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buitenaardse-communicatie 

 

Galactische Federatie en Nieuwe Wereld Orde - Meer Waarheid (Buitenaardse Communicatie - 

Taygeta) 

 

16 MEI - EERSTE RAAD 

Nai’Shara: Zoals jullie al weten, heeft Anéeka veel ontdekt sinds we in een lage baan zijn 

teruggekeerd. Nu, zonder enige twijfel, kunnen we bevestigen dat degene die erachter zit, te 

beginnen met de beroemde Pandemie, de Federatie zelf is. Die blijft aan de touwtjes trekken "tegen" 

de mensheid. Ze zijn al over de Eerste Richtlijn en de vrije wil van de mensen heen. 

 

Alenym: Wat ze op talloze spirituele plaatsen zeggen, dat de vrije wil gerespecteerd moet worden. 

Wij zien dat niet, integendeel. We zien alleen hoe de Federatie zelf over mensen heen loopt, keer op 

keer, met excuses die alleen vanuit hun standpunt geldig zijn. Niet de mensen daar aan de 

oppervlakte. Hun wetten van non-interventie zijn ook een lachertje. Die gelden alleen als het hun 

uitkomt. Elke dag en op elk uur grijpen ze in. Wat we hier zien is dat het verkeer van de Federatie 

van schepen naar de Aarde en van de Aarde historisch gezien het hoogste is aller tijden. Daarom 

wilden ze niet dat we dichterbij kwamen. En ze deden hun best om ons in een hoge baan te houden. 

Ze vinden ons ongemakkelijk, Swaruu nog meer. 

 

Nai’Shara: Daarom zullen we jullie vertellen dat het tijd is om het tegenovergestelde te doen van 

wat eerder gedaan werd. Voorheen werden mensen opgeroepen om video's te maken om de 

Federatie "hulp" te vragen met zielige video's, waar mensen letterlijk huilen en dat is niet eerlijk! 

 

Alenym: Dit is van het grootste belang. Genoeg smeekbeden en genoeg van het behandelen van 

niet-menselijke rassen als goden aan wie dingen moeten worden gesmeekt. Kom samen. Ik heb het 

niet over naar buiten gaan en ruiten ingooien, ik heb het over samenkomen en die maskers 

afzetten, om mee te beginnen. Simpele daden van rebellie zoals deze, er altijd voor zorgend dat ze 

niet blootgesteld of in gevaar gebracht worden voor de autoriteiten. 

 

Nai’Shara: Wat mensen nu doen, kan in de Federatie gaan rommelen. 

 

Gosia: Weet u precies welke rassen dat zijn? 

 

Alenym: Het zijn er veel, dat is het probleem, ze schermen elkaar af, ontkennen steeds hun directe 

deelname of verontschuldigen zich met technischheden. Maar het zijn de rassen die het meest 

bekend zijn, daarom zijn ze het meest bekend. Zij zien het niet als genocide. Velen zien het zelfs als 

een test voor de mensheid, om te zien hoever zij kunnen gaan voordat zij in opstand komen en hun 

meest elementaire rechten opeisen. 

 

Wat de Federatie wil zien is ongehoorzaamheid, maar kijk, de mensen daar gaan als schapen naar 

het slachthuis. Zij, de Federatie, stappen over hun rechten heen omdat de mensen zelf niets zeggen 

of doen, zij volgen slechts bevelen op. Ze willen mensen voor zichzelf zien vechten! Vrij en 

onafhankelijk, sterk, VERENIGD. Ze verbranden ze met een lucifer om te zien wanneer ze eindelijk 

zeggen: genoeg is genoeg! 

 

Gosia: Dus diep van binnen willen ze mensen bevrijden? Alleen hebben ze een ander idee over hoe 

ze dat voor elkaar moeten krijgen? 

 

Alenym: Op zijn verwrongen manier is dat wat de Federatie wil. Een nieuw interstellair ras vormen. 

Maar in het proces lijden de mensen. En het zijn geen goede voorbeelden om te volgen, die van de 

Federatie, want ze worden geleid door niet-Lyrische rassen dus zonder hetzelfde scala aan emoties 

als mensen. 

 

Wij willen geen andere rassen aanvallen. Het is niet ons doel. We kunnen gewoon geen deel 

uitmaken van dit onrecht. Ethiek is naar hun hand gezet. 

 

Gosia: En wat wil je doen? Hoe kun je mensen met dit alles helpen? 
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Alenym: De waarheid blootleggen. Zodat ze zo snel mogelijk beseffen wat er gebeurt. Niet langer 

aardig zijn en ze beetje bij beetje wakker schudden. 

 

Nai’Shara: De waarheid bevrijdt, Gosia. Laten we hen de waarheid geven die achter ons ligt. Wij, 

deze bemanning, zijn het niet eens met wat er gebeurt. 

 

Robert: En dit kan gevolgen voor je hebben? 

 

Alenym: Robert, de Federatie kan niets tegen ons doen wat ze niet al heeft geprobeerd. Met 

leugens hebben ze ons in een hoge baan om de aarde gebracht, ze hebben gelogen over waarom. 

Ze hebben Swaruu internet afgenomen, en twee schepen gestuurd die ons als honden achterna 

zaten. Lijkt je dat erg ethisch? 

 

Net als wij zijn er andere rassen die hun best doen om dit niet te laten gebeuren, in dat geval mijn 

respect voor hen. Maar zoals gezegd, de Federatie is zeer groot, van vele niveaus en wat wij hier 

zeggen kan nooit van toepassing zijn op alle leden en op de subgroepen en organisaties waaruit zij 

is samengesteld. 

 

Gosia: Maar heeft u specifieke steun of niet? Van een of ander ras. 

 

Alenym: Gosia, op dit moment staan we er alleen voor. Tenminste officieel. Ik ben er zeker van dat 

er talloze rassen zijn die het er niet mee eens zijn, maar net als wij, vinden zij dat ze er niets aan 

kunnen doen. Ik weet dat sommigen hebben opgemerkt dat ze het zeer betwijfelen dat we hier niet 

eerder van hebben geweten, maar het is de waarheid. Wij wisten niet hoe uitgebreid hun ingrijpen 

op aarde was en in welke vorm. 

 

20 mei - TWEEDE RAAD 

Alenym: Verloop van de gebeurtenissen. Zodra we in 2020 waren, vertelde de Federatie ons dat ze 

zouden beginnen met het opruimen van de obstakels voor de bevrijding van de Aarde, zodat de 

mensen een nieuwe dag zouden hebben. Dus zeiden ze. 

 

Dhor Káal’él: Nieuwe Dageraad. 

 

Anéeka: Dat kwam van de Federatie. 

 

Alenym: Dus omdat ze grote bewegingen zouden uitvoeren, werd ons gevraagd naar een hoge 

baan op 750.000 km te gaan. Zodat we niet "in gevaar" zouden zijn in een lage omloopbaan. Vanaf 

750.000 km kan Anéeka niets zien met haar sensoren. 

 

In principe is het interplanetaire ruimte. Zwart, leeg en het werkt op de zenuwen om daar te zweven 

in eeuwige duisternis. Het is mentaal niet gezond voor een bemanning. Dus toen de Federatie begon 

met hun bewegingen, ontdekte Anéeka steeds meer dingen die niet in het verhaal passen. 

 

Maar gebaseerd op menselijke gegevens, omdat de Federatie zelf onbetrouwbare gegevens doorgaf. 

Gefilterd en bewerkt over wat er op Aarde gebeurde. 

 

Eerste beschuldiging aan hun adres. Waarom liegen ze tegen ons? Wij zijn ook een Federatie. Nadat 

we meer dan twee maanden in een hoge baan hadden doorgebracht en geestelijk ziek waren, 

begonnen we erop aan te dringen dat we terug mochten naar een lage baan. En de Federatieraad 

waarmee ik in contact stond, en aan wie ik onze situatie uitlegde, vertelde ons dat het "prima" was, 

maar nog niet, over een paar weken. Na die paar weken, vertelden ze me nog een paar dagen. Na 

die dagen weer, net wanneer de operaties afgerond zijn. 

 

We verloren ons geduld hier. En ik waarschuwde hen dat als zij ons niet "toestonden" om in een lage 

baan om de aarde te gaan, wij het zelf zouden doen, aangezien het een ruimte is die door de 

Federatie wordt gedomineerd en die ons toestaat ons te verplaatsen en te positioneren waar wij 

willen. En zij stelden nog meer obstakels tegen ons op en zeiden dat het beter was dat wij het niet 

deden, voor onze veiligheid. Toch lieten we het schip in een lage baan zakken. 
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Niet zonder hun protesten, en de opdracht van twee Centauri-kruisers die ons op afstand 

escorteren. Als waakhonden. En zoals we al vermoedden, ontdekten Anéeka en haar sensoren 

talloze activiteiten van de Federatie die niet alleen kunnen worden opgevat als "permissief" voor wat 

er nu op Aarde gebeurt, maar die bevestigen dat deze zaken ook rechtstreeks door de Federatie zijn 

veroorzaakt. 

 

Hoewel het ongeloofwaardig lijkt dat wij niet wisten wat er gebeurde, is het toch de waarheid. Ik 

spreek niet over Taygeta generaliserend, ik spreek voor de bemanning van dit specifieke schip. We 

hebben dit dus niet alleen ontdekt door te kijken met de sensoren van het schip, maar door alle 

punten bij elkaar op te tellen, met de informatie die zowel aards is als de informatie die hier is 

gegeven, plus het onderzoek dat ik rechtstreeks ben begonnen met de Raad van Alcyone die alle 

activiteit van de Pleiaden M45 beheerst en controleert. 

 

We kunnen concluderen dat het de Federatie zelf is die alles wat op Aarde gebeurt rechtstreeks 

controleert. De wetten van de vrije wil negerend en verdraaiend wanneer het hun uitkomt, en de 

wetten van de Eerste Richtlijn van non-interventie. 

 

Dit laatste heb ik aan de kaak gesteld bij de Raad van Alcyone, een orgaan dat lid is van de 

Federatie, maar dat niet boven genoemde Federatie staat. Hij heeft echter veel invloed omdat zijn 

leden eerst loyaal blijven aan culturen en beschavingen binnen de sterrenhoop M45 Pleiades. En 

dan, reeds overeengekomen binnen de Raad van Alcyone, wordt overgegaan tot de Raad van de 

Federatie, op een trapsgewijze manier. 

 

De Raad van Alcyone heeft me op 19 mei 2020 hun volledige steun gegeven en ze vragen me om 

alle gegevens die we op dit schip hebben door te geven om te onderzoeken wat er aan de hand is. 

Dit is de situatie. 

 

Nai’Shara: De mensen hebben u verteld dat ze dat al wisten, maar de waarheid is dat ze geen idee 

hebben hoever de bemoeienis van de Federatie in hun leven gaat. 

 

Gosia: Wat nog niet precies wordt begrepen zijn hun motieven. En waarom bemoeien ze zich er dan 

zo mee? Wat bezielt hen? Wat denkt u? 

 

Alenym: De Federatie ziet de invoering van één regering, één godsdienst en één munt als de enige 

oplossing voor problemen en conflicten op Aarde. 

 

Gosia: Maar is dit niet de Nieuwe Wereldorde? Waarom zoveel belangstelling voor de vernietiging 

van de mens? Omdat het "we willen dat ze alleen wakker worden" mij een excuus lijkt. 

 

Robert: Dit is geen holografische samenleving. 

 

Alenym: Ze mogen niet alleen wakker worden, de waarheid is anders. Het is directe tussenkomst 

van niet-menselijke rassen die alles van buitenaf controleren. Om een holografische samenleving te 

implementeren moet je eerst de mentaliteit van de menselijke mensen veranderen. Ze moeten eerst 

de menselijke bevolking controleren, hun perceptie veranderen. Daarom willen ze, om orde op te 

leggen, de Nieuwe Wereldorde installeren. Want die komt van de Federatie. 

 

De Federatie werkt en dwingt zichzelf af op de Aardse bevolking via echte planetaire 

controlegroepen. Met andere woorden, van geheime genootschappen zoals de Illuminati. 

 

Nai’Shara: Dat klopt. 

 

Gosia: Komt dat van de hele Federatie of alleen van haar facties? 

 

Alenym: De Federatie is erg groot. Dit komt van facties binnen de Federatie. 

 

Robert: Geld maakt alleen maar slaven en verhindert de evolutie van een beschaving, om nog maar 

te zwijgen van de Religie. We zullen nooit vooruitkomen met die Matrix-elementen. 
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Alenym: De Federatie ziet het niet als haalbaar om het geld of de controle die de religie oplegt te 

verwijderen. Of nog niet. Want wat ze eerst willen is wereldorde opleggen en dan stukken gaan 

verplaatsen volgens hun plannen. Met de huidige wereldorde kunnen ze niet verder. 

 

Robert: Gaan we richting transhumanisme? 

 

Alenym: Ja, jullie gaan richting transhumanisme. 

 

Nai’Shara: Jullie gaan in de richting van volledige controle Robert. 

 

Gosia: Oké, laten we naar de wortels gaan. Wat wil de Federatie hiermee? Wat is hun doel? De 

bevrijding van mensen naar hun 5D staat maakt deel uit van dit plan? 

 

Alenym: We kunnen niet weten wat hun uiteindelijke doel is. Zoals Nai'Shara zegt, wat voor de 

hand ligt is totale planetaire controle. 

 

Gosia: Heeft die totale controle te maken met de mensen uit 3D halen? Met de 'hemelvaart'? Ik zou 

graag willen weten hoe ze hun plannen koppelen aan de ¨bevrijding en opstijging. ¨ 

 

Goede vraag. Wat we zien is het tegenovergestelde, hoewel de Federatie aandringt op een 

"bevrijding" en een planetaire "ascentie". Maar wat we zien is bewijs van het willen bestendigen van 

3D. 

 

Nai’Shara: Misschien is dat het uiteindelijke doel Gosia, daarom excuseren ze hun daden, maar 

ondertussen misbruiken ze mensen, de mens als individu doet er voor hen niet toe, daarom kan een 

niet-emotioneel ras niet met zoveel logica een planeet vol mensen besturen die juist gekenmerkt 

worden door emotioneel te zijn. 

 

Alenym: Daarom verwijderen zij ons uit hun weg, omdat zij ons ook als zeer emotioneel ervaren, 

dus niet logisch en niet te vertrouwen voor hun plannen. 

 

Anéeka: De controlemethode die de Federatie gebruikt, moet nog worden uitgelegd. Dat 

blootleggen. De Federatie controleert en staat in direct contact met degenen die de Aarde beheersen 

en met hen samenwerken. Het staat niet alleen in direct contact met officiële wereldleiders, zoals 

Trump, Poetin en die van de Europese Unie, China, Japan, onder anderen. 

 

De Federatie ziet hen niet als de ware vertegenwoordigers van de Aarde, maar slechts als regionale 

leiders. Dat ze alleen nuttig zijn als ze moeten coördineren met betrekking tot iets dat met deze 

regio's te maken heeft. 

 

De Federatie zou niet in staat zijn met de Aarde, met de mensen, samen te werken zolang zij 

meerdere leiders hebben. Dat de Federatie eerst maar één wereldregering moet hebben. Dit is 

onjuist. En het is onjuist omdat de Aarde al een wereldregering heeft. Wat gezegd wordt, zou alleen 

gelden voor de menselijke bevolking, of de perceptie daarvan. 

 

Dus manipuleert en controleert de Federatie de wereldbevolking rechtstreeks, door bevelen te geven 

en rechtstreeks te coördineren met de groepen Regeringen achter de Regeringen. Wat zit er achter 

het controleren van de zogenaamde Diepe Staat die niet zo diep is. Die trap zit alleen achter 

regeringen direct, zij die spreken met publieke leiders zoals Trump of Poetin. 

 

Daarachter zit nog meer regering, zij die alles controleren, dat zijn de hoge Illuminati, maar zij zijn 

niet alleen. Er zijn talloze geheime genootschappen, allemaal met elkaar verweven en beide 

coördineren ze met elkaar om de hele planeet te beheersen, maar ze vechten ook met elkaar om 

macht en controle. Het is deze machtsstrijd tussen geheime genootschappen die vandaag duidelijk 

wordt. 

 

Dus praat de Federatie met de leiders van de geheime genootschappen, leiders die niet bekend zijn 

in het openbaar, leiders waar de mensen nog nooit van gehoord hebben. En deze leiders, die hun 
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invloeden van geheime genootschappen gebruiken, zijn degenen die de diepe staat manipuleren, die 

op zijn beurt de politici manipuleert, die slechts publieke fronten zijn voor de grotere 

controleorganisaties achter hen. 

 

Dus politici als Poetin, Trump, die van de Europese Unie, China onder anderen, evenals duistere 

figuren als Soros, Bill Gates, de Clintons, Obamas onder anderen, zijn slechts fronten of marionetten 

voor alles in het gigantische mechanisme van geheime genootschappen die hen daarachter 

controleren. 

 

De Federatie spreekt met leiders van geheime genootschappen van planetaire macht (die de 

Federatie ziet als de ware vertegenwoordigers van de Aarde). Vervolgens geven zij hun orders door 

aan andere geheime genootschappen die van hen afhankelijk zijn. Deze aan de diepe staat, en op 

hun beurt aan de gewone politici. De Federatie spreekt ook wanneer dat nodig is met de politici of 

de mensen die zij willen, als dat goed uitkomt voor de ene of de andere actie of agenda. Ongeacht 

hun rang of trede. 

 

Maar uiteindelijk is de Federatie degene die alles van bovenaf controleert. Niet alleen lankmoedig, 

maar rechtstreeks orders gevend over wat er nu moet gebeuren. De Federatie gebruikt methoden 

van controle en manipulatie die al sinds de oudheid op Aarde zijn beproefd, zoals de Romeinse 

controlemechanismen over hun veroverde landen. Dezelfde methoden. 

 

Zij zullen aankomen en door de controle over te nemen via een enorm superieure militaire macht, 

zullen zij de machthebbers in deze gebieden de kans bieden hun elitaire en machtige posities te 

behouden, zolang zij voor hen werken. Evenzo zal de Federatie de controleurs van geheime 

genootschappen op hun plaats laten, om een functionerende commandostructuur in stand te 

houden. Daarom is de Federatie toegeeflijk. 

 

Als ze dat niet zouden doen, zouden we zien wat er in Irak gebeurde na de Amerikaanse invasie in 

2003. Daar hebben ze alle politieke en controlesystemen van het land weggenomen, waardoor het in 

wanorde, chaos en totale anarchie is gestort, waar kleine facties en clans, en zelfs straatcriminele 

bendes de controle over het land hebben overgenomen, waardoor herstel nog moeilijker en 

langduriger wordt. 

 

Hiermee bedoel ik dat de Federatie of een invasieve kracht van buitenaf niet alle 

controlemechanismen van een samenleving kan komen verwijderen, zonder deze in een onnodig 

grote chaos te storten. Dit wisten de Romeinen en pasten ze toe. 

 

Robert: Dus de Aarde ondergaat een regelrechte invasie? 

 

Anéeka: Het hangt ervan af hoe je het bekijkt, want de Federatie heeft al minstens een paar 

duizend jaar controle over de planeet. Maar vanuit het perspectief van vandaag, ondergaat de Aarde 

momenteel een grootschalige ET-invasie. Alleen moet het publiek niet verwachten dat het gaat zoals 

in "Independence Day", hoewel ik niet uitsluit dat daar iets van terecht kan komen. Het is eerder 

een totale overname, met verborgen methodes voor mensen. Met een mentaliteit en intelligentie die 

ver boven de mens uitstijgen. 

 

Robert: Hoe kan de mensheid beseffen dat dit een invasie op wereldschaal is? Of zullen ze het nooit 

merken? 

 

Nai’Shara: Wakker worden, Robert. 

 

Anéeka: Het is duidelijk als je ook maar enigszins wakker bent. Zelfs hun enorme behoefte om alles 

wat met ET's te maken heeft in diskrediet te brengen. Het is het mechanisme van zeer 

buitenaardsen om zich te verbergen. 

 

Gosia: Hm... Ik zie deze hele situatie zeer gecompliceerd. 
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Dhor Káal’él: Het is wat het is. En dat is waarom mensen niet begrijpen wat er werkelijk gebeurt. 

Omdat ze niet alles kunnen optellen wat er gebeurt en ze geneigd zijn naar wereldse verklaringen te 

gaan. Ze hebben geen voldoende ontwikkeld perspectief van begrip. 

 

Gosia: En een hele tijd geleden toen er gezegd werd dat de "Cabal" grotendeels verslagen en onder 

controle is, waar kwam deze informatie en perceptie vandaan? Van henzelf neem ik aan? 

 

Anéeka: Van henzelf. En het woord Cabal, het zou nodig zijn om uit te leggen welke van alle 

Cabals, want zoals ik hierboven al zei, het zijn er vele. 

 

Robert: En we hebben al gezegd dat de Federatie vuil en afval van de Aarde verwijdert. En hoe 

passen de hagedissen hierin? 

 

Gosia: Ja. Wat gebeurt er met deze vermeende Reptielen die van de Aarde zijn gehaald? 

 

Anéeka: Ja, zij halen vuilnis weg. Ze vechten tegen alles wat hen niet goed uitkomt, die van de 

Federatie. 

 

Gosia: Reptielen, hoe passen die in het plaatje? Werken ze met hen samen? 

 

Anéeka: Je moet ook begrijpen dat problemen zoals de Satanisten, de hagedissen en zo, de 

Federatie ziet als een klein probleem dat zal worden opgelost als zij de volledige controle over de 

Aarde overnemen. Maar hagedissen, als reptielachtige rassen, zijn niet allemaal regressief. 

 

Nai’Shara: En tenslotte zijn het menselijke creaties. 

 

Gosia: Ja, maar omdat het menselijke creaties zijn, hebben ze toch een tastbare vorm. En met wie 

werken ze nu samen? 

 

Anéeka: Ja, facties van aardse Reptilians werken samen met de Federatie, aangezien er een ander 

niveau van ontwikkeling van planetaire controle plaatsvindt naar of met het oog op de dominantie 

van de bestaande Reptiliaanse intraterrestriale Beschaving op Aarde. 

 

En zoals Nai'Shara zegt, wat tenslotte de regressieven betreft, of het nu Archonen zijn, Reptilianen, 

Satanistische drinkers van Adrenochrome en van mensenoffers, dit alles is een menselijke 

manifestatie, die zal oplossen tijdens de interventie en de totale controle van de Federatie. 

 

Robert: En wat hebben de Intra-Aarde rassen zoals de Agarthiërs en de dissidente Duitse 

Beschavingen te zeggen? 

 

Anéeka: Alle alternatieve beschavingen, geannexeerd door de mens, intraterrestrial, worden 

aangepast en vallen ook onder de controle van de Federatie, met methoden en procedures volgens 

die nodig zijn voor elke beschaving. Maar ze worden in gelijke mate beïnvloed of binnengevallen. 

 

Gosia: U zei: "Dit zal worden ontbonden tijdens de totale overname door de Federatie." Bedoelt u 

daarmee dat de Federatie in ieder geval in die zin uw steun krijgt? Het is allemaal erg verwarrend. 

 

Dhor Káal’él: Ik zie het ingewikkeld maar duidelijk. 

 

Anéeka: Zoals Swaruu heeft gezegd, is het niet zo dat de Federatie "slecht" is. Het is eerder zo dat 

zij te werk gaan zoals zij denken dat de dingen het beste zouden moeten zijn. Dat betekent niet dat 

alles wat ze doen de mensen goed uitkomt. En terwijl de Federatie orde op zaken stelt op Aarde, 

zullen velen lijden en sterven. Er zullen veel conflicten zijn, regionale oorlogen, hongersnood en 

lijden. Allemaal in naam van de planetaire vooruitgang en het algemeen welzijn. 

 

Het is daar waar de Federatie de menselijke emoties vergeet. 

 

Robert: Maar zal deze overgang naar die Nieuwe Wereld Orde positiever zijn dan nu? 
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Anéeka: Ik kan niet zeggen of het vanuit het oogpunt van de mensen op straat positief zal zijn of 

niet. Ik ben geneigd te zeggen dat het voor hen niet handig zal zijn. 

 

Gosia: Zoals Swaruu zou zeggen, alles gaat altijd in de richting van het positieve. Het zijn allemaal 

stadia. 

 

Nai’Shara: Vanuit het oogpunt van de mensen op Aarde lijkt het op een psycho spel, vanuit het 

oogpunt van de Federatie is het dat niet. 

 

Dhor Káal’él: Dat is het probleem hier, Nai'Shara. Het is waar de Federatie de ware behoeften van 

mensen vergeet. Waar de emotie een uiterst belangrijke rol speelt. En het wordt genegeerd. 

 

Anéeka: Zelfs financiële plannen als Gesara, waar iedereen het over heeft, het massaal geven of 

uitdelen van gratis geld aan mensen kan als iets positiefs worden opgevat. Maar ze zien niet dat dit 

een lokmiddel, aas of manipulatie is om de chip te accepteren die bij de vaccins hoort. 

 

Gosia: Oké. Wat is, volgens jou, het beste alternatief voor wat zij doen, de Federatie? 

 

Alenym: Volledige openbaarmaking. Zonder manipulatie. De waarheid voor de mensen. Hen vragen 

mee te werken aan de waarheid, vanuit het standpunt van een niet-menselijk ras of de Federatie. 

Leg ze de waarheid uit. De reden voor elke controlemethode. Met onmiddellijke garanties aan hen. 

Zoals het verwaarlozen van alle krediet of op rente gebaseerde valuta. Met de waarheid. Niet met 

manipulatie. Zo zullen ze nooit groeien, als ze mensen blijven behandelen als mentaal achterlijk, als 

vee. 

 

Het is waar dat we nog niet alles begrijpen wat de Federatie doet en waarom ze het doet. Maar dat 

is hier geen excuus omdat ze de waarheid verbergen. Ze vertellen de mensen niets, niets, ze 

hebben ze in totale duisternis, alleen maar speculerend. 

 

Nai’Shara: Dat kan ook gezien worden als een vermaak voor hen, het bespelen van de Goden, een 

tijd doorbrengen die voor hen duizenden jaren duurt, het is erg vermakelijk om mensen als 

marionetten te manipuleren. En het is niet eerlijk dat koude, logische rassen de mensen willen leren 

hoe ze zichzelf moeten redden in een geavanceerde samenleving. En dus sluiten ze ons uit. En dus 

wilden ze Swaruu ook isoleren. 

 

Gosia: Ja, dat is wat me altijd pijn heeft gedaan toen ik hier woonde. Om te zien hoe mensen 

doorgaan, met al hun problemen, emotionele lasten, generatie na generatie, terwijl ze hun best 

doen en met wat ze begrijpen. Maar ze kunnen niet veel begrijpen, omdat ze in totale duisternis zijn 

achtergelaten. 

 

Alenym: Naar mijn mening zouden zij, de Federatie, hun aanwezigheid al moeten openbaren, zij 

het beetje bij beetje, maar met grote stappen. Bijvoorbeeld door politici die grote stappen zetten ten 

gunste van de menselijke bevolking. Geef dan de aanwezigheid van de Federatie aan de mensen 

prijs, zodat zij vanuit hun straathouding kunnen zien dat de Federatie achter de grote veranderingen 

zit die zij ten gunste van hen, de menselijke bevolking, hebben gezien. 

 

Gosia: Alenym, je klinkt erg idealistisch. Maar ik vind het mooi. 

 

Alenym: Dank je, Gosia. 

 

Gosia: Graag gedaan. Ik vind het fijn dat je het zo ziet, want ik verlies bijna het enthousiasme en 

het geloof in dit alles. Als ik zie hoe ingewikkeld alles is, en hoeveel lagen van leugens er zijn. 

 

Alenym: Idealisme betekent de juiste weg inslaan, en die is mogelijk. Niet iets onbereikbaars zoals 

mensen altijd is voorgespiegeld. 

 

Nai’Shara: Idealisme gaat hand in hand met ethiek, je kunt het een niet van het ander scheiden. 

En daarom hebben ze David Icke geëlimineerd. Tot nu toe, Gosia, hebben ze jou alles laten 
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publiceren, omdat jij het directe venster bent naar ons en wat we doen, maar twijfel er niet aan dat 

ze ook jou zullen beginnen te controleren. 

 

Gosia: Eén ding, iets wat ik niet begrijp. De Sterrenzaden, als ze hier binnenkomen, weten ze hier 

dan niet van? Maar als ze Sterrenzaden van de Federatie zijn, moeten ze het toch weten? 

 

Alenym: Ik begrijp dat ze het wel weten, op basis van wat Swaruu heeft gezegd. 

 

Gosia: Waarom komen ze dan binnen? Wat willen ze echt? Omdat we allemaal het verlangen voelen 

om te helpen. 

 

Alenym: Spirituele vooruitgang, zeggen ze. Door wrijving. 

 

Nai’Shara: Zodra ze binnenkomen spelen ze het spel mee, ze hebben hun "toestemming" gegeven, 

maar wat niet klopt is dat het spel deze niveaus van misleiding bereikt ten koste van emoties. Velen 

van ons hebben het al gedaan, er in gaan, en dat is waarom we kunnen zeggen dat dit geen spel is. 

 

Gosia: Ja. Ik snap het. Maar de Starseeds, waarmee willen ze precies helpen als ze toch al weten 

dat alles de Federatie beheerst? Als ze zelf voor de Federatie werken. Waarom komen ze dan? 

 

Nai’Shara: Om hun eigen persoonlijke redenen. 

 

Alenym: Ja, ieder zal zijn eigen persoonlijke redenen hebben. 

 

Gosia: Deze redenen hebben te maken met "bevrijding" van de Aarde? 

 

Nai’Shara: Ja Gosia. Wat ook gezegd moet worden is dat de Federatie soms mensen "martelt" om 

te zien hoe lang ze het volhouden en dan vragen om met rust gelaten te worden. De Federatie doet 

wat ze doet alleen om te zien hoe lang mensen het kunnen uithouden en begint dan te eisen dat ze 

ophouden. 

 

Alenym: Dit is heel belangrijk. Ze denken dat wrijving en lijden de spirituele groei versnellen. 

 

Gosia: Aan jouw kant, wat ga je nu doen? 

 

Alenym: Hier blijven, de ogen en oren van de Alcyone Raad zijn. 

 

Robert: Wat zou er gebeuren als Taygeta de Federatie zou verlaten? 

 

Alenym: Taygeta kan niet uit de Federatie worden gezet. Omdat we en bloc lid zijn met de raad van 

Alcyone. 

 

Robert: Zijn jullie in de Alcyone raad vooral "Lyrische" rassen? 

 

Alenym: Laten we zeggen half en half. Maar de Lyrische rassen overheersen wel in de Plejaden. 

Emotionele rassen. De emoties kunnen niet worden genegeerd en gedegradeerd ten gunste van 

pure logica. 

 

Door emoties te negeren, creëer je problemen. Op niveaus die de Federatie zelf niet begrijpt. 

Emoties in diskrediet brengen ten gunste van logica. 

 

Nai´Shara: Vraag de mensen te ZIEN dat zij punten met elkaar verbinden, alles is zo duidelijk, zie 

hoe de personages die in een kerker moeten worden herschikt, er nog steeds zijn. En de mensen 

moeten weten dat zij het volste recht hebben om te claimen, met woorden die uit hun hart komen, 

want zij zijn het die dit psychotische spel ondergaan. Ja, er is daar geestelijke groei van 

monumentale omvang, maar ten koste van iemands leven en gevoelens. 

 

 

SWARUU´S BIJDRAGE: 
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Swaruu: De Federatie die jij 5D noemt is niet 'Slecht'. Het zijn gewoon wezens die mensen zijn met 

hun eigen persoonlijke leerproces en fouten maken en gewoon doen wat zij zien als de beste 

handelwijze voor elke gebeurtenis of omstandigheid. Zij geven de mensen dus alleen wat zij 

collectief willen. 

 

Mensen zijn verstrikt in de problemen die zij zelf manifesteren. Maar zij zien geen andere manier 

van handelen omdat zij geloven dat dit het leven is. Verwikkeld in hun voortdurende vicieuze cirkels 

om te proberen te overleven in een wereld die geld eist. En verstrikt in hebzucht en angst om 

ontdekt te worden door hen die erin geslaagd zijn geld en macht te vergaren en te bezitten. 

 

Maar ieder mens wist wat er zou gebeuren als ze daar binnenkwamen. 

 

Niet alleen dat het moeilijk zou zijn, maar ook precies wat ze zouden meemaken, aangezien de 

intentie om te incarneren afkomstig is van vlakken waar de tijd niet lineair is, en verleden heden 

toekomst is samengesmolten tot een enkele massa. 

 

Dus de Federatie is alleen belast met hen te geven waar zij om vragen. Hoewel zij als wezens van 

holografische samenlevingen begrijpen dat wat zij de mensen geven niet juist is. Maar zij moeten 

het hun toch geven, omdat dat is waar mensen om vragen en er een vrije wil is. Ze proberen die 

zoveel mogelijk te respecteren. Ook non-interventie wetten. Die moeten ze naleven. 

 

Deze rassen zijn het echter niet eens met wat de mensen vragen. Maar ze begrijpen waarom ze 

vragen wat ze vragen. 

 

Daarom is de menselijke bevolking op Aarde 'opgesloten' zonder te kunnen vertrekken. Zodat de 

wanorde van wat zij vragen als levenservaringen en omstandigheden niet 'besmetten' of zich 

verspreiden. Vooral wat betreft de nachtmerries en de negatieve tulpa's die de mensen zelf vormen 

of manifesteren. Als regressieve tulpa wezens, entiteiten, Gins, geesten, en een hele complete 

dierentuin van dingen die op de loer liggen in de duisternis van de nacht en van de ziel. 

 

Maar omdat de mensen nog steeds verzwolgen zijn in hun vicieuze cirkels, "stuurt de Federatie 

hulp" en omdat zij niet rechtstreeks kan ingrijpen, kan die hulp niet rechtstreeks gezien, 

waargenomen of begrepen worden als rechtstreeks afkomstig van entiteiten, mensen of organisaties 

buiten de Aarde. Dus sturen ze agenten van de Federatie zelf in de vorm van mensen. De 

Sterrenzaden. 

 

Hoewel ieder mens op Aarde van rechtswege een Sterwezen is, is het waar dat velen doorgaan in 

hun eeuwige spel van het herhalen van hetzelfde met lichte variaties maar hetzelfde. Het zijn 

allemaal Starseeds, dat is juist. Maar wat de Federatie uitzendt zijn gevorderde wezens met ervaring 

in deze dingen, agenten en zeer oude zielen, spirituele gidsen. Dit zijn de mensen op Aarde die, 

vanuit het perspectief van de Aarde, Starseeds worden genoemd. 

 

En deze zullen het natuurlijk niet eens zijn met hoe men op Aarde leeft en hoe het Aardse probleem 

wordt aangepakt. Want van binnenuit gezien, is het een probleem, maar van buitenaf gezien, is het 

dat niet. 

 

Deze leidende Sterrenzaden zijn er om de mensen te vertellen, dat zij inderdaad sterrenwezens zijn, 

dat klopt, maar dat zij de ervaring missen om uit hun eigen puinhopen en creaties te komen. En 

deze gidsen zijn degenen die de leiding hebben om het hen te vertellen, om hen andere opties te 

geven, zodat mensen, als jongere en onervaren zielen, een contrast hebben om in staat te zijn een 

beslissing te nemen of een actie te ondernemen om verder te leven. 

 

Sterrenzadengidsen geven hen andere opties. Daarom zijn zij het niet eens met hoe de mensen op 

Aarde leven en daarom hebben zij zoveel aanpassingsproblemen en zoveel problemen om andere 

mensen om hen heen "wakker te schudden". 

 

Terugkeren naar de Federatie. 
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Aangezien zij zien dat het werk van de leidende Sterrenzaden niet voldoende is om de mensen een 

andere en positievere koers van handelen en leven bij te brengen en het probleem escaleert omdat 

zij volharden in het manifesteren van nachtmerries, zal de Federatie dezelfde processen versnellen 

waar de mensen om vragen in een poging hen sneller te doen inzien dat zij niet op de goede weg 

zijn. 

 

Deze actie van de Federatie zou kunnen worden geïnterpreteerd als negatieve acties jegens de 

mensen, hoewel zij strikt genomen en vanuit de positie van de Federatie zelf, hun alleen geven waar 

zij om vragen. 

 

Dit wordt ingewikkelder wanneer degenen die de mensen versnellen of die hinderpalen opwerpen, 

altijd met inachtneming van wat zij zelf willen, niet-emotionele wezens zijn die niet volledig 

begrijpen wat de gevolgen zijn van het versnellen of de mensen geven waar zij zelf om vragen. 

 

Een voorbeeld van dit probleem is de wet van spiegels, of de wet van aantrekking, die hier werkt en 

waarvan ik later de negatieve aspecten zal moeten uitleggen. 

 

Maar samengevat, als iemand een traumatische ervaring of reeks ervaringen doormaakt, niet alleen 

tijdens een bepaald leven of een bepaalde incarnatie-ervaring, maar erger nog, en zoals precies het 

geval is bij mensen, tijdens meerdere incarnaties die gekenmerkt worden door voortdurend lijden, 

zal deze persoon alleen maar meer van hetzelfde kunnen zien, hij zal nooit positieve opties kunnen 

zien, maar hij zal alleen maar zijn eigen lijden zien, en zoals de wet van spiegels voorschrijft, als je 

naar iets kijkt, als je aandacht geeft aan dat iets, zal het 'Universum' je alleen maar meer van 

hetzelfde geven. 

 

Van buiten de Aarde zien zij alleen wat de mens zelf wil ervaren, of het is omdat hij gevangen zit in 

de wet van spiegels, spiegelbeeld na spiegelbeeld na spiegelbeeld, als verdwaald en gevangen in 

een kamer van 'spiegels' op een kermis, niet in staat de weg naar buiten te vinden. En van buiten de 

Aarde proberen ze dat te respecteren. 

 

Dus de Federatie zit tussen een rots en een harde plaats. Ze kan niet direct handelen volgens de 

wetten van de vrije wil en niet direct ingrijpen. Daarom verbergen ze zich en presenteren ze nooit 

definitief bewijs voor het bestaan van ET's of staan ze dat toe. Zij het dat het ioniserende plasma 

dat de Aardse atmosfeer oververhit, uiteindelijk altijd de aanwezigheid van niet-menselijke schepen 

verraadt. 

 

De rassen die de Federatie beheersen en die hier het meest voorkomen, kunnen de emotionele 

processen van de mens niet begrijpen, dus zullen zij de logica propageren alsof het een enig 

instrument is om problemen te zien, te beredeneren en er uit te komen. 

 

Dat is het ook, maar het werkt niet bij een emotioneel ras zoals het zou werken bij een ander ras 

dat niet zo emotioneel en logischer is zoals de Andromedan, de Arcturian, onder anderen. 

 

Van binnenuit de Aarde is het lijden echt, de wanhoop om eruit te komen ook. En de Federatie kan 

worden geïnterpreteerd als wreed en toegeeflijk. En die interpretatie zal volkomen geldig zijn. Laten 

we zeggen dat de Federatie de mensen wil dwingen van koers te veranderen. Maar ook al is dat met 

goede bedoelingen en omdat ze geen andere mogelijkheid of procedure zien, kan het toch worden 

geïnterpreteerd als een negatieve ingreep in de menselijke behoeften. 

 

Dat gezegd hebbende, totale planetaire vernietiging zou nooit kunnen gebeuren in de vorm van een 

nucleaire oorlog, niet alleen omdat zij dan zouden ingrijpen, maar ook omdat de Federatie beide 

zijden controleert, waardoor de conflicten tussen de supermachten in de wereld niet meer dan 

theater zijn. De Koude Oorlog was slechts theater en de leiders wisten dat. Middelen om de 

bevolking die door henzelf opgewekte angst, hun twijfels en hun xenofobe reflexen te laten ervaren. 

 

Het opleggen van een NWO, de satanistische totale controle stijl. Maar ze vergeten iets. Dat de 

mens onvoorspelbaar is, net als het klimaat. Ze denken dat ze die kennen en dan voeren ze grote 

veranderingen door. Het is tegen elke cel in elk mens om onder dat soort totalitaire controle te 

leven. Want het dringt niet alleen binnen door het lichaam in een gevangenis op te sluiten, want de 
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geest gaat door, die is sterk. Vandaar het gezegde dat ze me in de gevangenis kunnen stoppen, 

maar mijn geest, mijn ziel en mijn verstand zullen altijd vrij zijn. 

 

Maar wat ze proberen met het vaccin en de microchips tast de geest aan, de verbinding tussen 

geest en lichaam. Het vernietigt de wil om te leven. Dus de mensen van de wereld zullen het nooit 

accepteren. Alleen door sectoren die snel zullen instorten. Biologie is niet alleen fysiek, DNA. Het is 

geest. Zonder dat sterven de lichamen. Er kan geen sprake zijn van totale robotisering en volledige 

controle over de menselijke bevolking zoals zij willen. 

 

Het zal omkeren en op een fenomenale manier in hun gezicht exploderen, zeer binnenkort. Zelfs als 

ze erin slagen het door te voeren, zal het van korte duur zijn. 

 

Robert: Wat er hier op Aarde allemaal gebeurt, is alleen de mens of de Federatie schuldig omdat ze 

niet weten hoe emotionele rassen functioneren? 

 

Swaruu: De fout ligt bij beiden. Vanuit hun gezichtspunt en door hun daden, elkaars, hun falen. 

Maar vooral vanuit het gezichtspunt dat stelt dat ieder mens, als sterrenwezen, deel uitmaakt van 

de Federatie. Althans de overgrote meerderheid is dat. 

 

Van bovenaf, vanuit hogere vlakken, worden de Federatie en de Aarde met haar problemen als één 

massa gezien. Als deel van hetzelfde, voor allen lerende, evolutieproces. Wezen dat wat eenieder 

leeft slechts een rol is die gespeeld moet worden binnen hetzelfde kosmische spel. De rol van een 

leidende ET, de rol van een niet-emotionele ET, de rol van een menselijk slachtoffer. En nog vele 

andere. Van bovenaf gezien, is het probleem door allen gegenereerd. 
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