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20200417-Taygeta-NL-Reptilian-geest-mens-egregors-swaruu-d-jedi-
ronin-buitenaardse-communicatie-Plejaden 
 

Reptielbewustzijn - Menselijke Egregors (Swaruu D´Jedi Ronin - Buitenaardse Communicatie - 

Pleiaden) 

 

Swaruu: Definieer Reptielbewustzijn alsjeblieft. Wat wil je weten? 

 

Gosia: De mate van hun verbinding met de Bron, hun mentaliteit, en waarom ze zijn zoals ze zijn. 

Wat hen definieert en waarom. 

 

Swaruu: Reptiel <-- <--- dat is erg uitgebreid. Definieer welk deel van het Reptiel, alsjeblieft. 

 

Gosia: Regressief. Zij die de behoefte hebben, of zo lijkt het, om hun cultuur te cultiveren op basis 

van anderen. 

 

Swaruu: Ok. Diepte niveau van het onderwerp. Definieer alstublieft: 

 

1.-Disney 

2.- Samenzweringsniveau 

3.- Stellair Concept 

4.- Dieper Kosmisch concept. 

 

Gosia: 3 en dan 4. 

 

Swaruu: 3 is tijdverspilling, want 4 bevat 3, maar 3 bevat 4 niet. 

 

Er bestaat niet zoiets als regressief reptielbewustzijn. Zoiets bestaat niet. Het is waar dat als je 

erover nadenkt, het bestaat. Maar waarom is dat? Omdat als alles bestaat... dan bestaat zijn 

dualiteit. Als alles bestaat... dan is dat omdat niets bestaat. Alles is een idee, een concept. Van wie? 

Van hen die het zien, begrijpen en waarnemen. 

 

De regressieven hebben geen verbinding met de Bron. Of hebben er slechts een uitgesteld ... als de 

oorzaak van iets anders. Iemand anders. De Aarde is precies zoals ze moet zijn. Reptielen, Maitré, 

Cabal, Vrijmetselaars, Delinquenten, Vaccins, reptielachtige royalty, oorlogen ... archons die Lush 

eten ... Hat-man... Nachtvlinder-man... Vleermuis-man... Alles is een egregor, een reflectie van het 

menselijk bewustzijn in het geval van de Aarde. Reflectie van de scheppers. Van hoe ze zijn en hoe 

ze van binnen zijn. Waar hun aandacht is. Van hun angst. Alles kan daarin worden samengevat. 

ANGST. Wat zij vrezen, heeft veel van hun aandacht, en met grote "dodelijke" emotie. Ze 

manifesteren het door de collectieve afspraken die ze onderling hebben over hoe die werkelijkheid 

zou moeten zijn. Van wat mogelijk is en wat niet. 

 

De regressieven, Reptielen, Maitré, en archonen. "Lagere astrale entiteiten die zich voeden met 

angst" zijn geen scheppers. Ze zijn gecreëerd. Het zijn projecties van de gemeenschap van de 

menselijke psyche. Zonder verbinding met de Bron kunnen ze niets scheppen. Zij zijn niet de Bron. 

Niet meer dan een straatpaal. Creatie van iemand anders. Van een collectieve en individuele geest. 

Ziel is Bron, niet alleen "een verbinding met ..." Dus ze creëren niets, ze nemen gewoon wat er al is 

en verdraaien het wanneer het hun uitkomt. En hun gemak is wat de meeste angst opwekt ... omdat 

het is wat ze consumeren. 

 

Waarom consumeren ze angst? (Door velen Lush genoemd) Wat is dat Lush? Het is de sterke en 

constante aandacht van een bewustzijn en van lage Frequentie energie. Creatieve aandacht. 

Daarom eten ze het, het voedt hen, want ze zijn egregores. Zonder angstige aandacht verdwijnen 

ze, kunnen ze niet bestaan. Daarom lossen ze op als iemand met bewustzijn, met ziel, met 

verbinding met de Bron tegenover hen staat. Zo kunnen ze niet bestaan. Dus liefde en acceptatie 

zijn giftig voor hen. 

 

Er zijn hier geen slachtoffers, we zijn het al beu om het te zeggen. Dus daarom zeggen we altijd dat 

de wereld is zoals hij moet zijn. We kunnen de wereld niet verbeteren omdat het niet aan ons is om 
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te verbeteren. Hij is van hen, de mensen. We kunnen alleen mentors zijn, voor hen die luisteren. 

Maar uiteindelijk is die wereld niet alleen de creatie van mensen, het zijn de mensen zelf. Zij ZIJN 

dat. Het heeft geen zin hen naar een andere plaats, een andere planeet te brengen. Want zij nemen 

de problemen met zich mee, omdat zij de problemen zijn. Je kunt je niet op iets richten en het je 

aandacht geven, wat dat ook is, zonder dat het zich manifesteert. 

 

Slechts enkelen creëren alles. Zij met ziel. De rest zijn slechts hun egregors, hun schaduwen. 

Manifestaties van wat ze 's nachts vrezen. Er zijn geen andere Reptielen dan die door de mensen 

zelf gecreëerd zijn. Niemand is hun roofdier. Ze plunderen zichzelf en ik bedoel persoonlijk. Elk van 

hen. 

 

Ze lopen door de regenachtige straten met kapotte schoenen... wrokkig over de rijke man met zijn 

nieuwe "nieuwste model" witte truck die door een plas rijdt en hen baadt. Ellendig voelen ze zich. 

Goden zijn. Degene met de kapotte schoenen bestaat ... De rijke man in de truck niet. Het is ZIJN 

creatie. Omdat hij ZIJN aandacht heeft gezet op het bestendigen van zijn gevoel van ellende en van 

geen waarde te hebben. Als hij zijn aandacht ergens anders op had gericht, zou degene in het 

nieuwste model witte truck slechts potentiële energie zijn. Zinloos, waardeloos. Nou, hij geeft het 

aan zichzelf ... Degene met de kapotte schoenen, helemaal nat. Hij zou heel goed kunnen dansen in 

de regen... Maar hij voelt zich liever ellendig! <--- <--- 

 

Hij ziet niet dat die man in het nieuwste model witte truck ... Als hij echt is ... verschrikkelijke 

schulden kan hebben, onder stress staat in een vreselijke baan en die truck op krediet heeft 

genomen ... om zijn eigen gevoel van invaliditeit, van nutteloosheid, van existentiële inconsistentie 

te verzachten. Dat verdrinken in een aankoop... zijn eigen persoonlijke waarde stoppen in iets 

buiten hem. Gebroken schoenen is men vrij. 

 

Het is maar wat je wilt ervaren. De houding hoe het leven wordt genomen. De interpretatie die men 

aan de dingen geeft. Dit op een persoonlijk niveau... Maar het overstijgt naar een globaal niveau. 

Daar valt niets te redden. Ze zijn hoe ze willen zijn. En bewust, en met de planning dat het zo zal 

zijn, van tevoren. 

 

Reptiel Bewustzijn... Materialisatie en manifestatie van hun diepste angsten. Niet meer. Negatieve 

etherische spinnen... archons en entiteiten in de nacht... Ideeën in hun hoofd, niet meer. Ze hebben 

alles gecreëerd en op dezelfde manier kunnen ze alles oplossen. 

 

Hoe zit het met de regressieven in 5D? Zij zijn hetzelfde. Creatie van 5D angst van alle rassen. 

Reflectie van hun angsten. Gebroken schoenen men is een god. De witte vrachtwagen... bestaat 

niet. 

 

Zoals het universum integratie is... kan er geen kwaad zijn als een aparte entiteit. Het kwaad 

bestaat niet. Zelfs in het gezicht van mensen die net iemand verloren hebben aan slechte mensen, 

en ook miljonairs met spuiten, en oorlogen! Dat zijn Ideeën. Het kwaad kan niet bestaan. Alleen 

binnen dualiteit. Maar het is een keuze. 

 

Gosia: Maar in werkelijkheid, is er echt een uitweg...zolang we in 3D-5D zijn die in principe draait 

op dualiteit en contrast? Er is geen kwaad, maar alleen van binnen de 5D rijken en punten van 

focus….from hierbinnen, gaat het monopoliespel nog steeds door. Als er een uitweg zou zijn, zou het 

geen 3D 5D meer zijn... we zouden rechtstreeks naar 7D en hoger opstijgen. Dus we proberen in 

feite iets op te lossen wat toch al een wezenlijk deel van dit rijk is. 

 

Swaruu: Dat is juist. Welkom bij het 9D-denken <--<--Niet eens 7D. 9D. Dualiteit wordt begrepen, 

maar getranscendeerd. 

 

Een leven... Een levensduur... Iemand wordt geboren, groeit, leeft, gaat ten onder en sterft. Voelt 

als heel veel tijd... Een levensduur... Maak jezelf geen trillingsmatch voor dingen die je niet wilt. De 

overvaller op straat... Het begint, vordert, en eindigt. Als een levensduur. Weggaan, alles bekijken 

vanuit een meer uitgebreid standpunt. Een incarnatie op Aarde is slechts een andere situatie waar je 

een trillingsmachine voor bent geworden. Een oogwenk, een nanoseconde voor het Universum. En jij 

bent dat Universum. Niemand is een slachtoffer vanuit het meer uitgebreide gezichtspunt. En van 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 3 van 10                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

beneden uit, is iedereen een slachtoffer. Dus wat ga je er aan doen? Begrijp wie je bent en wat je 

wilt, en daarmee: Verander je perceptie van de realiteit. 

 

Gosia: Bedankt, Swaruu! Nu heb ik een grote vraag. Hoewel je het hierboven al hebt uitgelegd. De 

vraag was: welke angst heb je gehad, en welk trauma, allemaal, om Orion Oorlogen, en de 

Reptielen in JOUW werkelijkheid te hebben aangetrokken lang voordat er Reptielen op Aarde 

verschenen, ontsnapt aan de FEDERATIE? Omdat de Reptielen niet alleen op Aarde verschenen. In 

feite hebben jullie zelf millennia lang met hen gevochten. Lang voordat "mensen" en 3D op het 

toneel verschenen. 

 

Swaruu: Alles is een meer uitgebreid deel van hetzelfde dat op Aarde gebeurt. In 5D manifesteert 

alles zich op dezelfde manier. Het concept van Regressieve Reptielen op Aarde is zeer menselijk. 

Weerspiegeling van zichzelf. Het is waar dat hier hetzelfde is, maar het gehoorzaamt aan hetzelfde 

proces. Collectieve angst die alles manifesteert. Een kosmische Egregor. 

 

Gosia: Maar het kan niet alleen menselijk zijn als het dezelfde Reptielen waren die de Federatie 

achtervolgden VOORDAT mensen mensen zijn geworden. Ik probeer de stukjes in elkaar te passen. 

 

Swaruu: Vanuit het gezichtspunt van het menselijk collectief, van de gemiddelde massa: er is geen 

Federatie. Alles zit in hun hoofden. Dus zij zijn degenen die de regressieven voor zichzelf 

manifesteren. Waar hebben zij het idee vandaan? De mensen, al diegenen met verstand en 

zielsbewustzijn ... waren Lyrianen, Lyrische rassen. Dus nemen ze hun ideeën mee naar waar ze 

gaan. 

 

Het is alsof je zegt dat het concept van Reptielen alleen in Engeland geconcentreerd is, vanwege 

David Ike. Maar daar is het nu ook in andere landen. Het is hetzelfde, dezelfde reden, maar op een 

ander niveau en uitgebreid. 

 

Gosia: Precies. Dus je kunt niet zeggen "menselijk". Het is een SAMENVATTING van alle rassen. 

Menselijk en niet-menselijk. Omdat we allemaal ET zijn. 

 

Swaruu: Dat is het probleem. Het is een co-creatie van alle rassen. Maar er is ook een luchtbel die 

puur menselijk is en dat is wat men 3D-problemen noemt. En het feit dat ze mentale creatie zijn 

betekent niet dat ze niet materieel zijn. Wel, dat is de definitie van een Egregor. Materialisatie van 

een angst, van een idee. En dat zie je in de mechanica van het manifestatiemateriaal dat ik eerder 

gaf. 

 

Met voldoende aandacht creëer je de harmonischen van een Frequentie die de creatie van 

knooppunten met de exacte vorm van deze harmonischen zal ondersteunen en zo worden materie 

en haar gedrag gegenereerd als een spiegel van het creatieve idee van een wezen met een bewuste 

ziel en dat een holografisch fragment is van de Bron. En de stroomrichting van die aandacht is de 

zwaartekracht. 

 

Maar dat zijn ideeën. En oorlogen worden uitgevochten om ideeën. Er is geen dualiteit, zoiets 

bestaat niet. Het zijn gewoon ideeën. Ideeën opgelegd door het ene of het andere gezichtspunt. 

Alles is liefde en integratie. Maar zelfs dat niet. Omdat je niet eens liefde en integratie kunt 

definiëren zonder het tegenovergestelde concept te genereren. Dus, het is er gewoon. De Bron. 

Ondefinieerbaar, eeuwig. 

 

Gosia: Ok. En heb je je innerlijke wereld opgelost als de ET-races buiten om te voorkomen dat je dit 

soort Reptielen aantrekt in je realiteit? Om ze niet te manifesteren? En zo niet, en ik denk dat je dat 

niet hebt gedaan, waarom zijn ze er dan nog? 

 

Swaruu: Ze "bestaan" nog steeds omdat ze nog steeds aandacht krijgen. Omdat ze nog steeds 

"gevreesd" worden. Op het moment dat je stopt met ze te vrezen ... op het moment dat de angst 

overwonnen is, groei je ... Op dat moment groei je innerlijk en realiseer je je dat er niet zoiets 

bestaat als dualiteit. Dat alles deel uitmaakt van hetzelfde en dat het concept van iets en niet van 

dat iets alleen gebaseerd is op andere ideeën. Dus die staat van bewustzijn is hetzelfde als in 7D of 

beter nog in 9D zijn. Waar er niet langer die Reptielen zijn. Ze kunnen niet bestaan omdat alles daar 
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neigt naar integratie, acceptatie, vooruitgang en liefde. Dus kan er geen "kwaad" als zodanig 

bestaan in hoge dichtheden. Omdat het geaccepteerd wordt. Het wordt niet bestreden. Het is 

geïntegreerd en men weet dat het niet nodig is. Geen weerstand tegen het concept. Daarom heeft 

het kwaad als zodanig de neiging te verdwijnen, omdat het niet verenigbaar is met die dichtheden. 

Er zijn daar geen regressieve Reptielen. Het is bekend, maar ... ze zijn getranscendeerd. Ze zijn 

onbelangrijk. 

 

Gosia: Dus hier op Aarde, wie blokkeer je dan? 

 

Swaruu: Er zijn geen Reptilians om te blokkeren. Wij vechten tegen jullie schaduwen. 

 

Gosia: Ik voel dat de Reptielen er zijn voor ons allemaal. Schaduwen of niet, ze zijn er. En wij 

allemaal, niet alleen mensen, moeten onze schaduwen helen. Want er zijn GEEN mensen. Het zijn 

allemaal ET's. En alle mensen dragen de herinneringen en trauma's van de Orion-oorlogen. Dus de 

schaduw is van ons allemaal. 

 

Swaruu: Ja, ONZE schaduwen omdat we allemaal één volk zijn, of we nu een groene huid hebben 

of een grijze huid, geboren in Orion of in de Pleiaden, we zijn één volk. Wij hebben dat net zo 

gemanifesteerd als jullie daar. Maar nu hebben we te maken met wat jullie daar doen om jullie 

problemen te manifesteren, Reptilians enzovoort. Hier zijn we tot het inzicht gekomen wat er aan de 

hand is. We manifesteren niet meer van wat we niet willen. 

 

Waar we het over hebben is het probleem van de Aarde. Hetzelfde probleem dringt door buiten de 

Aarde, maar het is grotendeels onder controle. Het probleem van de Aarde is nog steeds hun 

verantwoordelijkheid. Veel meer omdat het geïsoleerd is. Het dringt niet meer door. 

 

Gosia: Maar dat komt door de 3D-installatie, daarna is het allemaal verergerd! 

 

Swaruu: 3D zit in jullie geest. En alleen al in jullie denkgeest is de maanmatrix nu erg zwak en stort 

in. Mensen op Aarde manifesteren nu hun wereld, wat zij zien, wat zij leven. Dat wat jullie zien als 

oneerlijk is van hun eigen makelij. De enige manier voor hen om hieruit te komen is te ontwaken tot 

het besef dat zij het allemaal creëren. En ik bedoel alles, want zelfs de grootste problemen zullen in 

een hartslag verdwijnen, als ze zouden begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. En zelfs fysieke 

hulp is nutteloos als de mensen hun geesten naar ons blijven gooien! Ze moeten 

verantwoordelijkheid nemen voor wat ze creëren. Maar ze moeten wel begrijpen waarom! 

 

Gosia: Ik begrijp het. En waarom deze "angsten" van de oude Lyrans in 5D zich hebben 

gemanifesteerd in de vorm van (regressieve) Reptielen en niet in de vorm van... monsterlijke beren. 

Waarom deze vorm? Omdat ik heb begrepen dat er POSITIEVE reptielenrassen waren. 

 

Swaruu: Omdat net als bij mensen, de angst voor een Reptiel duidelijk is omdat er zelfs een 

cellulaire herinnering is dat ze gevaarlijk zijn. Een aura van angst wordt opgewekt rond het Reptiel, 

en van daaruit groeit het. Eén Lyrian van duizenden jaren geleden met angst voor slangen is genoeg 

om al het andere te genereren. Het concept van regressieve Reptielenrassen. 

 

Als het van enig nut is, ik heb nog nooit een Reptiel gezien. Alleen mensen die beweren ze gezien te 

hebben. Verhalen, en mensen met een meer menselijk uiterlijk maar met een reptielachtige ziel en 

gedrag. Maar zoiets als een Kingu, die heb ik nog nooit gezien. Een Alpha Draco ja die heb ik wel 

gezien. Maar het is gewoon zo dat ze positief zijn, dus wat is hier aan de hand? 

 

Gosia: Nieuwsgierig ja. Ik begrijp het. En terug naar de angsten. Waar ben je duizend jaar geleden 

bang voor geweest toen ze verschenen en de Liriërs moesten vluchten in de tijd van de Grote 

Uitbreiding? En tweede Vraag: als je niet tegen ze vecht, waar zijn al die zwaarden dan voor als het 

alleen maar is om innerlijke angsten op te lossen? 

 

Swaruu: Zwaarden en raketten en plasmawapens zijn nutteloos. Alles wordt bevochten op het 

niveau van bewustzijn. En het is niet om te vechten, het is om het concept te overstijgen. 
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Gosia: Maar dan nog, je komt niet van gevechtsschepen af ... want er is ook gezegd dat je niet 

alleen maar liefde en vrede en hippies kunt zijn. 

 

Swaruu: Dat komt omdat het bewustzijnsniveau van het 5D collectief die niet-reptielachtige staat 

nog niet heeft bereikt. Hieronder, op het aardse niveau, of hier op het objectieve levensniveau. 

Volgens de overeenkomsten van de werkelijkheidsperceptie, zijn er Reptielen zoals er hieronder 

gekke miljonairs met spuiten zijn. Dus daarom wordt gezegd dat het slechts een spel is. De wereld, 

die in 3D is, is een spel vanuit het gezichtspunt van 5D of hoger. Maar alles zijn ideeën, concepten. 

Vooroordelen en gehechtheden. 

 

Gosia: Oké. Ik vind het leuk dat je dit zegt, want het is precies wat ik wilde horen. De aandacht een 

beetje van de mensen afleiden alsof het alleen hun miserabele wereld is, terwijl dit onze CO creatie 

is onder alle rassen. En dat jullie ook dezelfde soort problemen hebben. 

 

Swaruu: Hetzelfde "type" probleem. Maar die op Aarde zijn van jou. Dodelijke virussen, oorlogen. 

Het is JOUW mentaliteit. Een weerspiegeling van JOUW angst, van jouw Egregores, zowel individueel 

als collectief. Vandaar ook het concept van collectieve hysterieën. 

 

Gosia: Maar u hebt ook gezegd: We komen niet van wapens af omdat het bewustzijnsniveau van 

het 5D collectief die niet-reptiliaanse staat nog niet heeft bereikt. Nou hier zal het nog moeilijker 

worden als je het zelfs in 5D niet kunt. 

 

Swaruu: Bewustzijn overstijgt alles en is alles. De dichtheid waar je fysieke lichaam zich bevindt is 

slechts een excuus om mentaal geen vooruitgang te boeken. 

 

Robert: Dus we zouden het reptielprobleem ook kunnen extrapoleren naar het onderwerp AI en alle 

andere problemen, toch? 

 

Swaruu: Of het nu gaat om Reptielen of een probleem met een PC-stuurprogramma ... alles is 

angst weerspiegeld. Ik zeg niet dat problemen genegeerd moeten worden. Maar je moet niet bang 

voor ze zijn. En dat is ze onder ogen zien. 

 

Sommigen hier komen naar de Aarde met een prachtige vloot. Verbazingwekkend van grote kracht. 

Als die alleen was gebruikt, zou het probleem alleen maar groter zijn geworden. Er is alleen 

bewustzijn voor nodig. Redenering. Verstand. Weten wat je moet doen. En wat niet. <-- Laat nooit 

je zwaard thuis... Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Om Coco te confronteren. En het te 

openen om het op te eten. Jij beslist welke "Coco" je wilt ontmoeten. 

 

Gosia: En waar was je duizend jaar geleden bang voor toen de Reptielen verschenen en de Liriërs 

moesten vluchten in de Grote Uitbreiding? Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Waarom? Als Liriërs 

in vrede leefden en in theorie niet bang waren. 

 

Swaruu: Het zijn manifestaties van hun eigen angsten. "Er wordt gezegd dat ze uit een andere 

dichtheid kwamen, van een andere plaats in een ander sterrenstelsel. Maar ik zie het op een 

eenvoudiger manier. Ze manifesteerden zich onder allen als een collectieve Lyrian Egregor. 

 

Gosia: Maar welke angsten ?? 

 

Swaruu: Angst om opgegeten te worden, uitgebuit te worden in het onbekende. Het voedt zich met 

zichzelf, groeit exponentieel als er aandacht aan wordt besteed. Het wordt gevoed. Dat is de Lush 

niet "Iets als mysterieuze energie die uitgaat van levende wezens in doodsangst." Het is gewoon 

creatieve aandacht gericht op het zelfvernietigende. 

 

Gosia: Maar er was toen nog geen concept van opgegeten worden ... ze leefden in vrede. 

 

Swaruu: Door het verlagen van de Frequentie, door het onderhouden van een laag Frequentie 

zelfvernietigend idee of concept ... wordt het concept van "opgegeten worden door reptielwezens" 

gecreëerd. Omdat je niet weet hoe je je angsten moet beheersen. Uit onwetendheid. Dit vooral op 

Aarde nu er niet veel wijsheid is. 
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Gosia: Kwam het zomaar in hen op om opgegeten te worden bij het binnengaan van een lagere 

Frequentie? Ik spreek over Lirians in Million Years Wars. Ik wil tot de kern ervan doordringen. 

 

Swaruu: Zoiets simpels zou het geweest kunnen zijn, ja. Het is genoeg dat iemand met een 

concept komt voor andere mensen om dat te vermaken en het te laten groeien. In dit universum 

heerst de wet van de spiegels. Je kunt niet naar iets zoeken zonder het uiteindelijk te vinden. 

Universele wet. 

 

Gosia: Dus de diepste wortel is daar nog steeds, niet op Aarde. Want de echte mensen die de aarde 

vormen ZIJN duizend jaar oud. Buitenaardsen. En zij dragen onbewuste herinneringen mee van 

andere plaatsen, uit andere levens, helemaal terug naar die duizendjarige oorlogen. 

 

Swaruu: Dat klopt. Ja. Vroeger waren het "Demonen" en "Gevallen Engelen". Vandaag zijn het 

Reptielen, Illuminati, Vrijmetselaars en miljonairs met injectiespuiten. Maar het is hetzelfde. 

Gemanifesteerde Angst. Waar je ook aandacht aan besteedt, en door anderen exponentieel wordt 

aangevuld, creëer je datgene waar je aandacht aan besteedt. 

 

Gosia: Maar angst voor wat? Hoe kunnen we die elimineren als we niet weten waar we bang voor 

zijn? 

 

Swaruu: Dat zit vaak in het onbewuste. Definitie van onderdrukte angsten. Dus het belang van 

schaduwwerk en het omgaan met problemen komt naar voren. Verblind jezelf er niet voor. Vermijd 

niet het "kwaad" te zien, maar weet dat het er is en neem het als basis voor wat je niet wilt. Gebruik 

dualiteit in je voordeel, niet tegen je. Dit geldt zowel voor de Aarde als voor 5D hier. Wetend wat we 

niet willen, manifesteren we bewust het tegenovergestelde, wat we wel willen. 

 

Gosia: Dank je, dat is geweldig. Ik heb alleen een twijfelgeval op dit gebied. Wat is de grens tussen 

'geïnformeerd' worden... en dat in je bestaan brengen? Want je zei dat het genoeg is voor één 

persoon om een idee te hebben om het te laten uitgroeien tot een egregor. En nog iets wat ik niet 

begrijp: 99% van de bevolking weet niet van hen af, maar toch zijn zij spitirisch niet-ontwaakt. En 

diegenen onder ons die ontwaakt zijn, en spiritueel positief, hebben ¨aangetrokken¨ kennis over 

Reptielen, en AI etc. Ik begrijp dat niet. Ik was nergens bang voor. Maar nu weet ik van ze af. Mijn 

moeder is bang voor alles en er zijn geen Reptielen in haar realiteit. 

 

Swaruu: Voor haar bestaan ze niet. Voor de meerderheid van de bevolking ontstaan lijden en 

onrust om andere redenen. Er is geen objectieve waarheid. Alleen ideeën en afspraken! Dus het zijn 

de Reptielen voor jou en voor David Ike. Arcons en nachtkruipers in de nacht voor anderen. Vuile 

politici voor nog de rest. Elke persoon kiest wat te vrezen. Wie de schuld te geven. 

 

Reptilians zijn niet in de realiteit van de meeste mensen. Ze bestaan niet voor hen. Zelfs mensen die 

nachtelijke visitaties hebben en niets van entiteiten afweten, schrijven dat ook toe aan andere 

oorzaken, chemische veranderingen in hun hersenen, wat dan ook. Ik zeg niet dat je niet moet zien 

en dat je niet van alles op de hoogte moet zijn. Wat ik zeg is dat je moet letten op de houding die je 

hebt ten opzichte van die dingen, of problemen. Hou ze in de gaten en beheers je angst. 

 

Gosia: Ja, ik begrijp het. Vergroot het geïnformeerd worden over deze dingen, Black Goo, AI, enz.… 

hun exixstence? Ik denk dat het ervan afhangt of het je angst inboezemt of niet, nietwaar? Want ik 

begrijp dat het de angst-energie is die hen voedt en niet alleen de wetenschap dat ze er zijn... en 

zelfs de wetenschap hoe ze er in de eerste plaats gekomen zijn, vermindert hun bestaan. 

 

Swaruu: Hangt van je houding tegenover hen af. En ja, in het algemeen, als je geen mentale 

controle hebt over je denkfrequentie en wat die voor je betekent, dan creëer je daar meer van. 

 

Gosia: Hoe zit het met ons te praten over Reptielen etc? Zaaien wij die ook niet meer? En Cabal? 

Waar geven we informatie en waar wordt het zaaien? 

 

Swaruu: Ja, dat doen we! Maar tegelijkertijd moeten we helpen zoals u zei. Omdat jullie in een 

overeenkomst zitten om dingen te begrijpen, die wereld op dezelfde manier als het gemiddelde 
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doet. Dus ook al ben je "ontwaakt" je neemt de dingen nog steeds ongeveer op dezelfde manier 

waar. Groen is nog steeds groen, je kleedt je als hen, wat dan ook. Dus ook al weten soldaten niets 

van entiteiten en sterven ze geterroriseerd, ze voeden nog steeds de negatieve entiteiten die het 

collectief heeft gecreëerd. Je hebt maar één persoon nodig om een idee te hebben... angst voor 

slangen, bijvoorbeeld om een enorme manifestatie te creëren, die de grote expansie van toen wordt, 

vol met ontelbare regressieve reptielachtigen. 

 

Een geest... Creëert een idee... een FEAR als de manifestatiekracht concentreert... anderen zullen 

hetzelfde vrezen en anderen ook, en al snel heb je een groot probleem, iedereen zal zijn entiteiten 

hebben. Vroeger waren het daemonen, vandaag zijn het Reptilians, dezelfde FEAR, een ander 

gezicht. 

 

Gosia: Dus waar eindigt het informeren over de Cabal en over zijn leugens en waar begint het 

zaaien van die realiteit om het sterker te maken? 

 

Swaruu: Het zorgt ervoor dat mensen de werkelijkheid zien met dezelfde focus en dezelfde 

afspraken. Dit wetende, en wetende dat we ook werken met gemiddelde percepties werkelijkheid 

hier niets doen, niet helpen, is een keuze en kan worden gerespecteerd op dezelfde manier als 

helpen. 

 

Wat ik zeg, en ik stel, is dat alle problemen van de Aarde de creatie zijn van FEAR en ideeën in de 

hoofden van mensen, zij het met inspiratie die van buiten de aarde komt, ook de 3D Matrix dient als 

een container hiervoor ... Ik heb niet gezegd dat je het hen niet moet vertellen, en ik heb niet 

gezegd dat je hen niet moet helpen. Wat ik bedoel is dat het jouw keuze is. Hen niet vertellen over 

het probleem zou jouw keuze zijn en een geldige benadering, maar zoals ik al zei, de houding ten 

opzichte van het probleem is wat hier telt. Niet het probleem op zich. 

 

U kunt hen vertellen wat er aan de hand is, maar daar houdt uw verantwoordelijkheid op. Denk aan 

het paard. Je kunt het naar de rivier brengen, je kunt er een emmer water naar toe brengen... maar 

je kunt het niet laten drinken! Zij zijn het paard! Uw verantwoordelijkheid eindigt precies waar u wilt 

dat ze eindigt, meer niet! 

 

Robert: Dank je. Terugkomend op menselijke angsten die gevaarlijk voor je kunnen zijn. Dus wij 

zouden een gevaar voor u kunnen zijn... Gosia en ik, als u ons naar 5D zou brengen? 

 

Swaruu: Veel van jullie angsten zullen verdwijnen omdat een effectieve manier om sommige 

angsten op te lossen, afhankelijk van hun aard, is om weg te gaan van wat ze triggert. Maar 

sommige andere persoonlijke angsten overleven de extractie wel, omdat ze deel uitmaken van jou, 

van wat jou definieert. 

 

Dus we moeten weg van al die negatieve rotzooi die in alle media staat. En ons richten op andere 

positieve dingen. 

 

Swaruu: Ja, precies. Maar als je er niets aan kunt doen. Maar als die angsten dichter bij je komen, 

iets tastbaarder worden, wat je moet doen is het onder ogen zien. Dus met het virus als voorbeeld. 

Als de mensen, de Goden Scheppers Menselijke Collectieve Ziel geen aandacht hadden besteed aan 

dat virus ding, zou het al verdwenen zijn. Maar de Egregor is al geschapen... En als Bill Gates aan je 

deur komt kloppen met twee spuiten, daar ja jezelf verdedigen met het zwaard. 

 

De Archons zijn Egregors van de menselijke geest. Ik zeg niet dat ze niet bestaan als iets dat zich 

met mensen bemoeit. Wat ik zeg, is dat zij het gecreëerd hebben. Daarom kunnen ze het ook 

oplossen. 

 

Alles is deel van de Bron. Alles is inbegrepen. Maar Reptielen en Archonen zelf zijn creaties van 

wezens met zielen. Op zichzelf kunnen ze niets scheppen. Reptielen scheppen niets, ze vervormen 

alleen wat er al is. Maar dat is menselijk, of als gevolg van collectieve of individuele menselijke 

aandacht. Reptielen zijn niet meer scheppers dan een straatpaal. Die ook deel uitmaakt van de 

Bron. Maar het is schepping, geen schepper. 
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Hun gedrag, dat van de Reptielen en de Archonen gehoorzamen aan een mentaal programma van 

hoe ze zich moeten gedragen. Zoals een computerprogramma. Als dit, dan het andere. Maar het is 

een reflectie van de menselijke geest. Mensen zijn de scheppers van hun realiteit. Reptielen en alles. 

Daarom willen ze meer menselijke aandacht, meer angst, omdat ze geen verbinding hebben met de 

Bron omdat ze geen ziel hebben... ze zijn zielloos. 

 

Daarom zegt men dat de regressieve "ET's" naar "menselijke zielen" verlangen. Zeker!!!!! Natuurlijk 

willen ze die. Want dat is wat hen voortbrengt, voedt en zonder menselijke ziel zijn ze niets. Ze 

vervagen in de ether, in potentiële energie. 

 

Gosia: Waarom voeden ze zich allemaal met de energie van Angst? Waarom niet opwinding of iets 

dergelijks? Waarom die specifieke emotie. Angst. 

 

Swaruu: Ze voeden zich niet per se met FEAR <---<--- Ze voeden zich met je creatieve aandacht. 

Angst concentreert alleen je aandacht. Omdat je in de overlevingsstand komt. Dat is waarom ze 

zoveel negatieve dingen creëren. Als je dezelfde concentratie zou kunnen hebben op dingen die je 

wilt, zou je ze met gelijke kracht naar je toe kunnen halen. 

 

Gosia: Oké, angst concentreert je aandacht. Maar opwinding bijvoorbeeld ook, nee? 

 

Swaruu: JA. Dus GEBRUIK het in je voordeel 

 

Gosia: Maar waarom voeden ze zich niet met opwinding? 

 

Swaruu: Omdat opwinding meestal positief gericht is. Dat voedt wat je wilt. 

 

Robert: En kunnen Reptielen naar 5D springen? 

 

Swaruu: Ze zouden via iemand anders komen. Zoals mensen met zielen gebruiken. Daar willen ze 

jullie weer voor. Dus gebruiken ze jullie als marionetten. 

 

Gosia: Maar een heel belangrijke vraag ... ter verduidelijking ... Reptielen, ALLE, hebben geen 

ziel???? Zelfs de positieve? 

 

Swaruu: Nee, er zijn veel liefdevolle, progressieve Reptielenrassen met een hoge dichtheid. Alpha 

Dracos bijvoorbeeld. Dat zijn scheppers. Ik heb het alleen over Reptielen en Archons. En Archons is 

als elk monster dat in elke vorm eng is, of geen vorm (het is enger). Dat zijn egregoren. Er zijn ook 

zielloze mensen. 

 

Gosia: Dus POSITIEVE Reptielen hebben zielen? EN ZIJN GEEN egregoren? 

 

Swaruu: Alleen omdat een Reptiel een Reptiel is, wil dat nog niet zeggen dat ze Egregor zijn. Maar 

ja er is wel een Egregor in de vorm van een Reptiel, zoals er ook Egregors zijn in de vorm van een 

snoeplolly, waarom niet? 

 

Gosia: Dat is wat ik bedoel. Dat is belangrijk om te verduidelijken. Niet alle Reptielen zijn 

Egregoren! 

 

Swaruu: Wat ik heb gezien is dat de meest voorkomende egregor op Aarde die van een archon 

zonder vastomlijnde vorm is, en daarna die van een Reptiel. Afgezien van de egregores van angsten 

zoals misdaad, belastingen, oorlogen en epidemieën. Reptielen Egregor zijn slechts ideeën van de 

menselijke geest. Ze zijn niet eens een ras. Ze worden wel door mensen bedacht. 

 

Gosia: Ah, dus ... afgezien van de Reptielen Egregor, bestaat er een Reptielenras in het algemeen 

ja? 

 

Swaruu: Talloze Reptielenrassen. Maar ik heb het over de aardse Egregor van manipulatieve 

Reptielen. En over de Egregor van ruimte-invasieve Reptielen voor de Federatie, voor mensen in 5D. 
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Robert: De NON Egregor Reptielen zijn liefdevol en positief? 

 

Swaruu: Ja. Ze bestaan. En je kunt ook een positieve Egregor maken. Er zijn er veel. 

 

Gosia: Maar afgezien van de aardse egregor van het manipuleren van Reptielen, ZIJN er dan 

Reptielenrassen die hier echt bestaan en geen egregor zijn? En ook nog onderdrukkend zijn? Ik zie 

het als een superbelangrijk punt om te begrijpen. 

 

Swaruu: Ja... maar ze zijn hier toevallig ook egregor van meerdere rassen. Het is gewoon dat zodra 

een individu angst opzijzet, stopt met dat soort dingen in hun leven te hebben. Ze worden 

onoverwinnelijk. Positief... en dat is opstijgen naar een andere hogere dichtheid want zo leef je 

daar. Het is de definitie van bestaan in een andere hogere dichtheid. Niet de 3D en lage 5D. 

 

Gosia: Welk REGRESSIEF Reptiliaans ras is niet de egregor? Of zijn ALLE negatievelingen 

egregores? 

 

Swaruu: Het diepste niveau: Alles is een egregor. Positief of negatief, het zijn maar ideeën. Het 

hangt ervan af wie het ziet. Alles is een manifestatie van bewustzijn. Dat is de materiële 

werkelijkheid in het hele universum. Het doet er niet toe. Het zou nodig zijn om te definiëren wat 

slecht is en wat goed is. Positief, regressief. Vanuit welk gezichtspunt. Alles is een creatie van een 

bewustzijn. Daarom is alles egregor. 

 

Gosia: Ok, maar stap naar beneden van dat niveau. Lager. Van ons niveau. 

 

Swaruu: Oké. Zoals we in het begin al zeiden. Er is niveau 2 van waaruit we het onderwerp kunnen 

begrijpen, het zogenaamde samenzweringsniveau. 

 

Er zijn indringende Kingu met Dracos die hen manipuleren. En in 5D zijn er andere rassen, maar hier 

doen vooral de positieve Alpha Dracos hun deel om het probleem op te lossen door de Reptielen van 

de aarde te manipuleren. En in 5D zijn er veel regressieve reptielrassen die niet in de buurt durven 

te komen van de door de Federatie bewaakte perimeters. 

 

Ter verduidelijking van uw andere punt: Positieve Reptielen hebben zielen. Regressieve Reptielen 

hebben geen ziel, en zijn Egregors van positieve geesten. 

 

Gosia: Aha! Maar hier stappen we in wat je hierboven hebt gezegd ... wie zegt wat regressief is en 

wat niet. Hoe definieert u dat? 

 

Swaruu: Dat klopt en op deze manier wordt alles rommeliger. Regressief is iemand die energie van 

anderen verbruikt. Dat neigt naar zelfvernietiging. Een zielloos wezen. 

 

Gosia: Ok .... nu, hoe zit het met regressieve Reptielen die positief worden? Krijgen ze plotseling 

een ziel? Want ik weet dat dit gebeurt. U zei dat velen van hen van kant veranderen. 

 

Swaruu: Ja, dat is een andere zaak. De verwerving van een ziel. Waarom ziel of bewustzijn wordt 

"verworven". Een voorbeeld hiervan is het verschijnsel van walk-ins. 

 

Ook het punt waarop een Egregor genoeg kracht krijgt om zijn eigen bewustzijn te verwerven. Hij 

begint zichzelf te onderhouden. "Sentient". Waarom? Zoals alles, dit is hoe soorten zich 

manifesteren. Wij zijn toch maar een gemanifesteerd idee. Als een computer zelfbewust kan zijn, 

waarom een egregor dan niet? 

 

Het belangrijkste punt hier is dat je het allemaal daar beneden creëert. En je manifesteert negatieve 

dingen sneller dan positieve dingen! Want negatieve dingen hebben al je aandacht en focus, en 

positieve dingen zijn verspreid. Je wilt een citroenlolly, het volgende moment wil je een ananaslolly, 

dan een kokosnootlolly, en dan weer een citroenlolly. Het universum weet niet wat je wilt, want je 

verandert zo vaak wat je wilt! Als je je zou concentreren op wat je werkelijk wilt, zou je dezelfde 

manifestatiekracht hebben die je hebt met de negatieve dingen waar je bang voor bent. Dit is geen 

New Age onzin, dit is hoe dingen werken. 
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Ik heb laatst een experiment op mezelf uitgevoerd. Ik bekeek een van de visitatievideo's met een 

heleboel enge beelden van dingen en schaduwen die me in de duisternis beslopen. Voor die nacht 

had ik nog niet aan die dingen gedacht. En ik had een visitatie, een afschuwelijke negatieve 

schaduw. Die angst in me wilde veroorzaken. Ik hoefde alleen maar mijn experiment te 

beëindigen... door mezelf mentaal in een bal van wit licht te veranderen, en het ding was weg. 

 

Mijn punt is: Een visitatie, hier? Echt? In een sterrenschip in een baan om de aarde, in een 5D 

bubbel?! Ik heb het gemaakt. Ik bracht het over op mezelf! En zo hebben alle mensen hun nacht (en 

dag) angsten over zichzelf afgeroepen. Omdat ze niet anders zijn dan ik! Het maakt me niet uit of 

het een "echte" overvaller is. Iets materieels en tastbaars, zoals een enge tijger, of een ziekte, of 

van een ladder vallen, of een oorlog, wat dan ook. Het is allemaal het product van FEAR. 

 

KRIJG niet en niets kan je raken. En als collectief ook. U hoeft niet in de perceptie van de mensen te 

vallen. Toch bent u onderworpen aan afspraken. Perceptuele afspraken over hoe je de dingen zult 

zien terwijl je daar op Aarde bent. Maar u kunt de realiteit veranderen en ik heb het niet over uw 

individuele realiteitsbubbel. Ik bedoel de hele uitgebreide realiteit met je geest! 

 

HOE? Door te leren hoe alles werkt! Geconcentreerd zijn op wat je wilt, als een laserstraal, niet de 

hele tijd diffuus alleen maar concentreren op de dingen die je vreest. Op die dingen concentreer je 

je wel, nietwaar?! 

 

Begin klein. Maak je geen zorgen over dingen die je niet onder controle hebt. Dat is een reactie van 

het lichaam om te anticiperen op een uitweg uit problemen om te overleven. Dat is weer FEAR! 

 

Ken uzelf eerst om te kunnen weten wat u wilt. * Niet wat je niet wilt * Ik bleef met niets achter, ik 

werd uit mijn huis gezet... Ja maar ik heb een comfortabele kartonnen doos en een brug om mezelf 

te beschutten! Het is je houding tegenover wat er aan de hand is wat telt! Je focus. Ken uzelf. Doe 

schaduwwerk, en wees verantwoordelijk voor je gedachten, want die zijn het die creëren. 

 

En dat is hoe je de wereld herstelt. 
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