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Kunst van de oorlog - Witte hoeden, alliantie, Trump, inauguratie, arrestaties - Yazhi Swaruu´s 

opinie 

 

Gosia: Aneeka en de Taygeteaanse bemanning aan boord hebben de laatste tijd veel informatie 

verzameld over de operaties van Trump en zijn team en over wat er achter de schermen gebeurt. 

Veel van die informatie, afkomstig van hoge rangen en bronnen, kan wijzen op echte bewegingen 

tegen de negatieve Cabal. Aneeka en de Taygetans hebben hun best gedaan om de gebeurtenissen 

achter de schermen te onthullen, en hebben daarbij geholpen op vele, zelfs onmogelijk te onthullen 

manieren. Laten we hopen dat deze gebeurtenissen inderdaad plaatsvinden en heilzaam blijken voor 

de mensheid, zoals door velen wordt verkondigd. Maar in de echte krijgskunst, zouden de stappen 

die je van plan bent uit te voeren, werkelijk worden weggegeven zoals het lijkt, door vele insiders, 

inclusief de eigen bronnen van Taygetean? 

 

In deze video wil ik Yazhi's Swaruu perspectief laten zien, zoals ze het met mij deelde vanavond (19 

januari nacht), in een persoonlijk gesprek, dat ik besloot met jullie te delen omdat ik het zie als een 

belangrijke invalshoek om op te nemen in jullie eigen analyse van de gebeurtenissen. Ik wil uw 

aandacht vestigen op het feit dat zij met dit specifieke perspectief afwijkt van de Taygeteaanse 

positie, die zich nu meer richt op directe informatie van verschillende minder of meer vertrouwelijke 

politieke bronnen op Aarde, op het delen van wat zij kunnen vinden over wat beide partijen doen, 

terwijl Yazhi's visie breder is en onze geesten opent voor andere mogelijkheden die spelen. Dit is 

oorlog, daar is geen twijfel over mogelijk, en Yazhi is niet nieuw in de kunst van oorlog voeren. 

Laten we eens kijken hoe zij tegen de situatie aankijkt. Jij beslist wat je van de huidige puinhoop op 

Aarde maakt. 

 

Yazhi: De Taygetans zijn op zoek naar elk kruimeltje dat hen kan leiden om te begrijpen of te 

voorzien wat er gaat gebeuren. Ze kijken naar kleine tweets, en naar elke aanwijzing. Maar ze 

vergeten het grote geheel. 

 

Dit is oorlog. En een heel bijzondere. Dit is een mediaoorlog, een oorlog om meningen en perceptie. 

Wat is het gereedschap voor zo'n soort oorlog? Misleiding. Leugens. In elke oorlog, en in deze nog 

meer, zul je je tegenstanders nooit enige echte aanwijzing geven over wat er gaande is, over wat je 

gaat doen, laat staan wanneer je het gaat doen. 

 

Dus één ding kan ik u en elk publiek met zekerheid zeggen, bijna 100%, nooit 100% in ieder geval, 

dit is een militaire operatie die wordt gehouden door het Amerikaanse leger. Ik kan je 

ontegensprekelijk vertellen dat er iets groots gaande is... maar ze zullen nooit een zet doen wanneer 

het verwacht wordt. Omdat de vijand zal anticiperen op hun bewegingen. Wat ze zullen doen is de 

vijand afleiden. En verwarren. Hoe doe je dat? Met de kruimels die je laat rondslingeren. Degenen 

die mijn T-vrienden ontvangen en bekijken met een vergrootglas. 

 

Ik kan je dit vertellen: Als er iets gebeurt, ten goede of ten kwade, zal het gebeuren wanneer het 

minder verwacht wordt. Nooit wanneer ze je vertellen dat het zal gebeuren, en nooit op de exacte 

manier waarop ze je vertellen dat het zal gebeuren. 

 

Er zijn vele niveaus aan dit probleem. Bijvoorbeeld. We kunnen zien dat deze inlichtingenoperatie 

heel goed kan zijn om de mensen te verwarren en hun geest nog meer te breken. Want dat is wat 

ze het liefst willen. Dus ik zie dit als een perfecte operatie om de harten van de mensen te breken, 

om elke organisatie, zoals pro-patriotten, te breken, om ze te verdelen zodat ze allemaal hun toch al 

slechte reputatie verliezen. 

 

Zie dit als een gevecht waarbij twee boksers toebehoren aan dezelfde manager. De manager beslist 

wie moet winnen en wie moet verliezen. Maar de mensen weten niet dat het allemaal gemanipuleerd 

is. Dus het gevecht (Trump vs Biden) lijkt echt genoeg, en het is echt tot op dat niveau. Maar 

daaronder is het allemaal gemanipuleerd. En wie doet dit? De Cabal achter de Cabal (Saturnus 

Federatie). Net als in de Tweede Wereldoorlog. De strijd tussen de geallieerden en de As-landen was 

zeer reëel. Maar daaronder speelde en financierde dezelfde Cabal beide kanten. 
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Witte Hoeden, het verspreiden van kruimels, QAnon's Patriots, zijn allemaal één niveau van velen 

die hier spelen. Ik twijfel er geen seconde aan dat zij de ware bedoelingen hebben. Maar ze worden 

ook zelf bespeeld als werktuigen voor iets anders. 

 

We weten niet wat er morgen zal gebeuren, het is nog niet gebeurd. Voorlopig zie ik alleen maar 

een hoop lawaai. 

 

Ik zie hier twee werelden, bij gebrek aan een betere term. De ene is wat Trump doet en wat Trump 

in werkelijkheid kan zien en bewijzen dat hij doet. 

 

De andere is wat de zogenaamde samenzweringstheoretici, QAnon, en talloze mensen online en 

elders overal maken met wat Trump werkelijk aan het doen is. 

 

Laat me dit uitleggen. Wat de 'echte' Trump doet is één ding. Wat de patriotten zeggen dat Trump 

doet is een ander ding. Zij hebben een verhaal dat past over wat Trump ook aan het doen is, maar 

dat niet overeenkomt met de tastbare werkelijkheid. 

 

Dus, zie ik iets gebeuren morgen, op de 20ste, ja dat zie ik, zoals ik al eerder zei. 

 

Waarom? Omdat als alles in scène wordt gezet door de 'goede kant', zoals velen hebben 

getheoretiseerd, dan is het verrassingselement in de kunst van het oorlogvoeren irrelevant. Maar 

dat is in scène gezet voor de media en de mensen. Maar het bewijs dat ik hier zie, is dat het niet in 

scène is gezet. Het lijkt mij te goed gedaan. Ik kan het mis hebben. Maar dat is wat ik 'ruik'. 

 

Dus als er inderdaad gevochten moet worden, dan zal het nooit zo aflopen als ze het volk vertellen. 

En ik ben geen pessimist, ik ben een realist. Ik ben hier niet om meer van het zogenaamde 'hopium' 

te verspreiden. 

 

1.) Wat er morgen ook gebeurt, als er inderdaad morgen iets gebeurt, kan in scène gezet zijn. Dat 

betekent dat alles wat mensen in de media zien als gebeurtenissen die zich live ontvouwen, in 

werkelijkheid vooraf is opgenomen, en morgen alleen als live wordt uitgezonden als onderdeel van 

een nieuwe indoctrinatie-agenda van de 'goede' kant. Dan is het logisch om aan te nemen dat je 

geen verrassingselement nodig hebt, zodat je de dingen kunt laten gebeuren zoals jij wilt dat ze 

gebeuren. 

 

2.) Echte dingen zullen gebeuren, live, arrestaties, wat dan ook, morgen. De media zullen worden 

overgenomen, de mensen zullen hard wakker worden geschud. 

 

Ik betwijfel ten zeerste of dat ooit op die manier zal gebeuren. Want zoals ik hierboven in de kunst 

van oorlog heb uitgelegd, zul je nooit hints geven over wat je gaat doen. 

 

En... Wanneer in de geschiedenis van de media van de Verenigde Staten, hebben ze ooit een 

belangrijke gebeurtenis echt live getoond? Nooit! Omdat er dingen naar buiten kunnen komen, 

waarvan degene die de leiding heeft, niet wil dat ze gezien worden. Dus moeten ze dingen vooraf 

opnemen om te kunnen uitknippen wat ze niet willen dat de mensen zien. Dus hoe dan ook, of de 

goeden winnen, of de slechten... het is hetzelfde. Vooraf opgenomen gebeurtenissen die aan de 

mensen worden gevoed, veranderd en bewerkt. 

 

Ik kan je iets verzekeren: wat de goeden ook van plan zijn, het zal niet gaan zoals het aan het 

publiek wordt verteld. Als er iets gebeurt, zal het zijn wanneer het minder verwacht wordt. 

 

De kruimels die aan het publiek worden gegeven, (toevoeging van Gosia: dat omvat ook alternatief 

publiek), kunnen op twee manieren worden gebruikt: 

 

1.) Om desinformatie te verspreiden om de vijand te verwarren (Zwarte Cabal) 

2.) Om het volk te vertellen wanneer je wilt dat er dingen gebeuren. 
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In dit laatste geval, omdat het allemaal in scène is gezet, leidt u de mensen naar de gebeurtenis die 

u van tevoren hebt voorbereid. Ik kan u ook verzekeren dat als er morgen gebeurtenissen 

plaatsvinden, arrestaties en media-overname, het door de witte Cabal in scène zal worden gezet. 

Het zal nooit in real time aan de mensen worden gegeven, nooit. In dat geval zou het een goed 

teken zijn, van iets dat gebeurt, laten we zeggen, "goed ding". Nog steeds in scène gezet, dat wel! 

 

Er is een nummer 3 aan dit: 

3.) De Zwarte Cabal heeft de volledige controle, altijd al geweest. En waar we nu naar kijken is 

allemaal in scène gezet theater om de mensen te verwarren en hun moraal en hoop te vernietigen, 

om hun geesten te breken. Niemand zal samenzweringstheorie aanhangers nog geloven, nooit 

meer. Ze zullen niet in staat zijn om zich te organiseren tegen de Cabal. Ik zie dit als iets dat 

belangrijk genoeg is voor de Cabal om de moeite te nemen zo'n duivels plan te bedenken, omdat 

het al hun echte tegenstand wegneemt. 

 

Er zijn ongetwijfeld mensen die echt proberen te helpen daarbuiten! Die zijn er, zonder twijfel! Kijk 

naar de T's, ze willen echt helpen, maar ze trappen nog steeds in dezelfde mediaval, QAnon 

enthousiasme etc., in de val! Andere goede mensen kunnen ook in valkuilen trappen en als pionnen 

gebruikt worden. Gewoon meer van hetzelfde verhaal waarvan we absoluut geen bewijs hebben of 

het ooit echt is, of was, of zal zijn. Ze hebben het allemaal te druk, inclusief Taygeteans, met zich te 

concentreren op Trump en te hopen dat hij in het laatste uur nog iets zal doen. Ik denk oprecht dat 

Trump echt was. Maar onder te veel controle. Trump was goed, maar slechts een marionet, 

misschien niet wetend dat hij er een is. 

 

Zoals ik het zie, zal er morgen, op de 20e, niet veel gebeuren. 

 

En: Ik weet dat dit meer dan één persoon van streek kan maken, maar het is ook zeer waarschijnlijk 

dat de echte arrestaties en militaire tribunalen ver na de inauguratie kunnen plaatsvinden, zoals 

twee of zelfs drie weken na. Wanneer ze het het minst verwachten dat het gebeurt** (Simpele 

kunst van oorlog voeren). 

 

Ik weet dat ze willen dat het NU NU NU gebeurt... Maar zoals ik hierboven al zei, zullen ze het volk 

nooit vertellen wanneer ze precies te werk zullen gaan (tenzij het in scène gezet is natuurlijk). 

 

Het doel van het in scène zetten is me duidelijk. Ze voeren de echte arrestaties uit, en ze vechten 

de echte gevechten uit, achter de rug van het publiek om. Als ze gewonnen hebben, moeten ze iets 

verzinnen om de mensen voor te stellen wat er gebeurd is. Ze kunnen niet achteraf gaan vertellen 

wat er is gebeurd, want dan zouden ze geloofwaardigheid verliezen, gezichtsverlies lijden, en ze 

zouden kunnen worden gezien als meer bedriegerij en om wat voor reden dan ook. Dus kunnen ze 

de gebeurtenissen in scène zetten om te "legaliseren" wat er al gebeurd is met de mensen. Bewerkt 

en zorgvuldig gepland wat ze het volk moeten laten zien, en wat niet. Alles in hun voordeel. 

 

Zelfs de naam van de operatie om de media over te nemen: "Mocking Bird". Die codenaam is al 

eerder gebruikt. Dat is geen goed teken. En dan willen ze Trump ook nog eens op 1 april (April fool's 

day) opnieuw inhuldigen. Nog een slecht voorteken. En ik zie ook overal het getal 72. Ook 

cabalistisch, ook cabalistisch. Houd de media 72 uur vast, 72 mensen stierven aan Covid, 72 

mensen werden uitgenodigd voor de interne inauguratie van Biden. Het is Karistus symbool. 

Opgevat als een goed teken van overwinning van de goede kant. Maar het kan ook de slechte 

mensen zijn die het getal 72 gebruiken om met ons allen te spelen. Het betekent iets anders, 

afhankelijk van wie het gebruikt. 

 

En ik ben niet "pessimistisch". Ik analyseer de echte data, niet de "Hopium" data gevoed door 

QAnon. Ik deel geen Hopium uit. De mensen zijn de enigen die de mensen kunnen redden. En wat 

we zullen zeggen is niet meer QAnon herhalen, wat we gemakkelijk zouden kunnen doen omdat we 

de Bronnen hebben. 

 

Zie wat hier vandaag gezegd is, als mijn 'officiële' verklaring van mijn mening over de huidige 

gebeurtenissen. 
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