10 darab a 4 bolygón.
A legnagyobb város Toleka városa, amely majdnem 700.000 fős lakossággal
rendelkezik, Temer bolygó fő szigetén, Toleka szigetén. Toleka városa nagyon nagy
területen helyezkedik el, nem mint a földi városok.
Ez nagyon sok vad, természeti területet és nyitott teret jelent az épületek között és
sohasem zsúfolt. Ez az a hely, ahol a művészetek, a zene és a legtöbb társadalmi élet
zajlik.
A tenger mellett van és egyben egy vízi- és űrkikötő is, mivel Temmer egy tengeri
bolygó, amelyen nincsenek kontinensek, csak szigetek. A legnagyobb sziget Toleka és
nagyjából Új-Zéland méretével megegyező.
Toleka szigetén vannak a legnagyobb ipari komplexumok és gyárak, mind a föld alatt és
100%-ban környezetbarátak, csak nullponti energiát használnak.
Ezen ipari központok részei a föld felett levő kis és nagyméretű űrhajó-építő és -javító
műhelyek, amelyekben az emberek szívesen dolgoznak. Kreatívak és úgy tekintenek a
munkájukra, mint egy művészetre, mellyel a társadalmat segítik. Nagyméretű űrhajók is
készülnek itt, melyeket aztán pályára állítanak.
Hatalmas űrkikötő központok is vannak itt, melyek képesek befogadni és lehorgonyozni,
javítani és megépíteni több kilométer hosszú űrhajókat is.
A taygetaiak a bolygók területén szétszórt, kis közösségekben élnek. Sok ilyen kisebb
közösség több száz, vagy akár több ezer kilométeres távolságra van egymástól. Ez azért
van így, mivel a szállítás és utazás nem akadály számunkra és a városok olyan helyekre
vannak építve, ahol a legkisebb hatással vannak a környezetre. Ez a legfőbb tényezője
minden városnak.
A városok lakossága ritkán lépi túl az 5.000 főt és egymással maglev típusú mágneses
vasúttal vannak összekötve, kerekek nélkül, a föld felett lebegve, hogy ne zavarják a
vadonbeli életet. A vasúti kocsik teteje átlátszó, így teljes kilátásod van a kocsiból.

A vonat tele van szenzorokkal és egy jelsugárzó berendezéssel az elején, hogy elriassza
a vadállatokat, amikor közeledik a
vonat, hogy minimálisra csökkentse a baleseteket.
G: Tehát vasúttal közlekedtek, pedig azt hittem mindenkinek van saját űrjárműve, ezt
mondtad valamikor.
S: Igen, vasúton és légi járművekkel is. Mindenkinek van saját űrjárműve, mint nektek az
autótok. De a közszállításban a vasút a leghasználtabb. Szintén vannak kereket használó
járműveink, melyeket rövid távolságokra használunk és elsősorban kiszállító járművek
és vannak robogóink és motorbiciklijeink is, de mind elektromosak és az energiát mind
a levegőből veszik, tehát sosem merülnek le.
G: És biciklik?
S: Nincsenek olyanok, amilyenekre te gondolsz. A csapágyak a kerekekben mágnesesek,
tehát nincs súrlódás, a hajtóművekben sem, ezért nagyon sokáig tartanak.
G: Szeretnék kibérelni egy lakást az Errán, szerinted ez lehetséges?
S: Bérelni az Errán? Nincs szükségünk pénzre az Errán.
G: Nem kell csináljak semmit, hogy kapjak egy lakást?
S: A saját házadat a te legkülönbözőbb igényeid szerint fogják megépíteni, ingyen, csak
úgy.
G: Csak úgy? Tetszik.
S: Igen, a legfontosabb, hogy ne zavarjon senkit, állatokat, növényeket vagy embereket.
G: És ki fogja megépíteni nekem? Én nem tudok építkezni.
S: A közösség fogja megépíteni neked, a te terveid alapján. Mivel ez így történik nálunk
és mivel az ő házaikat is megépítették nekik.

G: De mit adok én cserébe? És mi van akkor, ha az a másik személynek nem kell? Meg
akarom érteni, hogyan működik ez.
S: A civilizáció kezdetén adtál valamit, hogy kapjál valamit cserébe. De ez ma már nem
szükséges. Adsz, mert adni akarsz, és ha van valamid, amit adni tudsz. A hiány vagy
szűkösség fogalma csak földi programozás, Temmeren és Errán mindenből bőség van.
Mindenkinek megvan mindene amire szükségük lehet, vagy amire vágynak. Senki nem
harcol ott semmiért, miért is tenné? És az olyan munkák, mint például a szemét levitele,
mind automatizáltak.
G: Mi történik akkor, ha valaki nem akar semmit csinálni, csak ülni a tengerparton?
S: Nem tudom hogyan válaszoljak erre, mivel nem láttam soha erre példát. Mindenki
hozzájárul a társadalomhoz azáltal, hogy azt teszi, ami szeret is. Ülni egész nap a
tengerparton időleges, és olyasvalami, amire ott és akkor az illetőnek szüksége van.
Senki sem ilyen, de néha mégis bárkinek szüksége lehet rá. Mindenki tiszteletben van
tartva. Az a személy egy idő után biztos mást szeretne majd csinálni, és hozzájárulni (a
társadalomhoz).
Nem sok minden van, amit csinálni kellene, mert mindenről gondoskodnak. Az
erőforrások bősége és rengeteg szabad hely áll rendelkezésére mindenkinek. Mindenki
ott van, ahol lenni szeretne és azt teszi, amit tenni szeretne. És ezáltal hozzájárulnak az
egész társadalomhoz.
Azok a dolgok, amiket senki sem szeret csinálni, mint például kivinni a szemetet, mind
automatizált. Robotok, automatizált, számítógépes rendszerek foglalkoznak ezekkel.
Ugyanez van a javak és szolgáltatások elosztása terén is.
Nagyon sok farm automatizált, de a legtöbb még mindig régi-vágású. Az emberek
megművelik a földet, mivel szeretik azt csinálni és mivel úgy érzik így vannak mások
szolgálatára is.
És meg kell értened, hogy a Taygetán élni azt jelenti, hogy nagyfokú segítőkészséggel
rendelkezel és az erkölcsi szinted nagyon magas.
Te próbálod a földi mentalitást összehasonlítani és ráhúzni a Taygetára, ami ott nem
létezik. Egy holografikus társadalom nem politikai alapú, amit a lakóira erőltettek.
Mindenki, aki ott él, egyedi gondolkodásmóddal rendelkezik. Senkinek nincs szűkösség
mentalitása. Nincs lopás, az embereknek megvan mindenük, amire egyáltalán szükségük
lehet.

G: Mi van akkor, ha valaki nem csak 1 doboz banánt, hanem 5 doboz banánt szeretne?
Mindenkinek ugyanannyi van kiszabva, mint egy kommunista rendszerben?
S: Elvehet, de mit csinálna 5 doboz banánnal? Megromlana és utána meg kellene
szabadulnia tőle. Csak annyit veszel, amennyire szükséged van, mivel úgysem tudnád
továbbadni és mindig hozzá tudsz jutni banánhoz.
G: Oké, és ha valakinek 10 ruhára van szüksége 2 ruha helyett, mivel kétszer is átöltözne
naponta?
S: Semmi probléma, ez mind rendelkezésükre áll, mivel nincs szűkösség semmiből.
G: Ezek az én álom-formáim, komolyan. Váltsunk témát. Milyenek a házaitok? Olyanok,
mint a mieink?
S: A ti házaitok úgy tűnnek számomra, mint amelyek túl szögletesek és túl kicsik, de
megértem, mert a pénz nálatok mindent korlátol. Itt minden kerek és hatalmas. Csak az
űrhajók vagy nagyobb hajók belseje, termei valamennyire szögletesek, de főleg a
logisztika miatt.
G: Huha, nagy és kerek épületek, szeretem a kör alakú építészetet.
S: Szétnéztem az interneteteken és szinte semmi olyat nem találtam, ami hasonlítana a
taygetai házak belsejére. Talán ez itt a képen.
G: Ezek az én álom dizájnjaim, komolyan.
S: Úgy néz ki, mint egy tipikus, taygetai temmeri ház, csak azok még nagyobbak és
sokkal kerekebbek.
G: Ezek a kedvenc dizájnjaim. Mindig kérdem az emberektől, miért csak szögletes
struktúrájú épületeket terveznek? Ez abszurd és nagyon unalmas.
S: A taygetai házak annyira nagyok lehetnek, hogy több szintet is tartalmaznak,
természettel és vízeséssel bennük. A vízesésre azért van szükség, hogy megtisztítsa és

ionizálja a levegőt. És hidak is vannak, folyóvízzel alattuk, úton a konyhádba. A víz
mindig folyik, nincs csapvíz. Egy kis medencében fürdesz a fürdőszobádban.
G: Azt mondod, jó ha van egy szökőkútad a házadban, jót tesz a levegőnek?
S: Igen, jó ha van szökőkutad és folyamatosan áramló víz benne. A vizet nem szabad
fogva tartani, szabadnak kell lennie, megvan a saját tudatossága. A bent lévő szökőkút
vagy vízesés egyetlen problémája a megnövekedett páratartalom, de ez azon a térségen
is múlik, ahol laksz. Sedona Arizonában rendben van. Seattleben vagy Washingtonban
túl sok lehet és sok mindened megromolhat, ami érzékeny a nedvességre. Sok hely
annyira száraz, hogy egy vízesés a levegőt frissebbé, a légzést könnyebbé és azt a helyet
sokkal élhetőbbé teszi.
G: Rendben. Akkor beszéljünk röviden a vallásokról, mivel azt hiszem megvan már a
válaszunk róluk. A ti bolygóitokon ugye nincs vallás? Van spiritualitás, meditáció stb., de
semmi más, ugye?
S: Semmiféle vallás, csak spiritualitás. A vallás egy irányítási eszköz, amely a földi
lakosságra van kényszerítve.
G: Beszéljünk pár szót az utazásról. Milyen messze tudtok utazni az űrhajóitokkal?
Utaztok szórakozásból, például vakáció céljából vagy csak munkavégzés végett?
S: Bárhova el tudunk jutni és vannak saját, kis űrhajóink is, amint nektek autóitok.
Mindenféle célból használjuk őket és nagyon sokféle típusunk van, minden igényre
külön típusunk. Sokukat tulajdonosaik művészien alkották meg vagy speciális célokból.
G: De szoktatok kedvtelésből utazni, mondjuk menjünk nyaralni?
S: Igen, rengeteget.
G: Meg szoktatok látogatni más kultúrákat, és ők titeket?
S: Igen.
G: Mi a kedvenc utazási célpontja a plejádiaknak?

S: A legkedveltebb Temmer és tengerpartjai.
G: Oké, de vannak más bolygók, vagy kultúrák, amiket a plejádiak leggyakrabban
meglátogatnak?
S: Enganiak, ez a legközelebbi, amely egy nagyon egzotikus és gazdag kultúra.
G: De Plejádon kívüliekre is gondolok, látogattok meg más fajokat és bolygókat? Mások
jönnek-e hozzátok?
S: A legnagyobb forgalom a mi két kultúránk között van, mivel nagyon hasonlóan
nézünk ki és nagyon közeli barátok vagyunk. Kár, hogy nem tudunk közös utódokat
létrehozni mi taygetaiak és enganiak között.
De más fajok is jönnek látogatóba hozzánk, de azok, akik nem humanoidok, inkább távol
maradnak.
G: Értem, és ti sem látogatjátok meg őket? Én megtenném, biztos érdekes lenne.
S: Ez egy széleskörűen megfigyelt tendencia.
G: És miért van ez?
S: Ők jönnek, de elég ritka. A fajok kommunikálnak egymással és együttműködnek, de
ritkán keverednek. Nem úgy, mint a Csillagok Háborújában (Star Wars), ahol mindenki
keveredik mindenkivel, ez nem így van.
G: De lehetséges, ha valaki szeretné, igaz?
S: A probléma az, hogy ők másak, az ő testük másképp működik, más dolgokra van
szükségük. Nemcsak külsőleg különböznek, tehát nehéz lenne együtt élni velük.
Néhányukkal lehetséges, mint például a macskafélék, az Urmák. Ők ugyanolyan levegőt
lélegeznek be, mint mi, az ételük is hasonló, sokat találkozunk velük. De ez ritka. Az
arkturiaiaknak például sokkal több oxigénre van szükségük, mint nekünk.
G: Felettébb érdekes. Azt hittem sokkal több kölcsönös felfedezés van és nemcsak más
fajokra gondolok, hanem messzi bolygókra, mint például a Cinnary.

S: Igen, nagyon sok a kommunikáció velük, főleg holografikus technológiával, virtuális
jelenlét által. Így tudunk együtt lenni.
G: De ez nem ugyanaz, én szeretnék elmenni ezekre a távoli bolygókra és megérinteni a
sziklákat, látni a talajt stb., elmenni feltérképezetlen helyekre.
S: Szoktunk ilyet is, a taygetaiak felfedező faj, szoktunk távoli bolygókat felfedezni és
vannak ehhez megfelelő hajóink és csapataink is, az exo-archeológusok például. Sajnos
nagyon magas a halandóság körükben. Nagyon sok hajó nem tér vissza, miután
találkozik az ismeretlennel.

