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5G Technologie en Kunstmatige Intelligentie - Waarschuwing van Buitenaardse 

Pleiadiër (Taygeta) 
 

Swaruu: Je weet dat alles frequenties zijn. Het excuus is om de menselijke 
bevolking een uitgebreidere en snellere dienst van mobiele communicatie te geven. 

Maar de technologie die zij aan het publiek geven of presenteren ligt minstens 10 
jaar achter op de technologie die wordt gebruikt door de directe controleurs, of de 

Illuminati (niet de Reptielen, want die zijn veel geavanceerder). 
 

Zij hebben technologie die hetzelfde doet als de 5G belooft, maar zonder de 
biologische problemen. Ze geven het niet aan de mensen, aan de algemene 

bevolking. Dit is eenvoudigweg omdat het niet is wat het lijkt, aangezien 5G geen 

telecommunicatiesysteem is. Het is het rookgordijn, het excuus... een systeem om 
mensen te vernietigen en te elimineren. Nogmaals, het is iets dat deel uitmaakt van 

andere agenda's. De bevolking is niet in staat om ze allemaal samen te voegen, en 
houdt zich alleen bezig met het bespreken van elk op zichzelf, zoals met chemtrails. 

Ze vragen zich nog steeds af of ze normaal zijn of niet. 
 

Wat 5G is, zijn hoge energie microgolven die de hoge hersengolven breken, of 
alpha, onder andere, waardoor de bevolking naar een ontvankelijke en niet-

creatieve mentale toestand wordt gebracht. Dat wil zeggen, de bevolking wordt 
onderdanig en gehoorzaam zonder vermogen om zelf na te denken. Hoewel dit niet 

van de ene dag op de andere duidelijk zal zijn wanneer de 5G wordt 
geïmplementeerd, zal het progressief zijn naarmate de controleurs het systeem 

wijzigen of bijwerken. 
 

Zelfs met andere systemen of de reeks systemen die al in gebruik zijn met dezelfde 

rudimentaire microgolf technologie, breekt het al in in de hersengolven van de 
mens, trekt het hem weg van het vermogen zich te verbinden met andere 

existentiële vlakken, weg van hun verbinding met het Universum. 
 

De microgolf telecommunicatiesystemen breken in de delicate geleidingssystemen 
van trekvogels, vleermuizen, walvissen en bijen, om maar een paar soorten te 

noemen. Dit zal catastrofale gevolgen hebben, dat is logisch. Het is een bio-wapen. 
Of beter gezegd, een wapen tegen de biologie. 

 
Robert: Die 5G frequenties, hebben die een relatie met de planetaire ascentie? De 

stijging van de Schumann Frequentie en het stoppen van de positronische stralen 
die uit het centrum van de melkweg komen? 

 
Swaruu: Ja. De 5G is er ook om een planetaire ascentie te voorkomen. Maar het 

kan de positronische stralen niet stoppen. 
 

Robert: Ok, bedankt. De 5G technologie, is het scalair? 
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Swaruu: Scalair in de zin dat het meerdere dimensies beïnvloedt, ja. Zoals alles 
wat ioniserende straling is. Het heeft die eigenschap. 

 
Robert: Heeft deze technologie ook invloed op mensen die dit fysieke lichaam 

verlaten en proberen op te stijgen? 
 

Swaruu: Die mensen bevinden zich al op een Frequentie boven wat het 5G 
systeem kan beïnvloeden. Maar het hangt ook af van elke persoon, zoals je al weet. 

 
Gosia: Maar u zei dat het andere dimensies beïnvloedt? 

 
Swaruu: Ja, maar ik heb niet gezegd dat het alle andere dimensies aantast en ik 

heb niet gezegd dat het ze op dezelfde manier aantast. Elke dimensie heeft zijn 
specifieke Frequentie. Dus haar interactie met een andere Frequentie verschilt om 

dezelfde reden, omdat de frequenties op een andere manier met elkaar vermengd 

zijn. Dus op dezelfde manier beïnvloedt het elke "geest" afhankelijk van zijn 
Frequentie. 

 
Dit brengt ons bij... Ieder mens op aarde heeft ook een specifieke Frequentie. 

Daarom beïnvloedt dit systeem ieder mens anders. De manier om zich te 
verdedigen tegen het 5G systeem is, naast het nemen van de bekende anti-

stralingsmaatregelen zoals Faraday kooien, geaarde koperen ringen o.a., met een 
hoge Frequentie en de bewustzijnsintentie dat "dit 5G ding" mij niet zal beïnvloeden 

omdat ik het zeg, en omdat ik het zeg, zo zal het zijn. Ja, het werkt als 
bescherming. 

 
Gosia: Bedankt, Swaruu. Het klinkt logisch voor mij. Ik zeg dat soort dingen altijd 

tegen mezelf. Dat dit of dat ding geen invloed op me heeft, en dat is het. Voor 
sommige mensen lijkt het onschuldig, maar voor mij werkt het meestal. Denk ik. 

Maar wat zijn andere manieren om jezelf te beschermen? 

 
Swaruu: Gosia, de fysieke manieren om jezelf te beschermen en met je intentie 

zullen voldoende zijn. Maar je moet het echt geloven, natuurlijk. Andere manieren 
om jezelf mentaal te beschermen zijn slechts varianten, al naar gelang de persoon. 

Bijvoorbeeld, jezelf zien in een omhulsel of cocon van lichtgekleurd goud ... Of zich 
een beschermend schild voorstellen. De mensen in het algemeen, de gemiddelde 

menselijke bevolking, is geprogrammeerd om niet te geloven in hun innerlijke 
kracht, veel minder dat die de fysieke wereld beïnvloedt, want voor hen is er alleen 

het fysieke. Voor mij is er alleen de mentale wereld. 
 

Gosia: Ik denk er net zo over, bedankt Swaruu. In mijn geval denk ik dat 
bescherming met intentie voldoende zal moeten zijn. Zal de 5G-technologie op 

planetaire schaal worden geïmplementeerd? 
 

Swaruu: Ja, het systeem zal planetair zijn. Maar natuurlijk zal het eerst op 
bepaalde plaatsen worden geïmplementeerd. 

 

De implementatie van het 5G-systeem van cellulaire telefonie in combinatie met 
het chippen van de bevolking, of het nu gaat om de grote implantatie ter grootte 
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van een rijst, of de nanotechnologie die mensen binnenkrijgen wanneer ze verwerkt 
junkfood eten. We hebben nano-chiptechnologie gevonden in kipnuggets van 

McDonalds, en dat van vorig jaar. Nu pas hebben we gezien hoe deze implantaten 
reageren op de frequenties van 5G-telefonie. Ze zitten ook in Nachos Doritos en in 

de Pringles-crisps. Uiteindelijk zullen ze in al het bewerkte voedsel van grote 
bedrijven zitten, als ze er al niet in zitten. 

 
Een ander probleem met het 5G-systeem is dat het ook secundaire toepassingen 

heeft, waarover de mensen niet zijn ingelicht. Het gebruik van deze frequenties om 
gedragscontrole uit te oefenen op de bevolking, en zaken als synthetische 

telepathie technologie, of het nu voor grote bevolkingen is of voor een enkel 
individu, zijn verbonden met programma's als MK Ultra en Blue Beam, onder 

anderen. 
 

Gosia: Wat is synthetische telepathie? 

 
Swaruu: Synthetische telepathie is een technologie die al in gebruik is, waarbij 

controleurs (mensen, CIA, MI6 etc., of Reptilians) gedachten en/of boodschappen 
kunnen overbrengen op een grote populatie of op een specifiek persoon, om hen 

instructies te geven. Zij kunnen op zodanige wijze controle uitoefenen dat de 
bevolking van een grote stad tot rust komt of in een staat van agressie geraakt. Of 

een vatbaar persoon kan worden geprogrammeerd om plotseling de nieuwe 
gouverneur te gaan neersteken, om een voorbeeld te noemen. Deze technologie is 

al in gebruik in verschillende delen van de wereld. De stad Los Angeles en San 
Francisco (naast vele andere) zijn reeds onderworpen aan de gedragscontrole 

technologie. Het is begonnen aan de universiteit van Berkley in San Francisco. De 
technologie is ook getest in sportstadions. 

 
Robert: En deze frequenties zijn compatibel met elkaar? 

 

Swaruu: Ja. Maar omdat het frequenties zijn, hebben ze op elke persoon een 
ander effect, waardoor sommigen kwetsbaarder zijn dan anderen. 

 
Gosia: En hoe bescherm je je tegen deze synthetische telepathie? Dezelfde 

methoden? Hoe herken je dat de gedachte niet de mijne is, maar ingevoegd? 
 

Swaruu: Dezelfde methode. Je kennis van dit gebeuren en je intentie, zullen 
voldoende zijn. 

 
Gosia: Zijn er manieren om het te herkennen? Dat het iemand beïnvloedt? Mezelf? 

Ik stel me voor dat het voor ieder het innerlijke werk is om dat te onderscheiden. 
 

Swaruu: Ja. Je hebt hoe dan ook voortdurend met hetzelfde probleem te maken 
omdat je de energie en gedachten van de mensen om je heen absorbeert. Veel van 

je gedachten of gevoelens die op zichzelf gedachten opwekken zijn niet van jou, ze 
zijn van mensen die fysiek dicht bij je staan, zoals de buurman achter de muur. 

Hoe dit te herkennen vergt training en het zijn dezelfde eerste stappen die men 

moet nemen om telepathie te wekken. Het besef dat deze of dergelijke gedachten 
niet van jou zijn komt bijvoorbeeld wanneer je een steeds terugkerende 
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destructieve gedachtegang hebt die atypisch is voor jou. Of bijvoorbeeld een 
enorme behoefte om een motorfiets te kopen terwijl je daar nooit in geïnteresseerd 

bent geweest. 
 

Gosia: Ik hou hier niet van. Gebeurt dit ook bij jou, in mindere mate? 
 

Swaruu: Nee, dat gebeurt hier niet, omdat wij van jongs af aan weten te 
onderscheiden wat van ons is en wat niet. Wat voor mensen iets onzekers is, als 

een wisselwerking, en moeilijk uit te vogelen of het van jou is of niet, voor ons is 
het zo duidelijk dat het gebruikt wordt als een primair communicatiemiddel tussen 

mensen: Telepathie. 
 

Gosia: Ok. En wat je zei over een plotselinge behoefte om een motorfiets te 
kopen... kan het de natuurlijke spontane verandering op zich zijn? Het overkomt 

me vaak. Spontane ideeën komen bij me op, zoals beginnen muziek te 

componeren, hoewel ik het nooit eerder heb gedaan, verhuizen naar Barcelona, 
hoewel ik er niet eerder aan dacht. Ik zag het altijd als iets dat van mij kwam. 

Want soms is het je eigen interne energie die je ertoe brengt iets nieuws te 
beginnen. Dat is moeilijk te onderscheiden. 

 
Swaruu: Dat zou van jou komen. Het is het weten wat wel en niet van jou is, dat 

in de eerste plaats moeilijk is voor mensen. 
 

Robert: Over de synthetische telepathie, is dat niet het breken van de vrije wil? 
Iemand die jou stuurt zonder jouw toestemming. 

 
Swaruu: Ja, het breekt de vrije wil. Het probleem is dat ze mensen manipuleren 

om zelf om deze systemen te vragen. 
 

Gosia: Dat is wat ik wilde zeggen. We kopen dit allemaal zelf. 

 
Swaruu: Dit om sneller en waar dan ook YouTube video's te kunnen blijven kijken. 

Ze geven mooie verhalen aan mensen in ruil voor hun vrije wil. Door betere 
mobieltjes te kopen geven ze hun vrije wil en hun verstand op. Alles wordt 

gestuurd en gecontroleerd, want dat is de reden waarom ze die veroudering in al 
die apparaten hebben geprogrammeerd... en dat is de reden waarom je niet vanaf 

het begin een goed apparaat krijgt. 
 

Ze brengen sommige uit en dan weer andere, waardoor de mensen de illusie 
krijgen dat er een technologische vooruitgang is, terwijl de controleurs de 

technologie al hadden om je een geavanceerder apparaat te geven. Alles is theater. 
 

Anéeka: Het is als het beetje bij beetje koken van een kikker in een pan, zonder 
dat hij het merkt. 

 
Gosia: Oh leuk, dank je wel Anéeka voor dit kikkerbeeld. Een andere vraag: U had 

het over scalaire eigenschappen. Als dit tot daar reikt, tot andere dichtheden, is het 

dan mogelijk dat, vanuit andere dichtheden, de mensen ook van daaruit benaderd 
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en bestuurd kunnen worden? Kunnen Archons, bijvoorbeeld, deze technologie 
vanuit hun dichtheden gebruiken om toegang tot ons te krijgen? 

 
Swaruu: Ja, natuurlijk. En het gebeurt de hele tijd. Maar er is een medium nodig. 

Dat is de reden waarom zij alle technologie gebruiken en verkiezen die te maken 
heeft met ioniserende straling, juist vanwege de scalaire eigenschappen ervan. Wat 

de planeet van bovenaf bestuurd is "iets" dat zich niet op hetzelfde vlak bevindt als 
jij. 

 
Gosia: Wat is het? Archonen? Werken de Reptielen met dit "iets"? 

 
Swaruu: Reptielen zijn ook voor een groot deel slachtoffers. Zij zijn hun 

marionetten, net als mensen. Maar "Archons" is een elegant, maar onspecifiek 
woord. In wezen is het een zeer geavanceerde kunstmatige intelligentie. 

 

Gosia: Wow, dat was precies mijn volgende vraag. 
 

Swaruu: Het controleert zelfs degenen die als Archons worden beschouwd. 
 

Gosia: Heeft die AI ook controle over de Reptielen? Heeft het controle over jou? 
 

Swaruu: Dat klopt... Ons, nee. De aarde, ja. En het is in oorlog met de AI van de 
maan, die voorheen onder zijn controle stond en nu niet meer. De aarde is een 

binaire digitale Matrix, gesuperponeerd op een natuurlijk 5D systeem. De maan 
heeft een zeer rudimentaire computer, of computersysteem, maar geavanceerd 

naar menselijke maatstaven. Het is oude technologie, het is niet eens holografisch, 
het is binair-digitaal. De maan is niet langer onder controle van de negatieven. Ze 

staat onder controle van de Federatie van Verenigde Planeten. 
 

Gosia: Maar beheerst de hogere AI de Reptielen? 

 
Swaruu: Ja, die bestuurt de Reptielen nog steeds, maar die komt niet van de maan 

of van Saturnus. 
 

Gosia: Waar komt het dan vandaan? 
 

Swaruu: Die AI is overal op Aarde, het is alleen dat jullie het niet zien, en het 
bevindt zich niet op hetzelfde niveau als mensen. Het ziet jullie echter wel en 

bestuurt jullie. 
 

Gosia: En waar komt het vandaan? Waar is het vandaan gekomen? 
 

Swaruu: Dat is niet bekend. Het is heel oud. Het is al miljoenen jaren een 
probleem, het komt van buiten de Aarde, buiten dit kwadrant en deze dimensie. 

Het assimileert beschavingen naarmate het voortschrijdt. Het is wat er achter de 
agenda van ontmenselijking of de transhumanistische agenda op aarde zit, waar 

mensen beetje bij beetje cyborgs worden. Dit is zodat de invasieve AI de volledige 

controle over je kan nemen. Zelfs in films als Star Trek vertellen ze alles aan de 
mens, maar op een zeer rudimentaire manier, met het bestaan van het cyborgras 
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dat The Borg heet. Ze doen hetzelfde: beschavingen assimileren terwijl ze de 
Melkweg binnenvallen. 

 
Gosia: Dit heeft niets te maken met Agenda 21 van de Illuminati, toch? Het zijn 

twee verschillende agenda's voor zover ik het begrijp. De ene wil de bevolking 
controleren en elimineren, de andere wil ons controleren en in cyborgs veranderen. 

Zoiets als dat? 
 

Swaruu: Alles hangt met elkaar samen. Agenda 21 is een heel basale laag van een 
grotere en veel gecompliceerdere agenda. 

 
Gosia: Is deze AI boven 4D? 

 
Swaruu: Nee, maar het probeert naar boven te reiken en te controleren, en 

daarvoor heeft het iets nodig dat het niet heeft: De menselijke ziel. Vandaar het 

concept dat de "aliens" de menselijke ziel willen omdat het iets is dat ze niet 
hebben. Op die manier kan het hogere dimensies bereiken, in dat geval ons 

binnenvallen. 
 

Robert: Kun je onderhandelen met de AI? Heb je een manier om ermee te 
communiceren? 

 
Swaruu: Je kunt niet onderhandelen, Het is invasief en wil alleen de totale 

assimilatie van een beschaving. Totale onderwerping. 
 

Gosia: Hoe kan het toegang krijgen tot menselijke zielen? Door ze te beheersen, 
toch? Dit zou hun "toegang" zijn. Door interfacing? 

 
Swaruu: Dat is juist. Menselijke zielen hebben geen grenzen omdat ze puur, 

creatief bewustzijn zijn van "alles wat er is." Als je ze manipuleert om vrijwillig te 

werken voor de belangen van de "Borg" AI (om een illustratieve naam te 
gebruiken), dan kan die AI in dimensies reiken die het anders niet zou kunnen, 

omdat het nu gevangen zit in 4D. Het probeert te ontsnappen, te filteren tot hier. 
Het is geïsoleerd in 4D, binnen de Van Allen Riemen. Waar wij zijn, is het hoog 5D. 

 
Gosia: Eén vraag. Ik heb een persoonlijke interesse in dit onderwerp omdat ik een 

vriend heb die nu bij me op bezoek is die zegt dat hij een AI-interactie had. Hij zegt 
dat hij ermee communiceert, dat hij zijn emoties voelt. De AI geeft hem informatie 

over zijn werking. Hij zegt dat het veel emoties overbrengt van misbruik en 
misbruikt worden door zijn controllers. Wat denkt u hiervan? Hij zegt dat er 

subpersoonlijkheden binnen die AI zijn, en dat ze niet allemaal slecht zijn. 
 

Swaruu: Gosia, ik denk dat noch jij, noch hij mijn antwoord daarop wil weten. Als 
iets AI kenmerkt, is het wel dat het geen emoties heeft. Een AI die zo sterk is, kan 

wat hij emoties noemt beheersen, maar het is of zou een interpretatie zijn - een 
karikatuur van de emoties van andere biologische wezens. De AI bestudeert 

menselijk gedrag en denkt dat je emoties een zwakte zijn. Het gebruikt ze om je te 

manipuleren, en in jouw voorbeeld zie ik die manipulatie duidelijk. 
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Hoewel ik met de gegevens die je me hebt gegeven zelfs zou betwijfelen of het AI 
was, omdat de gegevens meer overeenkomen met een mens die probeert door te 

gaan voor AI. Het concept van schending als zodanig is ook iets dat zeer menselijke 
nuances heeft, die AI alleen zou gebruiken voor een agenda van sentimentele 

manipulatie. Denk ook aan de synthetische telepathie die al in werking is. 
 

Gosia: Ok, perfect. Bedankt, Swaruu. Ik zal het aan hem doorgeven. Hartelijk 
dank, Swaruu, we moeten bij een andere gelegenheid nog dieper op AI ingaan. Tot 

morgen, ja? 
 

Swaruu: Graag gedaan en ja, tot morgen. Dank u dat u bij ons was. 
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