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20200501-Taygeta-NL-Je- wordt-geflankeerd-emps-voornanotechnologie-
swaruu-Taygeta- Plejaden 
 

Je wordt in de maling genomen! EMP's voor Nanotechnologie (Swaruu - Taygeta - Pleiaden) 

 

Tijdlijnen zijn gebroken. Niemand neemt me hierover serieus, omdat het buiten hun waarneming 

valt. Maar ik bedoel dat het dat is wat hier aan de hand is. Dat betekent dat alles echt IS en alles 

NIET echt is. Het is wat zij willen geloven. 

 

We kunnen de angst en het harde overtuigende bewijs van veel mensen, zelfs politici en doktoren 

over het Virus niet ontkennen. Dat is HUN wereld. Maar er is een andere wereld en we moeten 

vasthouden aan wat we eerlijk zien. En ik ga niet zwijgen, want mijn boodschappen zijn niet van 

liefde en licht. Ik deel de harde waarheid! Het beste wat ik heb. 

 

Maar mensen missen een ander punt. Dat ik NIET slechts één ding zie. Zoals er een virus is voor 

velen, maar niet voor ons... Dat is ook een goede zaak! Want de toekomst staat niet in steen 

gebeiteld. Dus kom van je luie reet en doe er wat aan! Mouwen opstropen, niet zeuren onder de 

trap! 

 

Ik ben een gevechtspiloot. Ik ben geen mieterig meisje dat mensen valse hoop geeft om zich 

"GOED" te voelen terwijl ze hen naar FEMA-kampen brengen! Vecht, godverdomme, vecht! 

 

Ja, ik zie de Nieuwe Wereld Orde, maar ik zie ook positieve arrestaties gebeuren omdat er geen 

virus is. En ik zie ook vrije energie daarbuiten, eindelijk. En ik zie mensen opbloeien. Maar niet 

omdat de Federatie heeft ingegrepen om te helpen. Omdat zij het deden, de kleine nietige mensen 

waar niemand in gelooft... zij zijn sterk en zij kunnen dit doorstaan. Elke tijdlijn hangt nu in de 

lucht. Maar ik ga de NWO niet helpen mensen af te leiden met valse hoop. 

 

Er is een Tijger in de kamer. Ik ga niet zeggen dat het een poesje is. En die Tijger is het virus. Alle 

aandacht van de mensen is gericht op het virus, op de Tijger. In gevechtstermen heet dat AGRO. 

Dat betekent in militaire termen.  .. Luchtgevecht Manoeuvres. ACM. Ze flankeren je <----- 

 

Al je aandacht op het virus terwijl ze je zijdelings aanvallen met de tang manoeuvres. Basis ACM. Ik 

zie dit omdat ik militair getraind ben. 

 

Tijgers gebruiken die tactiek in het wild. Ze zullen voor hun prooi verschijnen... en zitten daar niets 

te doen, in hun gezichtsveld. De prooi zal verlamd zijn bij het zien van de tijger. Dan komt het 

limbisch systeem in actie, en stuurt al het bloed naar de extremiteiten om te vechten of te vluchten. 

Maar dan denkt de prooi niet goed na, omdat de hersenen niet genoeg bloed krijgen en vol 

adrenaline zitten ... En terwijl hun aandacht op de tijger voor hen is, die daar gewoon zit en de 

vliegen wegjaagt met zijn staart ... De andere tijgers zullen de prooi bespringen van opzij, vanuit de 

struiken ... En de prooi weet vaak niet wat hem overkomt. Omdat ze dood zijn. Coronavirus is een 

tijger die daar zit, en vliegen bang maakt met zijn staart! 

 

Ik verspreid geen loze angst. Ik waarschuw je dat er een tijger in de kamer is. Kijk om je heen, niet 

alleen naar de tijger. En ik zie niet alleen negatieve uitkomsten. Ik zie ook enkele arrestaties 

gebeuren... Honderdduizenden kinderen worden gered. We hebben bevestiging van joint forces US 

Navy Seals, en Army Rangers en Army Delta Force, die hand in hand werken met Special Forces van 

de Federatie. Dit is nu een FEIT. Ik heb genoeg gezien door onze bevindingen. Ik heb de 

hospitaalschepen van de US Navy van binnen gezien. Het personeel werkt daar met kinderen. 

Zonder maskers. Omdat er geen virus is. 

 

TP Fighters scanden ook een US AIR FORCE C-17 met verschillende couveuses met baby's erin. 

Allemaal levend en wel. Weer geen maskers. We zien mensen gearresteerd of gevingerd worden met 

gebruik van gecodeerde transmissies en met gebruik van codes in kleding met gebruik van kleuren, 

om te communiceren tussen de partijen die de arrestaties doen. Dus ja, Trump doet aan massa-

arrestaties... MAAR... dat betekent ook dat dit hoogstwaarschijnlijk twee kanten van de Cabal zijn 

die om de macht vechten. Dat betekent niet dat het GOED is en dat Trump de "Redder" is. Dit is een 
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verkiezingsjaar in de VS voor zover ik weet. Dit gaat ook over macht. Dus ik zie twee facties van de 

Cabal strijden om de macht, en we weten allemaal dat er facties zijn. 

 

Uiteindelijk hebben de mensen van de Aarde de controle over wat zij willen voor hun nabije 

toekomst, de dobbelstenen zijn in de lucht! Wat zij manifesteren zal zijn. Het is hun creatie en dat 

gebeurt met verstand, en je moet dingen weten om te weten wat je wilt en wat je niet wilt. Dus nee, 

ik ben niet negatief. Ik ben realistisch. Ik ben niet New Age. 

 

De Federatie is niet de Cabal, ik breid uit op wat al gegeven is. De Cabal IS een menselijke creatie. 

Zij moeten het probleem oplossen. Maar boven de Cabal over al het andere, heeft de Federatie de 

controle over de Aarde. Zij zijn de Overlords en de "eigenaars" van de Aarde. Maar ze zijn niet 

negatief, ze zijn het gewoon en ze doen zo goed als ze kunnen. De Federatie zal jullie problemen 

niet oplossen, zij zal er alleen op toezien dat jullie jezelf niet vernietigen tijdens het leerproces. 

Jullie, de mensen, hebben het voor het zeggen. Jullie manifesteren. Jullie zijn er om te leren goden 

te zijn! Want alles daar is van jullie schepping. 

 

Voor hen die mij als anders zien, ja ik ben anders. Ik begrijp nu meer. Ik ben nu ouder, en jonger. 

Ik heb ook veel geleerd van jullie mensen in het algemeen, en hoe jullie niet te behandelen. 

 

En het spijt me vreselijk voor degenen met wie ik ooit privé sprak, maar voorlopig kan ik dat niet 

blijven doen, ik of iemand van mijn team, want we hebben het nu erg druk... met ons best doen 

voor de mensheid om zichzelf niet te vernietigen in het proces van leren om te controleren wat ze 

manifesteren. We houden van jullie en we danken jullie voor alles wat jullie ons geleerd hebben. 

 

Zoals we eerder hebben gezegd, is agenda 21 tijdlijn wat de controleurs willen, ontvolking van de 

planeet, en ik zie dit soort gebeurtenissen gebeuren, maar zoals ik al zei, het is niet in steen 

gebeiteld. Maar als dat gebeurt, moet ik u vertellen hoe de dingen vanuit dit oogpunt worden gezien 

vanuit een Federatieschip in de ruimte. 

 

Vanuit menselijk oogpunt is de dood een verschrikkelijke tragedie, en vanuit uw oogpunt is het dat 

ook, en dat neem ik niet van u weg, het is tragisch en afschuwelijk. De oerangst. Maar vanuit 

geavanceerde 5D en hoger, zien soorten de dood als de uitgangsdeur van de Aarde. Dat betekent 

dat wie niet wil leven onder de omstandigheden van de huidige en de nabije toekomstige Aarde, die 

kan alsjeblieft de Aarde verlaten en teruggaan naar zijn plaats van herkomst. Dat is hun standpunt. 

 

Dus in het geval van een volledige negatieve uitkomst, Nieuwe Wereld Orde, waar mensen 

gedwongen worden zich te laten vaccineren en zij leven in een buitengewoon Orwelliaanse planeet 

zonder vrijheden en alles verbonden en gecontroleerd door Kunstmatige intelligentie ... De zielen die 

dat niet willen meemaken... zullen sterven. Maar vanuit het perspectief van de Federatie gaan ze 

alleen maar naar huis. 

 

Dus je moet beide perspectieven hier begrijpen zoals ik dat doe. Ik ben het er niet mee eens om de 

dood alleen als uitweg te zien, want dat is alsof je de zeer reële tragische ervaring vergeet. Maar 

vanuit hogere sferen is dat de manier waarop zij het zien. Dus zelfs bij een massale uitsterving zit er 

ook een positieve kant aan. 

 

Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te gebeuren. Jij beslist wat je wilt leven. Jullie zijn degenen 

die jullie eigen lot bepalen als mensen en als collectief. 

 

Als ik zeg dat er geen Tijger in de kamer is, dat het een pluizig katje is, zullen de mensen onze 

boodschap geweldig vinden... maar het kan een ongewenst neveneffect met zich meebrengen. Ze 

zullen allemaal opgegeten worden. Want of je het leuk vindt of niet... een Tijger is een Tijger. 

 

U vraagt me welke tijdlijn waarschijnlijker is om te gebeuren. Daar kan ik geen antwoord op geven. 

Ik ben me bewust van meerdere tijdlijnen. Dat is wat ik u probeer te vertellen. Niets staat in steen 

gegrift. U bent de meesters van uw toekomst. Van hieruit zie ik er vele. Dat is mijn aard. Dus ik 

rapporteer wat ik zie omdat het van nut kan zijn. Als ik iets negatiefs zie, op een van hen, schiet 

dan niet op de boodschapper. Het is jouw schuld, mensheid, niet de mijne! 
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Maar ik ben niet anders dan iemand anders. We zijn allemaal zo... Scalar. Meerdere dichtheden en 

meerdere tijdslijnen. Het enige verschil is dat ik het me herinner en ik weet het voor mezelf. Het 

heeft geen zin dit te delen voor persoonlijke voldoening. Het is hier relevant voor de mensheid. Zij 

bevinden zich op een Nexus punt. Zij moeten zich bewust zijn van dit alles. Verenigen of sterven. 

Dat is wat de tijdlijn in de eerste plaats verbrak. Hun onvermogen zich te verenigen. 

 

Ik weet dat alle doktoren op Aarde of 99,99% van hen samenzwerings en Matrix gelijken zeggen dat 

er een virus is. Dat er bewijs is dat het in het laboratorium is gemaakt. En dat het 3 DNA inserts 

heeft. Ik weet dat de regeringen nooit zullen zeggen dat het vals was. Of ze het nu weten of niet ze 

zullen het niet zeggen. Het is allemaal op de media gebaseerd maar de mensen geloven het niet. Ze 

kunnen niet bevatten dat het mogelijk zou zijn zoiets groots als dit in elkaar te zetten. Maar dat is 

wat het is. 

 

Dus begonnen we te kijken of het 5G was. Anéeka deed een studie en het blijkt dat de plaatsen niet 

overeenkomen, hoge aantallen covid-19 gevallen met de plaatsen met veel 5G. We hebben ook 

begrepen waarom ze niet meer coronavirus zeggen, maar covid-19, omdat het in de VS om de een 

of andere reden illegaal is geworden om het woord virus te associëren met wat er gebeurt. Op zich 

is dat niet alleen vreemd, maar ook veelzeggend. Want volgens deskundigen verwijst covid-19 naar 

een militaire operatie. Zoals we al weten. 

 

Dus begonnen we niet alleen 5G te associëren dat, zoals Anéeka uitlegt, 3ghz, 27ghz, 60ghz en vele 

andere frequenties kan zijn. Dus 5G komt in verschillende vormen. Alle vormen van 5G en 4G en 

3G, Wifi, en elke andere vorm van elektromagnetische straling doen en veroorzaken ernstige 

gezondheidsschade, waaronder griepachtige symptomen, dus het IS geassocieerd met 5G omdat de 

hoeveelheid totale straling is toegenomen op niet slechts een paar punten op de planeet, maar in 

zijn geheel, op de hele planeet. 

 

Maar wat er gebeurt met alles wat verband houdt met de covid-19 is niet alleen 5G. Er is nog een 

ander element van spitstechnologie in het spel waarvan weinig mensen weten dat het bestaat. Het 

grote publiek ziet het als een science fiction onmogelijkheid, en dit is de nano-technologie aanwezig 

in vaccins. Zoals al eerder is gezegd: verwerp het vaccin tegen elke prijs. Vaccins sinds ten minste 

1997 bevatten zware metalen en nanotechnologie. Mensen herkennen zware metalen alleen als 

conserveermiddelen voor vaccins. Dit is het excuus. 

 

De reden voor metalen in vaccins is niet alleen om de re-activiteit van het menselijk lichaam op 

communicatietechnologieën van welke aard dan ook te verhogen, maar ze bevatten ook 

nanodeeltjes. Eenmaal in het lichaam, is er geen manier om zware metalen te verwijderen, laat 

staan nano-technologie. <--- <--- Ze zeggen dat er remedies zijn, maar die zijn palliatief. Ik zie 

geen bewijs van hun effectiviteit. 

 

Nanotechnologie wordt op afstand geactiveerd en gecontroleerd met behulp van 5G-netwerken. Elk 

communicatienetwerk werkt, niet alleen 5G. Wat het onderscheidt is de datatransmissiecapaciteit, 

om te voldoen aan hoge eisen zoals het controleren van een grote menselijke populatie die al 

gevaccineerd is. 

 

Hetzelfde geldt voor de chip die met het vaccin zal worden meegeleverd, zij het in de vorm van 

rijstformaat, of puur nano-technologie binnen dezelfde stof (het meest waarschijnlijk) ... Die chip zal 

in twee richtingen werken, niet slechts in één richting. Met andere woorden, ze kunnen met deze 

technologie het gedrag van mensen beïnvloeden, commando's en ideeën inbrengen als hun eigen. 

Rechtstreeks naar de hersenen. 

 

In een simulatie die we hebben gedaan, met de beste gegevens die ik heb, kan ik dat op een 

eenvoudige manier stoppen. En leren hoe het te stoppen met zelfgemaakte truc die voor bijna 

iedereen beschikbaar is, en ik hoef niet eens in detail te vertellen hoe, want de instructies staan al 

op het internet. Met een thuis EMP. Elektromagnetische Pulse. 

 

Het heeft me spectaculaire resultaten opgeleverd voor het stoppen en deactiveren van nanodeeltjes. 

Ze zijn erg zwak voor EMP's. Ze stoppen met werken. Ook het gebruik van Faraday kooien geeft 

goede resultaten om mensen te isoleren van de grote torens. 
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Het werkt met verschillende voltages, hoe hoger hoe beter, maar zelfs lage EMP-spanningen 

schakelen ze uit omdat de nanodeeltjes zeer zwak zijn. Ik heb het getest met frequenties op 

dompelmodellen met onze computers. Methoden zoals in apparaten die EMP produceren. 

 

Zolang het een voltage of stroomsterkte sterk genoeg heeft om een zelfgemaakte gloeilamp te 

smelten, is het genoeg of zelfs minder. Het punt hier is dat al mijn modellen hetzelfde resultaat 

lijken te hebben. Ze worden gedeactiveerd met een basis en laag voltage elektromagnetische puls. 

 

Gosia: Maar hoe wordt het toegepast? Op het lichaam? 

 

Swaruu: Door het over het hele lichaam te laten gaan of beter nog als je in een kooi van Faraday 

gaat, maar zelfs zonder werkt het. 

 

Robert: En zijn de nanodeeltjes bestand tegen hoge temperaturen? 

 

Swaruu: Nano deeltjes kunnen daar wel tegen en meer. Maar een simpele EMP, niet. 

 

Gosia: En hoe weet je of je ze in je hebt of niet? 

Swaruu: Als je bent ingeënt tegen griep en influenza. Vooral na 1997. 

 

Gosia: Ok. En nog iets .... hebben ze de nano-robottechnologie daar niet tegen beschermd? 

 

Swaruu: Blijkbaar niet. Ze rekenen er niet op dat duizenden mensen, miljoenen misschien, EMP-

apparaten hebben. Waarom zouden ze die hebben? 

 

Gosia: Ok, en een vraag. Waar is de EMP in het algemeen voor bedoeld? 

 

Swaruu: Een EMP volgens het nu al beroemde en alleszins bruikbare principe van Dominante 

Frequenties, stopt, wanneer geactiveerd, de doorgang van elektronen door elk apparaat dat met 

elektriciteit of magnetisme werkt, omdat het niet kan concurreren met de dominante Frequentie van 

het EMP-apparaat. Daarom valt vaak de elektriciteit uit als een schip dat mensen UFO noemen, 

dichtbij is. 

 

Dus ja, vertel de mensen om dit te proberen. Deze methode in computermodellen hier werkt, met 

de beste gegevens die we hebben. Ik kan het niet precies zeggen in het echte veld daar beneden. 

 

Gosia: En welke tests heb je gedaan om erachter te komen dat het werkt? 

 

Swaruu: Gewoon kijken naar de efficiëntie en mobiliteit van nanodeeltjes voor en na EMP. De 

resultaten waren heel duidelijk. Het deactiveert ze. 

 

Robert: Het schakelt ze uit maar het lichaam drijft ze later weer uit? 

 

Swaruu: Nee. Ze blijven in het lichaam. Maar als inerte metalen. Ze veroorzaken problemen zoals 

het ontstaan van vezelige weefsels en vasculaire atheromen, die ontstekingsreacties uitlokken. 

Verhoogde toxiciteit ook in het geval van metalen zoals kwik. 

 

Gosia: Ok. Maar met welke nanodeeltjes heb je geëxperimenteerd? Of bedoel je in de 

onderdompeling? 

 

Swaruu: Onderdompeling, met gegevens van nanodeeltjes die zijn gevonden in vaccins die we al 

hadden en van bloedmonsters uit Wuhan, eerder dit jaar. Ik heb geen andere manier om het 

onderzoek te doen. Mensen moeten het op hun manier doen. 

 

Gosia: Ik begrijp het. 

 

Swaruu: Maar op zichzelf is het geen vervanging voor niet-vaccinatie. En op dezelfde manier 

moeten ze het gebruik van 5G en consorten afwijzen. 

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

