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20190705-Taygeta-genetica-en-geest-mensen-waren-niet-bewerkt-in-
buitenaardse-labs-swaruu-uitlegt 

 
Genetica en geest - "Mensen werden NIET bewerkt in buitenaardse laboratoria" 

(Swaruu legt uit) 
 

Jullie zijn genetisch gezien helemaal niet beperkt, zo werkt het niet! Jullie zitten 
gevangen in een materialistische mentaliteit die jullie niet laat inzien hoe de echte 

wetenschap van de genetica werkelijk werkt. 
 

Genen zijn een expressie ontwikkeld door bewustzijn, een materialisatie van een 
intentie. Genen zijn geen vaststaande zaken, blauwdrukken waarvan je tijdens je 

leven het slachtoffer bent. Genen kunnen worden overschreven, kunnen worden 
uitgewist, en kunnen worden ontwikkeld tot geheel nieuwe genen, geheel nieuwe 

genen worden voortdurend aangemaakt. Ze reageren op prikkels uit de 

buitenwereld, dat wil zeggen buiten de cel die ze bevat. Die prikkels komen voort 
uit de waarneming van het subject van de buitenwereld, en de waarneming van het 

subject is afhankelijk van zijn bewustzijn en bestaansfrequentie. 
 

Deze laatste verklaring kan duidelijk begrepen worden door het werk van Dr. Bruce 
Lipton te bestuderen. (Epigenetica). Maar wat ik je hier vertel gaat veel verder dan 

Bruce's werk. Wat ik je vertel is dat epigenetica niet alleen is hoe geest en 
waarneming je lichaam op genetisch niveau veranderen, maar dat het feitelijk is 

hoe je hele lichaam is opgebouwd! Het is het resultaat van je perceptie en je 
bewustzijnsintentie, evenals je Frequentie van bestaan. 

 
Genen ontwikkelen zich als een "schaduw" interpretatie van wat je bent op een 

niveau of een bestaansniveau boven het niveau dat je waarneemt, bestudeert of 
waarin je leeft. Elk punt en elk minuscuul deeltje van materie waaruit jullie genen 

bestaan, ontstaat als het resultaat van een energiepatroon, een staande golf, een 

concentratiemanifestatieproces dat rechtstreeks het resultaat is van jullie gerichte 
intentie, bewustzijn en Frequentie. (Zie Mechanica van Manifestatie voor 

uitgebreide gegevens). 
 

Er wordt gezegd dat jullie genetisch beperkt werden in een laboratorium door 
wezens zoals de Anunnaki die de menselijke soort creëerden door genen van een 

aap te splitsen, andere versies zeggen van nul af aan zonder een aap te gebruiken. 
 

Dit is allemaal niet juist! Er wordt gezegd dat uw hogere hersenfuncties zoals 
telepathie, helderziendheid enzovoort zijn bewerkt - uit het veranderen van uw 

genen. Er wordt ook gezegd dat je levensduur beperkt is. Dat is niet zo. 
 

Al die hogere paranormale vermogens bevinden zich niet in de hersenen, noch in 
een gen, er valt niets uit te bewerken. Die paranormale vermogens komen van je 

energetische lichaam en je spirituele essentie, hogere zelf, ze zijn niet fysiek! Er is 
geen centrum voor telepathie, er is geen centrum voor helderziendheid. 

 

Het enige punt of hersenstructuur dat daar enigszins op lijkt is de Pijnappelklier, 
maar het is slechts een vertaler, het controleert niet je hogere mentale functies. De 
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manier waarop jullie beperkt zijn is door het uitgebreide gebruik van Mind Control. 
Dat wil zeggen, de controleurs hebben jullie met argumenten en met dwingende, 

maar valse ideeën doen geloven dat jullie in een deterministische wereld leven, dat 
wil zeggen dat jullie op een plaats leven waar jullie dingen ervaren en ondergaan 

die niet onder jullie controle staan... Slachtoffermentaliteit. 
 

Iedereen daar op Aarde is telepathisch, helderziend en paranormaal begaafd... 
Maar je bent getraind om te negeren wanneer je zo'n ervaring hebt. Zo kun je niet 

meer herkennen wanneer je telepathisch bent, bijvoorbeeld, omdat je automatisch 
de subtiele boodschappen negeert. Maar als je dit eenmaal begrijpt, en hoe het 

werkt, zul je gaan inzien dat je in feite telepathisch bent! 
 

Het zijn die subtiele boodschappen die je voelt over iets of iemand, een innerlijk 
weten dat niet van jou komt. Dit is wat je geleerd hebt te negeren en voor vals te 

laten doorgaan. 

 
In jullie wereld wordt jullie geleerd om gevoelens en emoties te verwerpen als iets 

ongewensts, als iets dat in strijd is met de logica, alsof het hoger inzicht zou zijn. 
Wat je voelt, en je emoties zijn hogere wijsheid, ze zijn wie je bent als ziel. Op het 

moment dat je ze in diskrediet brengt, de jouwe of die van anderen, verlies je een 
groot deel van je ziel. 

 
Mensen zijn de hele tijd genetisch ingegrepen door de geschiedenis heen. Ik zeg 

niet dat ze dat niet zijn, wat ik probeer te zeggen is dat ze als soort niet zo zijn 
geschapen... maar dat ze op elk individueel niveau door andere soorten of 

sterrenrassen om verschillende redenen zijn veranderd. 
 

Bijvoorbeeld om de Frequentie van een aanstaande moeder aan te passen zodat zij 
een goede zwangerschap kan voldragen om een hoogfrequent sterrenzaad in je 

wereld te brengen. Als dit niet gebeurt, leidt dit vaak tot zenuwschade bij de 

moeder of bij het kind, en in veel gevallen tot een miskraam. 
 

Een ander voorbeeld van genetische manipulatie door een ander, welwillend 
sterrenras, is het genezen van een persoon die ernstige schade aan zijn of haar 

lichaam heeft opgelopen, om hem of haar in staat te stellen zijn of haar levensplan 
uit te voeren, aangezien zijn of haar leven in gevaar is. Dit wordt heel vaak gedaan. 

Maar zoals ik hierboven al zei, hangt het af van het levensplan van ieder individu, 
zodat niet alle proefpersonen die ziek worden, zullen worden hersteld. 

 
Door de geschiedenis heen zijn er vele pogingen gedaan om het menselijk genoom 

te veranderen door regressieve en invasieve soorten, door de Cabal, en het gaat 
nog steeds door. Maar omdat genen geen vaste deterministische inflexibele dingen 

zijn, en vanwege het hoge contact van de mens met de Bron en met het hogere 
zelf, hebben ze de neiging zichzelf terug te herschrijven in hun oorspronkelijke 

configuratie, waardoor de wijziging wordt uitgewist. 
 

Gosia: Waarom worden deze pogingen ondernomen? Wat proberen ze te bereiken? 
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Swaruu: Ze willen totale controle over mensen krijgen, over het menselijk ras, om 
hen zo effectief en efficiënt mogelijk uit te buiten. Om hen tot slaven te maken. Als 

mensen veel contact hebben met de Bron, komen ze uiteindelijk in opstand! En de 
geschiedenis heeft dat keer op keer aangetoond! 

 
Terugkomend op wat ik eerder zei over de genen die zichzelf herschrijven naar hun 

oorspronkelijke configuratie. Wanneer DNA agressief veranderd wordt op een 
invasieve manier, zoals je zou doen in een laboratorium, heeft het de neiging om 

onmiddellijk terug te keren naar zijn oorspronkelijke configuratie gegeven door het 
bewustzijn-perceptie van de eigenaar-subject. 

 
In de 5e Dichtheid gebeurt dit zeer snel, binnen enkele weken. Maar op Aarde, 

vanwege de trage-manifestatie-eigenschappen bij lage Dichtheid, kan het meer tijd 
kosten, maar dat is direct afhankelijk van elk subject. In het ergste geval kan het 

een generatie duren voordat het terug is in de oorspronkelijke DNA-configuratie. De 

enige manier om agressief aangebrachte laboratoriumveranderingen aan het DNA 
blijvend te maken, is het subject in een zeer lage bewustzijnstoestand en 

gemoedstoestand te houden. 
 

Dat wil zeggen, het onderwerp moet in angst worden gehouden, met een duidelijke 
Deterministische kijk op en interpretatie van de werkelijkheid, vervreemd van het 

Bronbewustzijn, van het Hoger Zelf en zo ver mogelijk verwijderd van het 
verenigde veld van bewustzijn. Op deze manier zal het subject, van bovenaf, zijn 

genen "bevelen" om in een deterministische toestand te blijven die overeenkomt 
met zijn bewustzijn en perceptie van de werkelijkheid. 

 
Dit is ook de reden waarom natriumfluoride in grote hoeveelheden wordt gebruikt 

en al het andere dat de pijnappelklier verkalkt en daardoor isoleert. Evenals het 
wijdverbreide gebruik van drugs, vooral psychotrope, om bijzonder alerte 

individuen te onderdrukken, en hen ook gek te noemen, of geestesziek door ze het 

etiket Schizofrenie, Psychose, Depressie, Asperger's, Autisme, Attention Deficit, en 
andere valse psychopathieën op te plakken. 

 
De "normale" bevolking wordt niet alleen het gebruik van farmaceutische drugs 

opgelegd met enorme schade aan hun systemen als gevolg van secundaire of 
bijwerkingen die niets meer zijn dan de echte effecten die door hen zijn 

aangebracht onder het voorwendsel van het maskeren van een symptoom. Hen 
wordt ook sociaal het gebruik van schadelijke stoffen opgelegd die het verenigde 

Ik, de Oorspronkelijke Bron, afscheiden en hen zeer sterk in 3D houden, in het 
materiële, in het tastbare, hen altijd handhavend binnen een concept van de 

Deterministische werkelijkheid, van slachtoffers, die alleen als waar aanvaarden 
wat van hun materiële zintuigen komt, en dat is leven binnen een indringende 

Mentale Controle Matrix die bepaalt dat alleen het Newtoniaanse bestaat. Deze 
stoffen zijn vooral alcohol, tabak en koffie. 

 
Zo kunnen bijvoorbeeld alle zogenaamde hogere functies van de hersenen, 

waarvan gezegd wordt dat ze bij de mens zijn "weggelaten", niet genetisch worden 

veranderd, omdat het geen genen zijn, maar eenvoudigweg worden onderdrukt 
door een aan de mens opgelegd geloofssysteem, waarin die aspecten van het 
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bewustzijn en van de werkelijkheid eenvoudigweg als niet-bestaand worden 
beschouwd. Daarom worden ze door het subject genegeerd. 

 
Maar in het geval van andere genen, degene die genetische afwijkingen en auto-

immuunziekten en andere ergere ziekten zoals kanker controleren, die wel een 
genetische component hebben, hoewel ze niet geheel afhankelijk zijn van genen, 

zal de negatief geconfigureerde genetische structuur gehandhaafd blijven als de 
verbinding met de Bron van het subject effectief onderdrukt wordt. 

 
Het modificeren van het menselijk genoom met agressieve middelen in een 

laboratorium met de bedoeling om mensen onder controle te houden en als slaven 
voor verschillende doeleinden te gebruiken, is niet nodig. Het enige dat gedaan 

moet worden is de bevolking te hersenspoelen in het aanvaarden van een 
geloofssysteem dat ertoe zal leiden dat de proefpersonen zelf hun genetische 

configuratie of structuur zullen veranderen in de richting die de controleurs 

goeddunkt. 
 

Deze laatste verklaring is belangrijk, want dit is wat er al meer dan 12.500 jaar op 
Aarde gebeurt. De controleurs, wie zij ook zijn, waarover hier op dit moment niet te 

discussiëren valt, weten dit niet alleen, maar zij passen dit met meesterschap toe! 
 

Ze laten de mensen iets geloven, en de mensen zullen uiteindelijk hun genen 
veranderen. Het kost tijd, maar ze hebben geduld. En ze zijn geduldig omdat hun 

levensduur veel langer is dan die van mensen. Dit werkt tegen de mensen omdat 
zij niet in staat zijn de dingen duidelijk te zien wanneer er een agenda is die 

langzame, maar gecontroleerde veranderingen inhoudt die generaties beslaan. 
 

Mensen kunnen alleen waarnemen wat hun onmiddellijke werkelijkheid verandert, 
en zijn soms blind voor veranderingen die hen in de loop van hun leven worden 

aangedaan. Verandering is de enige constante in het universum, maar dat betekent 

niet dat alle veranderingen goed zijn, en dat betekent niet dat je niet moet 
reageren op veranderingen die je direct of indirect beïnvloeden, zowel als soort als 

individu. 
 

De mens is niet uitgerust om belangen te zien in een bredere context van dingen 
die de hele soort beïnvloeden, ze kunnen alleen effectief belangen waarnemen die 

hun onmiddellijke overleving betreffen, met zeldzame uitzonderingen, natuurlijk. 
 

Er is geen agressieve genetische verandering nodig die aan mensen wordt 
opgelegd, om hun genetica te veranderen, alleen gedragsaanpassing is nodig. Het 

opleggen van een geloofssysteem zoals religie, inclusief wetenschap omdat het 
dogmatisch is, is daarom ook een religie, en als gevolg daarvan zal er binnen een 

aanvaardbare periode een genetische verandering optreden in de onderworpen 
populatie. 

 
Robert: Waarom zoveel belangstelling om ons te laten geloven dat we 

gemanipuleerd zijn in een laboratorium of afkomstig zijn van een aap of 

gehybridiseerd zijn met een aap? 
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Swaruu: Omdat op het moment dat je ontdekt dat je niet beperkt bent, je 
bewustzijn zal stijgen en je bevrijd zult zijn van de illusie van de Matrix. Je zult al je 

vermogens hebben, je zult je alles realiseren wat er gaande is en daarom zal de 
Matrix eindigen. 

 
Robert: In hoeverre is genetica verbonden met 4D en hoger? 

 
Swaruu: De link ermee is totaal, en niet alleen met de 4D maar met alle 

dichtheden, deel uitmakend van een geheel, van hetzelfde. Als een persoon 
losgekoppeld of geïsoleerd is, zijn het zijn eigen ideeën en overtuigingen van 

beperking die zorgen voor de genetische stabiliteit van kunstmatige verandering. 
Maar die verandering hoeft niet in een laboratorium gemaakt te worden, het 

lichaam zelf volgt de instructies van de geest volgens de concepten van epigenetica 
op cellulair en intracellulair niveau zoals Dr. Bruce Lipton die zeer gedetailleerd 

heeft beschreven. 

Alleen dat wat hij wegliet, ik neem aan omdat hij het bewijs nog niet heeft, want ik 
betwijfel ten zeerste dat hij er nog niet eerder aan gedacht heeft, dat het veel 

verder gaat dan Epigenetica, in zoverre dat het de hele vorming van al het DNA 
verklaart en daarmee van het individu en de soort zelf. 

 
De geest en het bewustzijn creëren de individuen, hun genetica en al hun 

persoonlijke eigenschappen op het totale niveau. Wat ik zeg is dat epigenetisch niet 
alleen is hoe de geest en de waarneming je lichaam op genetisch niveau 

veranderen, maar dat het is hoe het hele lichaam in elkaar zit! 
 

Robert: Met de mentale controle welk deel van de Genetica wordt veranderd? Is er 
een bepaald deel in het bijzonder dat veranderd wordt? 

 
Swaruu: Mind Control heeft de potentie om alle genetica te veranderen, elk aspect 

ervan. Om een bepaald aspect te veranderen hoef je alleen maar te bestuderen 

welk gedrag, welke ideeën, concepten en overtuigingen van invloed zouden zijn op 
een bepaald gen, maar zelden, als er al sprake van is, wordt er gesproken over het 

veranderen van een enkel gen, voor wat? 
 

Groepen of segmenten van onderling samenhangende genen worden veranderd die 
uiteindelijk het gewenste resultaat zullen geven, vanuit het standpunt van de 

controleurs. 
 

De hele genetica kan worden veranderd. Of slechts één deel. Het is alleen nodig om 
de mentaliteit van het individu te veranderen, zijn perceptie, zijn opvattingen over 

wat wel en niet echt is. In de jaren '90 werd in de VS een experiment uitgevoerd 
dat uiteindelijk geheim werd gehouden en niet openbaar werd gemaakt, alleen 

gewijzigd en onderdrukt, maar de gegevens hebben mij bereikt: 
 

Een groep bejaarden werd opgenomen en geïsoleerd in een gemeenschap gemaakt 
als, of gestructureerd als een stad, of kleine stad geïsoleerd van de buitenwereld, 

maar ingesteld zoals het was in de jaren 1950. Alle mensen waren ouder dan 80 

jaar. De stad die werd gebruikt was een van de steden die zouden worden gebruikt 
voor de atoomproeven in de jaren 50, maar blijkbaar werd hij nooit gebruikt. 
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Alles was zoals het was in de jaren 50. Auto's, eten, muziek, zelfs radiozenders. 

Alles was ingesteld zoals in 1955. Naarmate de weken verstreken, waren ze 
allemaal verjongd en verdwenen hun kwalen grotendeels. Na 3 maanden liep 

iedereen energiek, zonder wandelstokken. Na 6 maanden hadden allen een fysieke 
lichaamsstructuur van minstens 10 tot 20 jaar jonger, in sommige gevallen tot 25 

jaar jonger. Alles zit in de geest. Die oude mannen waren mentaal terug in 1955 en 
hun lichaam, hun genetica deed zijn best om zich aan te passen aan de perceptie 

van de geest. Ze werden volledig ondergedompeld in een stimulans volgens het 
idee van de jaren 50. Ze waren nog in de jaren '90... maar door de waarneming... 

waren ze dat niet, ze waren terug in 1955. 
 

Ik ben mij ervan bewust dat er "wetenschappelijk bewijs is van genetische 
manipulatie in een laboratorium op mensen, ik ontken dit feit niet, maar waar ik op 

wijs is het feit dat die kunstmatige veranderingen niet de reden vormen noch het 

geheel als soort beïnvloeden, ze zijn gelokaliseerd en beperkt. En voorbeeld hiervan 
is het genoemde genomische telomeron dat zich aan het einde van de genetische 

sequentie bevindt en waarvan wordt gezegd dat het het punt is, of de genetische 
structuur die de menselijke levensduur controleert en beperkt. Dit is niet zo. Die 

genomische telomerons worden jaar na jaar een stukje korter als gevolg van het 
idee dat je ouder wordt, en zijn niet de oorzaak van het ouder worden! Zoals met 

zoveel dingen, heeft de menselijke wetenschap de dingen achterstevoren. 
 

Gosia: Dus waar is het voor? Die telomeren? 
 

Swaruu: Er wordt gezegd dat het veroudering controleert, maar dat is niet zo, de 
genomische telomeren in het algemeen maken deel uit van elke gensequentie en 

gaan verloren door andere factoren zoals blootstelling aan een agressieve en niet 
voedende vijandige omgeving. Opnieuw worden ze korter, als gevolg van uw 

perceptie van de werkelijkheid. Jij, het individu, hebt het idee of de perceptie dat 

de realiteit vijandig is. Maar dat is perceptie, en perceptie is afhankelijk van 
geloofssystemen en bewustzijnsbewustzijn. 

 
De reden waarom de Telomeren met de jaren korter worden is als gevolg van het 

idee dat het ouder worden, het is niet de oorzaak, het is een symptoom, geen 
oorzaak. De genen, dus de Telomeren, werken niet als een slechte kopie van een 

kopie van een kopie die uiteindelijk de scherpte van het origineel aantast. 
 

Je kopieert geen muziek van een audio-cassette uit de jaren 70. Want dat is 
tenminste een van de verklaringen die je hebt gekregen: Dat u veroudert omdat de 

cellen worden gekopieerd om te worden vervangen door nieuwe, als onderdeel van 
het normale proces van lichaamsregeneratie, en dat tijdens dat proces gegevens 

verloren gaan, door het korter worden van de telomeren, wat resulteert in 
gebrekkige cellen die, opgeteld, het eindresultaat geven van een verouderd 

persoon. De genen kunnen met totale duidelijkheid en betrouwbaarheid op een 
vrijwel oneindige manier worden gerepliceerd. 

 

Gosia: Is mijn onbewuste-lichaamsperceptie en realiteit verbonden met de 
collectieve? Want als dat zo is... zelfs als ik aan mezelf werk en mijn overtuigingen 
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verander, echt verander... als het collectief dat niet doet, zal ik nog steeds 
verouderen. Toch? 

 
Swaruu: Het is omdat je een overeenkomst hebt. Met het collectief. Om de realiteit 

waar te nemen zoals jullie dat doen. Vergrijzing, lucht is blauw, rozen zijn rood, en 
een cowboy zingt een triest triest liedje! Overeenkomsten. Maar je kunt het 

omzeilen. Je kunt het drastisch vertragen. 
 

Gosia: Swaruu, misschien kun je wat uitleggen over hoe je genetica kunt 
OVERWEGEN met bewustzijn. Omdat je zei dat het Collectieve Onbewuste hier ook 

een rol in speelt. Hoe overschrijf je dan de genetica die zich manifesteert op basis 
van beperkte COLLECTIEVE overtuigingen? 

 
Swaruu: Het overschrijft de genetica omdat het percepties zijn, het is de externe 

wereld waarin het individu leeft. Waarnemingen en ervaringen geven je het 

raamwerk van overtuigingen die op zichzelf het bewustzijn en de individuele 
Frequentie vormen. Dit is wat op natuurlijke wijze de genen van het individu wijzigt 

of overschrijft. Het is niet nodig een soort zoals de mens in het laboratorium te 
modificeren, als er een effectievere en gemakkelijkere manier is om het gewenste 

gedrag te bereiken: de toepassing van Mental Control en Social Engineering. 
 

Gosia: Sorry, je zei: ¨percepties en ervaringen geven je het raamwerk van 
overtuigingen die het bewustzijn en de individuele Frequentie vormen. ¨ 

 
Als mijn waarneming en ervaring die van mijn ouder wordende ouders is, dan geeft 

mij dat mijn overtuiging: WIJ LEEVEN. Hoe kan ik dit overschrijven door ervaringen 
te hebben die alleen maar bevestigen dat ik oud word? Ik zie oude mensen. Dit 

PERCEERIEER ik en dit is de ERVARING die ik heb. Dit geeft me een kader van 
overtuiging, die daarna alleen maar meer veroudering zal valideren. 

 

Loop! Hoe kom ik uit deze lus en hoe overschrijf ik dit? 
 

Swaruu: Dat is waarom je nog steeds veroudert. Als je zag dat iedereen om je 
heen niet veroudert, waarom zou je dat dan wel doen? Wat je beschrijft is 

onderdeel van de Matrix, hoe het je beïnvloedt zelfs met een hoog bewustzijn. 
Toch, ja je kunt het persoonlijk bestrijden. Begrijpen dat het feit dat je andere 

mensen ziet verouderen niet betekent dat jij dat ook doet of dat je dat zult doen. 
 

Je wordt ouder omdat je ervan overtuigd bent dat je ouder moet worden. Het is 
niet genoeg om je mindset te veranderen, het helpt, maar in 3D moet je 

accepteren dat je lichaam functioneert als los van jou door de extra lage Frequentie 
soep en dichtheid waarin je leeft. Dit betekent dat je lichaam niet goed 

gesynchroniseerd is met je bewustzijn. 
 

En dat is omdat, of je het leuk vindt of niet, dat deel uitmaakt van wat 3D dichtheid 
definieert: Uw schijnbare afscheiding van de Bron. Je lichaam functioneert als je 

onbewuste, omdat het je onbewuste IS. Dus is het reageren met een vast, of 

vooraf ingesteld programma dat is wat jullie in een deterministische mind set houdt 
terwijl jullie geen onmiddellijke of korte termijn veranderingen in je lichaam zien, 
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zelfs ondanks jullie inspanningen om je Frequentie en je bewustzijn te verhogen, 
evenals je verbinding met de Bron. Je moet je lichaam behandelen als je 

onbewuste, met de directe intentie om een programma te veranderen. En een van 
de meest effectieve hulpmiddelen om dat te doen is herhaling. 

 
Gosia: Maar ze zeggen dat het menselijk leven nu langer wordt... vroeger was het 

gemiddelde 40. Dat heb ik gehoord. Wat vindt u daarvan? 
 

Swaruu: Dat is levensverwachting. Het gehoorzaamt aan andere dingen die niets 
te maken hebben met de uiteindelijke lengte van de mens die rond de 85 à 90 jaar 

ligt, hoewel er gegevens zijn die beweren dat 120 jaar volgens het ontwerp de 
juiste leeftijd is om te leven. 

 
Aan het verschijnsel veroudering moeten wij ook milieu- en toxische factoren 

toevoegen die eveneens van invloed zijn op het eindresultaat. Factoren zoals het 

vijandige milieu, stress (Cortisol), voedsel vergiftigd door GMO's en chemicaliën. De 
hoge zwaartekracht van de aarde omdat de mens "ontworpen" is voor een 

zwaartekracht van 80% van die van de aarde. Dit beïnvloedt direct het kraakbeen 
en de botten, maar ook de huid en andere inwendige organen. 

 
Gosia: Wat beïnvloedt meer? Mentale controle en overtuigingen of de factoren die 

u noemde? 
Swaruu: Wat veroudering betreft heeft alles invloed, maar de omgevingsfactoren 

komen op een verre tweede plaats na de staat van perceptie - bewustzijn van het 
individu. 

 
Alles is Mind Control. Mensen zijn NIET gemodificeerd. De Sumerische tabletten zijn 

voor Geestelijke Controle. Mensen valideren ze omdat andere beschavingen die 
zogenaamd geen contact hadden met Soemerië ook min of meer hetzelfde zeggen, 

zoals de Popol Vuh, maar ze vergeten iets - ja zij hadden contact en in de hele 

wereld is het dezelfde agenda, het idee opdringen dat je beperkt bent. Dat is niet 
waar. Ja, er zijn meer mensen daarbuiten en zij zijn hetzelfde. Ze zijn NIET veel 

minder op Aarde geschapen. 
 

Gosia: Dank je, Swaruu. Dit onderwerp is een van de belangrijkste om aan mensen 
over te brengen, dus hartelijk dank dat je het zo goed hebt verduidelijkt. 

 
Robert: Dank je, Swaruu. 

 
Swaruu: Dank je wel, en tot morgen! 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/

