Ποιοι είμαστε;
Gosia: Γειά σου Swaruu, και ευχαριστώ πολύ που συναντηθήκαμε απόψε.
Swaruu: Σ’ ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου.
Gosia: Για αρχή, θα μπορούσες σε παρακαλώ να μας πεις ποιοι είστε ακριβώς;
Swaruu: Είμαστε, κυρίως, από τον πλανήτη Έρα και Τέμερ που περιστρέφονται γύρω από
τον ήλιο Ταϋγέτη στο Messier 45 (σύστημα αστεριών M45 (οι Πλειάδες· οι επτά αδελφές))
που απέχει 422 έτη φωτός. Είμαστε μια ομάδα εργασίας από σχεδόν 18.000 Ταϋγέτες σε
πολλά πλοία.
Gosia: Από ποια διάσταση είστε;
Swaruu: Προερχόμαστε από την 5η πυκνότητα. Προτιμούμε να το ονομάζουμε πυκνότητες
αντί για διαστάσεις. Ωστόσο, οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την Γη είναι στην 5η πυκνότητα
ούτως ή άλλως. Είναι μόνο η Γη που διατηρείται τεχνητά στην εξαιρετικά πυκνή 3η
πυκνότητα. Το κανονικό σύμπαν είναι όλο 5ης πυκνότητας. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρατηρούμε
αυτές τις πυκνότητες όπως οι άνθρωποι στη Γη. Παρατηρούμε τα πάντα ως ένα σύνολο. Μία
κλίση των απαλά αυξανόμενων συχνοτήτων στο σύνολό της. Όχι χωριστές πυκνότητες σαν
να είχαν ένα τείχος μεταξύ τους. Αυτές οι ιδέες είναι μόνο μια γήινη έννοια.
Gosia: Θα μιλήσουμε σίγουρα για τις πυκνότητες σε βάθος στο μέλλον, καθώς αυτό το θέμα
με συναρπάζει. Τώρα, είπες ότι είστε περίπου 18.000 Ταϋγέτες σε πολλά πλοία. Είστε
μόνιμα στην τροχιά του πλανήτη Γη ή μετακινείστε ανάμεσα σε διάφορα μέρη; Και πόσο
μακριά από τη Γη είστε σταθμευμένοι;
Swaruu: Τα πλοία τοποθετούνται σε αρκετό ύψος τροχιάς ανάλογα με την ατομική εργασία
κάθε πλοίου. Το ένα βρίσκεται σε τροχιά 490.000km. Τα μεγάλα κυρίως σταθμευμένα. Τα
μικρότερα κινούνται παντού.
Gosia: Ποια είναι τα καθήκοντα αυτών των διαφορετικών πλοίων;
Swaruu: Ορισμένα πλοία είναι διοίκησης και ελέγχου από όπου παρακολουθούνται,
οργανώνονται και ελέγχονται τα πάντα. Περιέχουν ηγεσία. Υπάρχουν δύο τέτοια πλοία. Αυτό
είναι ένα από αυτά. Άλλοι είναι αφοσιωμένοι στην επιβολή του αποκλεισμού. Ένα από αυτά
είναι ένα πλοίο επιστήμης και υπάρχουν, επίσης, αρκετά μικρότερα ευκίνητα πλοία για να
κάνουν πολλαπλές εργασίες. Και μετά, υπάρχουν, επίσης, τα πιο πολυάριθμα και αυτά είναι
διαστημικά λεωφορεία για να πας προς και από τα πλοία. Αυτά είναι κυρίως δισκοειδή ή σε
σχήμα κιβωτίου.
Gosia: Μπορείς να επεκταθείς σε αυτό που εννοείς με τα πλοία τα οποία είναι αφοσιωμένα
στην επιβολή του αποκλεισμού;
Swaruu: Σταματάμε πλοία τα οποία εγκαταλείπουν τη Γη ή πηγαίνουν στη Γη χωρίς κανένα
σαφή λόγο. Αυτό, για να εμποδίσουμε τις εχθρικές δυνάμεις να εισέλθουν και να ενισχύσουν
τους αρνητικούς στη Γη. Επίσης, για να σταματήσουμε τους αρνητικούς από το λαθρεμπόριο
ανθρώπων από τη Γη για να πουληθούν ως σκλάβοι ή ως κρέας για φαγητό σε πολλές
μαύρες αγορές. Ειδικά στον Ωρίωνα και στο Ζήτα Δικτύου. Ο αποκλεισμός επιβάλλεται
κυρίως από 3 φυλές: Ταϋγέτες στη διοίκηση και έλεγχο, Αλφρατάνοι από τον Άλφα
Κεντάυρου και Αντάρηοι.
Gosia: Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Τα μικρά κινούμενα πλοία είναι αυτά που
μπορούμε να δούμε εδώ; Τα λεγόμενα UFO; Κάποια από αυτά;

Swaruu: Ναι.
Gosia: Και μετά είπες ότι παρακολουθείτε τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται. Τώρα,
αυτό είναι πιθανώς ένα άλλο θέμα, αλλά τι γίνεται με τα πλοία του Μυστικού Διαστημικού
Προγράμματος; Έφυγαν από τη Γη όπως ισχυρίζονται; Παρακάμψανε τον αποκλεισμό σας;
Swaruu: Υπάρχουν πολλά πλοία. Μερικά βρίσκονται σε περιοχές όπως στην Περιοχή 51.
Αλλά τα περισσότερα από τα μεγάλα βρίσκονται στο φεγγάρι και υπό τον έλεγχο της
Ομοσπονδίας. Το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ έχει χάσει όλα τα μεγάλα πλοία του.
Gosia: Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή έφυγαν από τη Γη;
Swaruu: Ναι. Στη δεκαετία του '60 μέχρι το έτος 2008, όταν ο Άσκετ τους απέκλεισε όλους σε
μια διαστημική μάχη. Τους συνέλαβε.
Gosia: Εντάξει, είπες πως σταματάτε πλοία που φεύγουν από τη Γη. Ποια πλοία φεύγουν
από τη Γη; Αναφέρεσαι σε αυτά του Μυστικού Διαστημικού Προγράμματος;
Swaruu: Μερικά από αυτά που απέμειναν είναι του ΜΔΠ. Άλλα είναι των ερπετών ή των
ψηλών λευκών ή πλοία των Maitre (ψηλών γκρι). Έχει πολλή κίνηση εδώ.
Gosia: Εντάξει, ας αφήσουμε το ΜΔΠ για ένα άλλο θέμα, καθώς είναι επίσης μεγάλο. Είπες
ότι όλα γύρω από τη Γη είναι 5ης πυκνότητας. Είναι και τα πλοία σας στην 5η πυκνότητα
όταν είναι κοντά στη Γη;
Swaruu: Ό, τι είναι έξω από τη Γη είναι στην 5η πυκνότητα.
Gosia: Πόσο μακριά από τη Γη αρχίζει να είναι 5η πυκνότητα;
Swaruu: Οι ζώνες Βαν Άλεν σηματοδοτούν το φράγμα.
Gosia: Πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα πλοία εάν βρίσκονται στην 5η; Ή είναι κάτω από τις
ζώνες Βαν Άλεν;
Swaruu: Έχω πρόβλημα να τα περιγράψω εδώ. Είναι μαχητικά πλοία. Και είμαι απρόθυμη
να τα αποκαλέσω έτσι γιατί ακούγονται πολύ εχθρικοί. Και ναι, πολλά είναι κάτω από τις
ζώνες. Πολλά είναι στην επιφάνεια, προσγειωμένα ή σε χαμηλή πτήση και όλες οι ενδιάμεσες
παραλλαγές. Όταν οι ουφολόγοι λένε ότι είδαν ένα πλοίο πλάσματος, δεν είναι το ίδιο το
πλοίο αυτό που βλέπουν. Είναι ο ιονισμός που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα όταν η παρουσία
ενός κινητήρα ενός διαστημόπλοιου υπερθερμαίνεται και ιονίζει τα μόρια του αέρα. Με λίγα
λόγια, αυτό που βλέπουν είναι ο σωλήνας εξάτμισης των πλοίων. Αυτός είναι ο δορυφόρος
Μαύρος Ιππότης. Υπάρχουν 19 από αυτά. Είναι μαχητικά πλοία κλάσης Λ των Αλφρατάνων.
Παραμένουν σε χαμηλή τροχιά γύρο από τη Γη. Η μύτη κάτω σαν αρπακτικό που ψάχνει για
Καμπάλ, ερπετά ή άλλα αρνητικά πλοία.
Gosia: Είναι περισσότερα άτομα που έρχονται από διαφορετικά μέρη των Πλειάδων ή
κυρίως από τους πλανήτες που ανέφερες;
Swaruu: Κυρίως, αλλά όχι μέσω ενσάρκωσης. Συνήθως χρησιμοποιούν τεχνολογία πλήρης
εμβύθισης. Κάνουν το ίδιο που κάνουμε και εμείς, αλλά όπως το κρίνουν κατάλληλο.
Ωστόσο, όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους ίδιους κανόνες.
Gosia: Τι είναι μια τεχνολογία εμβύθισης;

Swaruu: Μια μηχανογραφημένη εικονική πραγματικότητα όπου μπορείτε να εισέλθετε στον
ψηφιακό Matrix που ελέγχει τη Γη. Εμφανίζεστε και λειτουργείτε ως άνθρωπος ενώ δεν είστε.
Πηγαίνετε εκεί για μια αποστολή ή έναν σκοπό.
Gosia: Ουάου! Εννοείται πως θέλω να μάθω περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα κάποια
στιγμή. Τώρα, είστε βιολογικά ανθρωποειδή όντα, σωστά;
Swaruu: Ναι, είμαστε. Από τον ίδιο Λυρικό κλάδο. Οι κύριες διαφορές μας είναι οι 12 έλικες24 χρωμόσωμα του DNA. Και ως αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς, το νευρικό μας σύστημα
είναι διαφορετικό. Καθώς και τα σεξουαλικά όργανα κυρίως. Σχεδόν όλα σχετίζονται με το
νευρικό σύστημα όπου η νευρική τάση είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι στους ανθρώπους.
Και ο εγκέφαλος δεν έχει εγκεφαλικούς λοβούς. Χωρίς δεξί και αριστερό μέρος του
εγκεφάλου. Είναι όλα μια μάζα. Σκεφτόμαστε ολογραφικά, κατανοώντας τη διττότητα χωρίς
τη σύγκρουση μεταξύ των ημισφαιρίων, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ανθρώπους
της Γης. Μπορούμε επίσης να δούμε στο σκοτάδι όπως οι γάτες. Αυτό οφείλεται επίσης στην
υψηλότερη απόδοση του νευρικού συστήματος. Και όλες οι αισθήσεις μας είναι, επίσης,
οξυμένες. Δεν κουραζόμαστε καθόλου όταν τρέχουμε, γιατί ο χρόνος ανάκαμψης είναι πολύ
πιο γρήγορος. Αυτό οφείλεται στην υψηλότερη μιτοχονδριακή απόδοση επεξεργασίας
οξυγόνου και επίσης λόγω υψηλότερου επιπέδου οξυγόνου στην εσωτερική ατμόσφαιρα του
πλανήτη και του πλοίου μας. Είμαστε σε 78% οξυγόνο, 20% άζωτο, 2% άλλα αέρια. Ενώ στη
Γη, είστε περίπου σε 78% άζωτο, 20% οξυγόνο και 2% άλλα αέρια. Είμαστε ανεστραμμένοι.
Και επίσης, δεν έχουμε σκελετικά προβλήματα ή είναι σπάνια επειδή η βαρύτητά μας είναι
στο 80% (0,8) από αυτήν της Γης στον πλανήτη μας και στις ρυθμίσεις της τεχνητής
βαρύτητας στα πλοία.
Gosia: Πώς μαθαίνετε τη γλώσσα μας;
Swaruu: Με τηλεπαθητική λήψη και κάποια πρακτική. Καθώς, διαβιβάζουμε πληροφορίες
μαζικά μεταξύ όλων μας εδώ, είναι πολύ εύκολο να μάθουμε μια νέα γλώσσα. Οι
περισσότεροι από εμάς μιλούν άπταιστα περισσότερες από 10 γήινες γλώσσες.
Gosia: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είστε κυρίως γυναίκες.
Swaruu: Ο πληθυσμός μας είναι περίπου 75% γυναίκες, ναι.
Gosia: Γιατί είναι κυρίως γυναίκες; Τι συνέβη στο Γιν και Γιανγκ;
Swaruu: Δεν γνωρίζουμε οι ίδιοι την απάντηση. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Είναι
περισσότερο στο 50-50% όταν το βλέπετε από μια αναπαραγωγή γωνία, καθώς οι
περισσότερες γυναίκες που απομένουν είναι πολύ μεγάλες σε ηλικία και δεν ενδιαφέρονται
να έχουν σύντροφο.
Gosia: Για να είμαι ξεκάθαρη, μεγάλη σε ηλικία αλλά ακόμα σε σώμα 20χρονης, ναι;
Swaruu: Μερικές ηλικιωμένες γυναίκες σε σώμα 20 ετών και άλλες σε εμφανισιακά
γηραιότερα σώματα. Όλα εξαρτώνται από το πώς θέλουν να μοιάζουν. Ο λόγος για τον
οποίο τα περισσότερα μωρά είναι θηλυκά προέρχεται, επίσης, από πνευματικής πλευράς.
Έτσι, η κλωνοποίηση δεν λειτουργεί επειδή δεν είναι κανείς για να κατοικήσει ένα ανδρικό
σώμα εάν οι περισσότερες ψυχές ενδιαφέρονται να είναι γυναίκες. Όλα εδώ είναι για
γυναίκες. Σχεδόν τα πάντα. Είναι ευκολότερο να έχεις ένα ερευνητικό σχέδιο ως γυναίκα
επειδή είσαι πιο αξιοσέβαστη σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό δεν θα ’πρεπε, το ξέρω. Αλλά
είναι όπως είναι. Μια γυναίκα είναι πολύ σεβαστή στους κύκλους της επιστήμης και της
τέχνης. Και οι άνδρες όχι τόσο πολύ γιατί οι άνδρες της Ταϋγέτης ενδιαφέρονται κυρίως για
την αγάπη και τις σχέσεις, το ρομαντισμό και τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και σπάνια στην
επιστήμη και την πολιτική, για παράδειγμα. Έτσι, ακόμη και αν υπάρχουν πολλές

περισσότερες γυναίκες εδώ, οι περισσότερες δεν ενδιαφέρονται για τους άνδρες, όταν οι
άνδρες σχεδόν όλοι ενδιαφέρονται για τις γυναίκες. Έτσι είναι ισορροπημένα.
Gosia: Ποια είναι η μητρική σας γλώσσα; Με ποια μοιάζει;
Swaruu: Η μητρική μας γλώσσα είναι τα πλειαδικά Ταϋγετικά. Παρόμοια με την γήινη
γλώσσα των Νάβαχο με λίγα Ιαπωνικά. Η γλώσσα είναι λεκτική, τηλεπαθητική. Αυτό σημαίνει
ότι μεμονωμένες λέξεις φορτώνονται με ευρέα τηλεπαθητικά δεδομένα και έννοιες. Κάθε λέξη
είναι ένα μεταφορικό μέσο για το τηλεπαθητικό φορτίο. Μιλάμε με το στόμα μας, όπως και
εσείς, αλλά καθώς μιλάμε, φορτώνουμε επίσης λεπτομέρειες στις λέξεις μας περνώντας
σχεδόν 1000% περισσότερα δεδομένα από ό, τι μια κανονική γήινη γλώσσα ανά φράση.
Gosia: Ουάου, μου αρέσει η ιθαγενή αμερικάνικη γλώσσα παρεμπιπτόντως.
Swaruu: Αυτό συμβαίνει επειδή προέρχεται από τη Ταϋγέτη, λόγω της επιρροής που είχαμε
εκεί με τους ιθαγενείς αμερικανικούς πολιτισμούς.
Gosia: Το βλέπω. Μπορούμε , λοιπόν, να πούμε ότι είστε από το μέλλον μας; Επειδή
ορισμένοι αποδέκτες επικοινωνούν με όντα από το μέλλον, όπως λένε.
Swaruu: Αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη εξήγηση. Δεν υπάρχει μέλλον. Όλα συμβαίνουν
τώρα. Είναι μόνο η αντίληψή σας και η συχνότητά σας που καθορίζουν τι αντιμετωπίζετε στο
" τώρα " σας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε από το
μέλλον. Αλλά όχι από τη Γη. Δεν είμαστε άνθρωποι της Γης από το μέλλον.
Gosia: Ναι, αυτές οι έννοιες είναι πάντα πολύ δύσκολες για μας να κατανοήσουμε. Εντάξει,
οπότε δεν είστε άνθρωποι της Γης από το μέλλον, ούτε χρονοταξιδιώτες, ούτε εμείς, που
ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι.
Swaruu: Λοιπόν, ουσιαστικά για να ταξιδέψετε στο διάστημα χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα
χωροχρονικής στρέβλωσης είναι ένα ταξίδι στο χρόνο.
Gosia: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εννοώ ότι δεν είστε άνθρωποι της Γης που
εξελίχθηκαν για εκατοντάδες χρόνια και επέστρεψαν, σωστά;
Swaruu: Σωστά, δεν είμαστε. Είμαστε συγγενείς, και οι δύο Λυρικής καταγωγής. Αλλά
είμαστε μια άλλη φυλή, άλλοι άνθρωποι, μια άλλη κουλτούρα.
Gosia: Εσείς και οι άνθρωποι εδώ είμαστε και οι δύο Λυρικής καταγωγής;
Swaruu: Ναι, καθώς και πολλοί άλλοι αμέτρητοι πολιτισμοί με άτομα που μοιάζουν με
ανθρώπους. Οι Λύριοι είναι η παλαιότερη γνωστή ανθρωποειδές φυλή.

