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20210125-Taygeta-NL-Galactische-Federatie-van-onvoorwaardelijke-Liefde 

 

Video URL: https://youtu.be/jrYgWf7CjGE    

 

START VAN VIDEO - LIVE MET ROBERT  

 

Robert.- Alle vrienden, hallo en nogmaals welkom op het Cosmic Revelation Starseeds kanaal, hoe 

gaat het met jullie, gaat het goed? De live van vandaag weten jullie al dat ik een persoon ben die 

een beetje, nou ja, nogal "ironisch" is en de titel is: "Galactische Federatie van onvoorwaardelijke 

liefde"... van onvoorwaardelijke liefde en nu zullen we precies zien of de Galactische Federatie of 

sommige van haar leden (niet allemaal) echte onvoorwaardelijke liefde voelen voor de mensheid, we 

zullen het hier zien.  

 

En dan heb ik 2 uittreksels genomen van 2 gesprekken, een die ik had met Yazhí en een ander met 

Anéeka en een groep mensen die bij Anéeka waren en uit dit alles en, nou ja, ik heb deze liveshow 

samengesteld die trouwens vrij lang is... dat hier afhangt van hoe laat ik niet kan spreken. Nou, ik 

heb ook in de gemeenschap commentaar box van dit kanaal "valse vlag aankondiging" in (ik denk 

dat ik me herinner) Nevada Las Vegas en het is gewaarschuwd juist zodat het niet gebeurt... hoge 

kans op valse vlag, ontdekt, datum?  

 

Tussen de 28e en 30e van deze maand (januari) in Las Vegas, Nevada.  

Ik hoop dat het u interesseert... ook om te zeggen dat ik veel heb moeten schrappen vanwege de 

"censuur" (want er is een ongelooflijke censuur) zodat ik het het veiligst zal doen in een andere live 

op Twitch. Wel, daar gaat het, eerst ga ik het hebben over het gesprek dat ik had met Yazhí... de 

titel van de video is Galactische Federatie van onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid, en Yazhí 

zegt: 

 

Yazhí.- Als ze verenigd waren, ja, verenigd (mensen) zijn ze gevaarlijk, daarom scheiden ze hen 

met onzin, vechten voor politiek terwijl het er uiteindelijk niet toe doet, ze verwaarlozen wat er wel 

toe doet om elkaar te bevechten voor politiek.  

Zoals we al zo vaak gezegd hebben, U MOET ZICH VERENIGEN, en een waar verzet creëren waar 

massa's in opstand komen en zich niet schikken naar de richtlijnen van de regeringen... "massale 

rebellie" is de sleutel. Ik zie ze niet verenigd, mensen, zoals ik niet zie dat de massamedia wordt 

genomen om de mensen alles te vertellen; er is nog nooit zo'n scheiding geweest als vandaag...  

 

Robert.- Dit is belangrijk, want als ik aan het eind van de video kom, waar ik van plan ben over te 

praten, zullen we het hebben over het feit dat er voorstellen zijn, voorstellen om een soort 

holografische samenleving te vormen, maar, natuurlijk, als de mensheid zich niet verenigt... over 

welke samenleving zouden we het dan toch hebben? Wel, ik moet zeggen dat dit gesprek dat ik had 

met Yazhí voor de video was die ik maakte in Despejando Enigmas, een direct die ik deed in het 

bos... het was ervoor, daarom heeft ze het over verenigen.  

Als ze zich verenigen, zijn ze gevaarlijk... als ze zich verenigen! Welnu, de vraag die ik aan Yazhí 

stelde was: - hoe kunnen mensen worden aangemoedigd om zich te verenigen?  

 

En haar antwoord:  

Dat kun je niet, want dat is hen iets opdringen en ze zullen zich verzetten, denkende dat wij de 

indringers zijn, want NIEMAND kan een ander mens veranderen en dat betekent dat wij hen ook niet 

kunnen veranderen.  

Ik heb Gosia gezegd dat zij zich moeten realiseren dat het niet onze verantwoordelijkheid is (ik 

herhaal: het is niet onze verantwoordelijkheid) om alleen te doen wat wij kunnen, maar, wat er 

daarna gebeurt is niet onze verantwoordelijkheid... De "Galactische Federatie van Licht" zal niets 

doen omdat zij de Cabal zijn die achter alles zit, degenen die alles veroorzaken wat er vandaag de 

dag op Aarde te zien is. Op stellair niveau zijn Urmah en Taygeta slechts "samenzweerders" met 

weinig macht (ik herhaal, op stellair niveau) die niet veel kunnen doen, want je kunt niet gaan en 

dingen vernietigen, of ze zullen je arresteren.  

Hetzelfde hier, Taygeta zal doen wat ze kunnen tot de limiet van hun mogelijkheden, maar het zal 

niet lang genoeg zijn... het is de waarheid; Het is ook niet de verantwoordelijkheid van Taygeta, ze 

helpen omdat ze het willen, maar in de poging zijn ze in dezelfde teleurstelling terechtgekomen als 

Q-anon ...  
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Robert.- En wat je zegt is heel belangrijk, maar wat ik nu ga zeggen, wordt sinds ik met contact 

begon (als ik het me goed herinner in december 2017), tegen mij herhaald:  

 

Yazhí.- Ik heb u ad nauseam verteld dat een soort of groep van intellectueel superieure soorten u 

controleert... stop met het delegeren van uw macht aan regeringen en redders! Zij zijn de enigen 

die zichzelf (mensen) kunnen redden, zij moeten zichzelf redden.  

De mensen met wie ik persoonlijk spreek, gewone straatmensen (velen weten niet wat ik ben) 

melden mij dat het zinloos is, noch zal hun familie kunnen veranderen.  

Dus doe wat je kunt om jezelf te redden, ieder moet beslissen in hoeverre hij kan helpen, en hoe hij 

kan helpen en ze moeten begrijpen dat het niet hun verantwoordelijkheid is om de wereld of andere 

mensen te redden... om te helpen met wat ze kunnen helpen, maar als ze niet zien hoe, dan, 

gewoon om zichzelf te redden.  

 

Dit zodra ze zien dat er geen andere ziel is die het begrijpt en hen volgt. Het verschil tussen echt 

wakker zijn en slapen wordt steeds groter, zij die Trump volgen denken bijvoorbeeld dat ze wakker 

zijn, terwijl het maar een niveau meer is in het ontwaken. Ik deel dit omdat het is wat ik zie met 

alarmerende helderheid... Of ze nu negatief zeggen of niet, het kan me niet schelen, de waarheid is 

bij mij, het zal van ieder persoon afhangen of wat ze willen placebo's zijn die hoopvolle dopamine 

geven, "hopium " of dat ze de waarheid willen of durven zien, hoe lelijk het ook mag zijn.  

 

Robert.- Nou, dit zou het deel van Yazhí zijn en ik heb er veel afgeknipt omdat de rest op Twitch zal 

zijn... laten we eens kijken wat de mensen hier zeggen over wat ik net zei: dan is het belangrijk om 

samen te komen, te verenigen, maar voor zover ik het zie door de aard van de mens is het 

moeilijk... de aard van de mens gezien het feit dat we vele rassen zijn die deze ervaring beleven, in 

laten we zeggen een menselijk lichaam, dit is wat veel mensen niet begrijpen.  

 

De Andromedaanse Federatie beheert de zwart-witte cabal, we moeten doorgaan met hun vertrek 

omdat ze regressief zijn... ja, nou, laten we eens kijken of ze regressief zijn of niet, regressief of 

regressief omdat ze permissief zijn... er zijn vele manieren om naar hen te kijken.  

Vanuit mijn oogpunt zijn ze regressief en waarom? Omdat ze geen rekening houden met wat de 

mensheid wil hier in dit leven, er wordt geen rekening gehouden met het mens-zijn en dan komen 

ze met toespraken van karmas, super goed beargumenteerde zeldzame verhalen, en voor mij 

persoonlijk (vanuit mijn standpunt) lijkt het erop dat de enige dingen die er zijn charlatans zijn, 

volgens welk ras eh, charlatans met veel argumenten, argumenten die altijd hetzelfde zijn, nu zullen 

we er een paar zien.  

 

Dus, een ander zeer belangrijk ding dat ik ook heb gezegd is dat deze kanalen, zoals Despejando 

Enigmas of de kanalen die er zijn, geen kanalen zijn die over politiek praten, het zijn geen politieke 

kanalen, dit moet zeer duidelijk zijn en het enige dat dit heeft bereikt is om ons af te leiden en dat 

we niet op nieuwe onderwerpen ingaan, toch? Maar je zult zien wat er gebeurt, je zult zien... Nou, 

en hier zegt  

 

Anéeka.-  Als gevolg van al deze politieke activiteit die heeft gediend als een "fenomenale afleider" 

zijn we niet eens verder gekomen met nieuwe onderwerpen, ook in de veronderstelling dat mensen 

alleen geïnteresseerd zijn in wat er op dit moment gebeurt omdat ze allemaal in de 

overlevingsmodus staan.  

Ook wil ik in de eerste plaats zeggen dat, samenvattend, en voordat ik inga op het waarom, we 

moeten terugkeren naar wat we waren vóór dit alles wat er wereldwijd gebeurt, kwesties die niet 

politiek zijn, hoewel dit dubbel controversieel is, omdat, ik weet dat het belangrijkste is mensen 

wakker te maken voor wat er werkelijk gebeurt of anders "weet je"..., en aan de andere kant 

kunnen we dat niet vanwege de censuur, dus...  

 

Robert.-... natuurlijk! Wat doen ze niet? Je kunt de mensen niet wakker maken voor wat er 

werkelijk aan de hand is door de censuur die er is, dat wil zeggen, dat kun je niet, dat kun je niet... 

dus wat doen we... wat doen we? Nou dan zegt ze:  

 

Anéeka.- ... dus we zien er het nut niet van in om politiek te delen, ze brengen ons alleen maar in 
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diskrediet op de een of andere manier...  

 

Robert.- Dus de vraag zou zijn: - Wat doet er echt toe? En Anéeka's antwoord luidt: 

 

Anéeka.-  Het hangt af van het perspectief, vanuit mijn standpunt zie ik dat het belangrijkste is om 

de ogen van de mensen te openen over wat er gebeurt met de echte agenda, maar zoals je weet is 

dat erg moeilijk door de censuur... Maar het is het enige dat er echt toe doet, want de tijd dringt.  

Dus, zoals Yazhí zegt, we moeten ons allemaal realiseren dat het niet aan ons is om de wereld te 

repareren omdat we dat niet kunnen... Dat geldt meer dan wat dan ook voor ons vanaf hier, als we 

meer konden doen hadden we het al gedaan.  

 

Robert.- Dus, van de mensen die in deze vergadering waren, stelde iemand de volgende vraag: - 

de vraag is, wat ga je nu doen? Wat is jullie actieplan? Antwoord:  

 

Anéeka.-  Gewoon van hieruit steunen en dingen onder de tafel doen zoals altijd is gedaan, 

tegelijkertijd beseffend dat we een grens hebben aan wat we kunnen doen en accepteren... dat we 

ook gebonden zijn aan onze handen, accepteren dat het niet aan ons is om alles op onze schouders 

te gooien en voor ons om te zeggen wat er gebeurt, wat er vandaag gebeurt, ze ons alleen maar 

bestempelen als "negatief en pessimistisch." (Ik heb veel dingen uit het gesprek moeten schrappen 

omdat wij natuurlijk, zoals het hier staat, alleen maar als "negatief en pessimistisch" worden 

bestempeld) Zij hebben ons allemaal voorgelogen en wij zijn in hun spel getrapt, wij helpen omdat 

wij kunnen helpen en omdat wij zo zijn, maar als wij niets kunnen doen, wat hebben wij hier dan 

aan?  

 

Robert.- Wat ik verder kan zeggen is dat, natuurlijk, naarmate de dagen verstrijken er meer 

informatie is en de dingen duidelijker en vanuit een ander gezichtspunt worden bekeken, nietwaar...  

Het is waar dat we één ding hebben gezegd, maar, natuurlijk, ik herhaal, naarmate de dagen 

verstrijken, wordt de informatie bijgewerkt, nietwaar? Dus hier wat het zegt over NESARA en 

GESARA, is dat het uiteindelijk weer tegen... Ik herhaal, wat is NESARA / GESARA dat op het einde 

opnieuw tegen de mensen is en ten gunste van de banken.  

Want het einde van NESARA/ GESARA is het wegnemen van privé-eigendom, dat is het einde, het 

klinkende einde, dat is dat ze alles van je gaan afnemen en dat ze het gaan uitgeven in 

elektronische valuta met controle over mensen, honderd procent controle en bovenal zul je niets van 

je eigendom hebben. Nou, laten we eens kijken wat hier staat (Robert leest voor uit het praatje): - 

De beslissing om ons leven en onze vrijheid te redden ligt altijd in onszelf... correct! ... - we kunnen 

niet verwachten dat iemand anders het doet... precies!  

Wacht niet, ze zullen er alles aan doen om je te helpen, maar wacht niet, ze kunnen het toch niet... 

- aanmoediging, kracht voor iedereen en dit is de informatie die ons helpt te begrijpen... natuurlijk! 

We herhalen het nog maar eens: het is de mensheid die de kracht van alles heeft, om alles wat er 

gebeurt om te keren, het zijn de mensen; als de mensheid zich niet verenigt door x 

omstandigheden... dan is het zo.  

Het probleem is dat zoals diegenen hierboven, de rassen die zich boven in de Federatie bevinden, 

sommigen weten dat de mensheid zich nooit zal verenigen, omdat ze daar misbruik van maken, ze 

profiteren... als de mensheid zich zou verenigen, hebben ze geen andere keus dan toe te geven aan 

wat de mensheid zegt! Maar omdat de mensheid passief is, passief en ik zie het hier, ik zie het hier 

en ik moet het altijd benadrukken: op dit moment zijn er 1.104 mensen... 671 likes, hoe zit het met 

de rest van de mensen? Mensen zijn passief, het maakt niet uit, zolang sommigen het werk voor mij 

doen en ik rustig ben... Wel, ja, het is een manier van kijken, maar zolang je in een kant-en-klare 

maatschappij zit, probeer je hier een maatschappij te vormen, waarin we allemaal verenigd zijn, 

maar zoals ik in de video alleen aan het begin zei... dit wat  

 

Yazhí zei.-  

Yazhí.- Als ze verenigd waren, ja, samen zijn mensen gevaarlijk, daarom scheiden ze hen met 

onzin vechten voor politiek terwijl het er uiteindelijk niet toe doet, ze verwaarlozen wat er wel toe 

doet om elkaar te bevechten voor politiek.  

Zoals we al zo vaak hebben gezegd, U MOET ZICH VERENIGEN en een waar verzet creëren waar 

men massaal in opstand komt en zich niet schikt naar de richtlijnen van de regeringen... MASSALE 

REBELLIE IS DE KEY of ze zullen sterven! Ik zie ze niet verenigd, mensen, zoals ik niet zie dat de 

massamedia wordt genomen om de mensen alles te vertellen, er is nog nooit zo'n scheiding geweest 
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als vandaag...  

 

Robert.-... en hier vroeg ik  

 

Yazhí.- - Hoe kunnen de mensen worden aangemoedigd om zich eens en voor altijd te verenigen? 

Omdat we naar de hel gaan! (Ik maak geen grapje, we gaan naar de hel, je zult het zien)  

 

Yazhí.- Dat kan niet, want dat betekent dat we ze iets moeten opleggen...  

 

Robert.- Ik bedoel, als ik zeg verenigen, is er een bepaalde groep mensen die denken dat het een 

oplegging is... hé, het kan me niet schelen, ik leef hier heel rustig, ik leg niets op, ik zeg alleen dat 

ze zich moeten verenigen, en zij zegt: Yazhí.-... en zij zullen zich verzetten door te geloven dat wij 

de indringers zijn, want niemand kan een ander mens veranderen en dat betekent dat wij hen ook 

niet zullen kunnen veranderen.  

Ik heb Gosia gezegd dat ze moeten beseffen dat het niet onze verantwoordelijkheid is, maar dat we 

moeten doen wat we kunnen... 

 

Robert.-... is dat mensen denken dat het een opdringerigheid is om te zeggen dat ze samen... wel, 

"het is een opdringerigheid" wel, zeker zijn er meer dan één, veralgemenend dat... (nee, ik zeg niet 

allemaal) dat ze achter het scherm zitten te lachen, dat ze lachen, zich splitsen... Commentaar van 

de chat: natuurlijk, het is heel moeilijk om ons te verenigen, dus we zullen massaal sterven ... Nou, 

laten we eens kijken, het probleem is dat mensen te laat gaan reageren, ze gaan te laat reageren, 

maar alles is super goed berekend en mensen zijn niet ... Ik hoef geen toekomstvoorspeller te zijn 

om te zien wat er komt en op dit moment kan ik zeggen wat er gaat gebeuren door te zien wat ik nu 

zie, wat er gaat gebeuren zonder dat ze het me vertellen, het is gewoon wat ik zie. - Natuurlijk is 

het onze plicht om te helpen op welke manier dan ook... ja, maar als er een moment komt dat 

mensen niet geholpen willen worden... doe dan niets! is dat je mensen niet kunt dwingen om hen te 

helpen, begrijp je me? dat kun je niet! Gewoon aanmoedigen, de spits afbijten zodat ze zich 

aansluiten, want wat er gaat komen is iets wat lijkt op wat ik nu ga zeggen... - Maar wat doen we 

als de mensen zich niet verenigen? Zij zijn de echte, wat doen we?...  

Natuurlijk, de niet-echte (voor alle mensen die hier nieuw zijn) zijn juist hier om jullie te laten 

reageren, om jullie te laten reageren want (we hebben het al gezien) als ik niet zeg doe met ons 

mee! De mensen sluiten zich niet aan.  

Dus de non-reals zijn er om reacties uit te lokken weet je?  

Je hebt tweeduizend mensen tegen je die wachten tot je reageert, niet om je bij hen aan te sluiten 

die niets zijn! Niet! Reactie op.  

Dus hoe gaan de mensen reageren?  

Wel, het is dat je niet erg intelligent hoeft te zijn om te zien wat er komt, wat er komt? Ik hoop dat 

ik me vergis in wat er komt. Het is dat elke keer als we vooruitgaan, wat er is virulenter zal zijn, 

elke keer zal het virulenter zijn, natuurlijk, virulenter zijn... omdat de media die in handen zijn van 

degenen die de macht hebben, de lockdowns gaan komen, ze gaan mensen opsluiten in hun huizen 

en de mensen die in hun afgesloten huizen zijn gaan zien, totdat ze het verbinden, zien de mensen 

die dichter bij hen staan in hun omgeving!  

Ze zullen zien hoe ze vallen... je begrijpt me toch? Ik kan niet zeggen waarom de mensen om mij 

heen niet in verband brengen waarom sommige mensen vallen (SM: ik denk dat Robert in deze 

context 'vallen' gebruikt om 'sterven' te betekenen vanwege de censuur) en anderen niet, "zij zullen 

zich niet verenigen", maar dat zal natuurlijk te laat zijn, waarom? Omdat ze thuis opgesloten zitten 

vallen de economieën allemaal... dus wat zal er gebeuren? onvermijdelijk "zullen ze jullie de 

oplossing geven" en die oplossing zal een elektronische munteenheid zijn die GESARA of NESARA 

heet, ze zullen het jullie geven, maar jullie zullen thuis zijn, jullie zullen opgesloten blijven in jullie 

huis! Ze zullen het u geven, gewoon om te overleven en u zult zien hoe de mensen blijven vallen en 

het zal onmogelijk zijn, zeer, zeer moeilijk om zich te verenigen, het zal zeer moeilijk zijn, ziet u dat 

niet? Is het zo moeilijk om dit te zien?... Verenig je nu, je hebt nog tijd, je kunt je armen nog 

bewegen, je hoofd nog draaien, snap je het dan niet? Sommigen (niet allen) zullen het begrijpen, 

maak je geen zorgen, het is slechts een kwestie van een paar maanden... We gaan door, goed en 

hier vroeg iemand uit de groep: - dan circuleert er op dit moment alleen positief nieuws dat 

onmogelijk te bevestigen is... zoek naar negatief nieuws je zult het vinden, waarom?  

Omdat de universele wet zegt dat wat je zoekt, je uiteindelijk ook vindt. - We zouden een 

samenleving moeten creëren weg van de beschaving, zelfvoorzienend zijn en onze eigen technologie 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 12                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

hebben... natuurlijk! Dit zou een dissidente samenleving zijn, het punt is dat om een dissidente 

samenleving te creëren je veel technologie moet hebben, niet beginnen met het bouwen ervan, je 

moet het al hebben en ze zullen je uiteindelijk binnenvallen! Waarom?  

Omdat degenen die hier nu zijn ons overkomen met honderden jaren aan technologie (degenen die 

aan de oppervlakte zijn). 

 

Dus laten we eens kijken... de macht, de macht is nog steeds in handen van mensen, maar de tijd 

verstrijkt... hoeveel positief nieuws? Nou, ik ga dit lezen, zult u zien, en een van de groep zegt: - 

dan circuleert er alleen maar positief nieuws dat onmogelijk te staven is, zoals ze hebben gedaan, 

de massamedia verspreiden al die positieve berichten die je niet kunt staven, zoals bijvoorbeeld dat 

ze de paus van Rome hebben gearresteerd... we hebben iets gezegd, ja, maar het is natuurlijk dat 

er "zoveel verkeerde informatie" is dat het niet bekend is, het is niet bekend.  

Het is gewoon dat er gezegd wordt dat er veel misinformatie is, heel veel, en natuurlijk is al deze 

misinformatie een criminele daad, bijvoorbeeld, kijk eens goed rond zeggen ze: vandaag las ik het 

in een van die samenzweringen van de Engelse wereld, die zeiden dat het Witte Huis leeg is... nou 

ja, maar, het Witte Huis heeft verschillende gebouwen, weet je wat ik bedoel? Maar natuurlijk (ik 

denk dat deze video van vandaag is) want "Biden" komt naar buiten, die zit in een van de gebouwen 

ernaast, in een van de gebouwen ernaast, dit is van vandaag..." - Ja, er is een hele grote 

verdeeldheid nu in de maatschappij, er is een verdeeldheid, het enige dat "alles wat tegen het 

systeem is wordt automatisch gecensureerd," dat is, hé, waarom mag ik geen mening hebben? Ze 

willen niet dat je luistert naar de alternatieve media!  

Maar dit is erg sterk, toch? Waarom willen ze niet dat je naar hen luistert?  

Ik begrijp het niet. Waarom mag je niet naar de alternatieve media luisteren?  

Ik begrijp het niet! Kijk, nog een "merkwaardige" video, kijk naar deze video van 11 september 

(merkwaardig hè?) En als iemand de vliegtuigen in deze video ziet, zeg dan alsjeblieft dat er 

vliegtuigen zijn... Dus, we zijn in een wereld van "elektronische digitale manipulatie" dat je niet 

meer weet wat echt is van wat niet echt is, bronnen van informatie die iedereen als vanzelfsprekend 

beschouwt... laten we zeggen dat er een groep is die... laten we eens kijken hoe ik het zou 

uitleggen.... één ding zou zijn de YouTube-verspreiders  

(ik zeg YouTube omdat het een alternatief medium is voor televisie) verspreiders die op blogs 

verschijnen, maar waar putten deze verspreiders uit? (De meerderheid, we hebben het over de 

meerderheid) Nou, natuurlijk, ze zouden worden gevoed door sommige mensen die "hoger" zouden 

zijn, die (laten we zeggen) "insiders" zouden worden genoemd, maar van wie voeden deze insiders 

zich wereldwijd? Wel, zij worden gevoed, in gelijke mate, slechts door twee mensen, en dat zijn 

twee mensen, en wel, voor wie zij werken! Zij besmetten het hele netwerk wereldwijd, het zijn 

mensen met gemak van spreken, gezichten van "grote mensen," van heiligen die nog nooit een bord 

gebroken hebben, en zij werken voor drieletteragentschappen tegen de mensheid, en bedriegen 

iedereen.  

Nou ik ben er nog, laten we eens even kijken. - Is er veel verdeeldheid? Ja man! Natuurlijk is er veel 

verdeeldheid en elke keer zul je meer verdeeldheid zien, nou, alles is berekend, dit is een plan dat al 

tien jaar in de maak is en wat er vandaag gebeurt is allemaal berekend.  

Zoals aan het begin van de video is gezegd, moeten zij weten dat er een ras is of meerdere rassen 

die intellectueel en technologisch superieur zijn aan ons, zij hebben een totaal andere manier van 

denken dan wij, maar met het voordeel dat zij weten hoe wij denken, wij niet.  

Wij weten hoe zij denken, wij niet.  

Welnu, u zult zien dat aan het einde van de video het erop lijkt dat er mensen zijn die goed 

bijeenkomen om iets te creëren, om iets te creëren, niet een soort voorstel, maar natuurlijk... de 

basis is dat de mensheid is opgericht, de mensheid moet een basis hebben om een holografische 

samenleving te vormen... Dus laten we eens kijken, dit kan allemaal nog teruggedraaid worden, het 

is dat de tijd ons aan het inhalen is... Wel, ik ga verder, hier spraken zij ook over de Federatie en 

zoals wij reeds zeiden, het Andromedan schip dat achter de Maan is zou de Federatie zijn, wij gaan 

zeggen "lokaal", de lokale Federatie van dit Zonnestelsel die, in feite, de problemen van de Aarde 

zou behandelen; dan heeft de Federatie in dit Zonnestelsel basissen overal en laten wij zeggen dat 

de "sterke" basis van de Federatie, degene die al deze basissen zou vertegenwoordigen die hier op 

Aarde zijn, zich op Saturnus bevindt, het is op Saturnus.  

Dus, hier (lokale Federatie) kunnen ze ja zeggen tegen al deze plannen, maar als ze ze op Saturnus 

niet accepteren, wordt er niets gedaan!  

En het is iets dat aan het gebeuren is... maar we zullen hier de uitvluchten zien die ze gebruiken eh. 

Nou hier wat Anéeka zei is dat de Federatie steeds weer stenen in de weg legt er is niemand tot wie 
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je je kunt wenden of wie je kunt gaan confronteren, net als bij YouTube komen er alleen maar 

beperkingen en straffen op je af en kun je nergens aanspraak op maken. Zegt 

 

Anéeka.-  Er werd ons beloofd de hindernissen op te heffen, bijvoorbeeld met de audio en zoals het 

op Aarde gebeurt, blijft alles in rioolwater achter, de Urmah steunen ons alleen maar en coördineren 

met ons... zo zijn ze van oudsher; Zoals ze hier zeggen, hier blijven brengt de katten alleen maar in 

gevaar want ze zullen ons blijven steunen, ze zien ons als hun kleine zusjes, we hebben een lange 

geschiedenis van samenwerking tussen Taygeta en Urmah Avalón. Alcyone steunt ons nog steeds, 

maar Alcyone heeft geen jurisdictie... (Dit is belangrijk) Alcyone heeft geen wettelijke jurisdictie 

over dit zonnestelsel dus nogmaals, er is een grens aan wat gedaan kan worden, meer dan wat dan 

ook, is onze manier om druk uit te oefenen op de Federatie het duidelijk te maken dat wat zij ons 

aandoen, zij dat de hele Raad van Alcyone aandoen zodat de Federatie, wie zij ook zijn, zien dat wij 

gesteund worden.  

 

Robert.- Om je een idee te geven, de Federatie zou in de hele Melkweg zijn, en Alcione (als ik het 

me goed herinner) is de sterrenhoop M45, het zou M-45 zijn waar de Pleiaden onder zouden vallen, 

de beroemde Pleiaden of Pleiaden M- 45 tegen de hele Melkweg... dit is krankzinnig! Nou, over de 

Karistus, dat is een geavanceerd ras dat op Jupiter zou zijn, in dit zonnestelsel... De Karistus zien dit 

zonnestelsel als het hunne, Alcyone begrijpt hun punt, en als ze het er mee eens zijn;  

Dus, de houding van de Karistus tegenover ons is die van "de vijand van mijn vijand is mijn vriend" 

waar ze ons alleen direct steunen omdat het hun uitkomt, omdat ze serieuze meningsverschillen 

hebben met de Federatie.  

Dus over Lyra... de mensen die veel over Lyra praten, nou nu ga ik het over Lyra hebben... nee, ik 

ga het hier niet over de Draco's hebben, vandaag komen de Draco's niet naar buiten... zoals je weet 

zijn er de Draco's en de Alpha Draco's die positief zijn en Draco's zijn negatief. Precies, het 

voorbeeld dat je geeft is het voorbeeld van Yazhí dat je misschien met Yazhí hebt gesproken en je 

hebt het niet eens gemerkt misschien... - Robert, is het moeilijk voor de zaden om zich te 

verenigen?  

Sommige... - en mensen ook vanwege hun schaduwen en omdat ze zo gedomineerd worden door 

lage frequenties, die gewend zijn dat iedereen hen dingen aandoet? Wel, het verhaal hier is dat de 

mensheid zich niet verenigt, naast vele andere dingen, omdat we vele verschillende rassen zijn, ja, 

ja, verschillende rassen in containers (laten we containers noemen, of niet), laten we zeggen 

menselijke lichamen, vele rassen, vele rassen.  

Dus daarom, er zijn rassen daarom, er zijn mensen die agressief zijn en andere mensen die niet 

agressief zijn... bijvoorbeeld, als je een agressief kind ziet dan is dat niet omdat dat kind een slechte 

opvoeding heeft gekregen van de ouders, nee, het is dat daar een klein monstertje zit, zomaar.  

Hetzelfde met huisdieren, stel je voor dat je een kat hebt die je bijt, wat verbazingwekkend is, ik 

zeg dat dit niet normaal is... nou daar heb je een klein monster ook geïncarneerd binnenin, binnenin 

dit wezen met het lichaam van een kat, toch? Het verhaal is dat alles gecompartimenteerd is, alles, 

alles, en wat gebeurt er?  

(Want alles is supergoed gedaan) nou, er zijn veel politici die alleen maar weten tot hoever ze het 

hebben mogen weten, en dan, nou, dan geloven ze wat er gebeurt, meer weten ze niet... Dat wil 

zeggen, er is een groep deskundigen (Wie weet waar ze vandaan komen) die hun hoofd opvreten 

volgens wat mensen, en deze mensen, te goeder trouw, die hun hoofd hebben opgevreten, 

overwegen niets, ze denken niet na!  

En zij zenden het van de ene plaats naar de andere.  

Journalisten zijn hetzelfde, want in veel gevallen (het is merkwaardig) bereiken ze al een graad dat 

ze niet meer nadenken, ze doen gewoon wat hun redacteuren hen vertellen, ze denken niet na, ze 

denken niet na... merkwaardig eh? En met universitaire graden, Erasmus, en ik weet het niet! Ik 

weet wat verhalen en meesters... ze denken niets... generaliserend, ik generaliseer. - Ze vallen ons 

binnen, controleren ons, manipuleren ons en bedriegen ons, en is de mensheid daar schuld aan? 

Wel, volgens de Federatie (die van boven) volgens... ja, maar je zult zien, dat ook hier een punt 

achter zit... laat maar ik ga verder: 

 

Anéeka.-  Lyra is alleen ondersteunend in de Federatie besturen op andere plaatsen, en ze steunt 

de Urmah (haar buren) Ze zijn zo weinig en met weinig invloed dat hun steun alleen symbolisch is, 

wie ons echt steunt is Alcyone en Urmah ...  

 

Robert.- Nou hier vroeg iemand uit de groep: - Als je dit Zonnestelsel als het jouwe ziet, wil je dan 
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niet directer helpen met alles wat er gebeurt? Ik begrijp het niet, het moet een slechte invloed op 

hen hebben zo dichtbij ... hier verwees hij naar de Karistus (die in Jupiter zijn) Antwoord:  

 

Anéeka.-  Ja, zij zeggen dat zij meer willen doen, nogmaals, zoals bij ons heeft de Federatie hen 

met de laarzen om de nek, de Federatie eindigt wel regressief, hoewel anderen springen zeggen van 

niet.  

 

Robert.- Op de Karistus heeft Anéeka ook gereageerd:  

 

Anéeka.-  Het gebeurt zoals met de Lyrianen, ik heb het gevoel dat ze niet weten hoe ze effectief 

moeten vechten, maar ik geef ze dit wel mee: het is het niet-menselijke ras dat bijna altijd het 

meest betrokken is geweest tegen de Federatie en de reptielen, maar zij confronteren hen 

rechtstreeks met nogal inferieure technologie met voor hen nogal ongunstige resultaten...  

 

Robert.- Welnu, er is nog een vraag die iemand van ons in de groep stelde en die is de volgende: - 

In principe is het hele probleem samengevat in de Federatie, dus hoe kunnen ze worden 

geclassificeerd als spiritueel en welwillend? Hoe kan zo'n organisatie in handen zijn van een planeet 

die ze vernietigt? Hoe kan dit legaal zijn? Dus Anéeka's antwoord is:  

 

Anéeka.-  Uw vragen doen ons ook pijn, wij zien uw punt, wij zien de tegenstrijdigheid dat zij zich 

altijd verontschuldigen met ruimtewetten en in karmas en in vergezochte metafysica zonder 

onderbouwing. Tegelijkertijd hebben ze de spiritualiteit van de Aarde beheerst met hun "New Age" 

religie, waar ze hen alleen spirituele placebo's en beloften geven die nooit worden vervuld, waar het 

bijna een heiligschennis blijkt te zijn om kwaad te spreken over de Federatie omdat ze je eruit 

gooien.  

Meer dan een half dozijn YouTube kanalen aanbidden hen, de Andromedaanse Raad en Ashtar of 

Saint-Germain (en schertsend zegt ze) en Saint Lucas.  

Maar de waarheid is dat vanuit het gezichtspunt van de mensen die op Aarde leven, jullie allemaal 

hier, dat de belangrijkste regressieven zijn die alles wat op Aarde gebeurt domineren en 

manipuleren.  

Ik weet dat het kwaad relatief is, maar, precies, dat is waar we het hier over hebben vanuit het 

relatieve standpunt, van de mensen op Aarde, handelt de Federatie op een regressieve, 

kwaadwillige manier, dat is de waarheid of je het leuk vindt of niet...  

 

Robert.- Het verhaal is dat als zij iets doen, het alleen maar gezien zal worden als een buitenaardse 

invasie; nou, hier is weer een vraag met een zeer interessant antwoord toch? is een vraag die velen 

van jullie zich zeker zullen stellen: - hoe kunnen deze mensen degenen zijn die de regels schrijven 

en gerespecteerd moeten worden? dus het antwoord luidt als volgt:  

 

Anéeka.-  Het is dat zij alles verdraaien, dat wil zeggen, zij zullen nooit zeggen dat zij de Aarde 

manipuleren, maar dat zij toezicht houden, omdat zij alles wat er op Aarde gebeurt zien als resultaat 

en gevolg van wat de mensen zelf willen, dat wil zeggen, die de mensen alleen geven wat zij denken 

te willen, alles gebaseerd op de ideeën van karma en de wet van aantrekking, dat is waar ik op 

doelde, "vergezochte metafysica" als een excuus om niet te handelen, of om op die manier te 

handelen.  

 

Robert.- Dat wil natuurlijk zeggen dat alle argumenten bekend zijn om al je vragen te gooien... - 

ja, maar toen je hier op aarde kwam wist je dat ik dit ging doorstaan en dan nou niks, nou hou je 

vast! dat ik dit niet wil!... Ik, misschien, toen ik weg was... maar nu ik hier ben, wat ik meemaak 

was niets van wat ze me beloofd hadden, toch?  

Dan is het zo... Nu, zegt ze ook: 

 

Anéeka.-  Ze maken altijd alles ingewikkelder... dat mensen willen in de ervaring van het 

manifesteren van dingen als gevolg van de ervaring van het gemanipuleerd worden (dit is wat ik ook 

zei)  

 

Robert.- Ik herhaal: zij maken alles altijd meer ingewikkeld (die van de Federatie), dat de mens de 

ervaring wil van het manifesteren van dingen als gevolg van de ervaring van gemanipuleerd te 

worden... dan, een andere vraag die Anéeka wordt gesteld is: - Maar je gelooft niet in die principes? 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 8 van 12                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

en het antwoord is:  

 

Anéeka.-  Nee, wij hebben een andere reeks ideeën die daar niet mee samengaan, het meest 

opvallende verschil is bijvoorbeeld het idee van karma als iets onontkoombaars en dat 

gecompenseerd moet worden (kijk eens wat er staat, wat de Andromedanen denken, nou ja, van de 

Federatie, een groep van de Federatie denkt er zo over) en dat het gecompenseerd moet worden 

"oog om oog, tand om tand".  

Wij zien karma alleen als een reactie op een actie, actie/reactie, en wat het karma betreft dat is 

opgeladen... het is alleen iets mentaals, een idee dat je kunt uitwissen, je kunt het karma niet meer 

opladen als je dat wilt, je kunt het loslaten en transcenderen....  

 

Robert.- En wat nog meer? Een ander ding is dat als het zo zou zijn... dat wil zeggen, stel je voor 

dat het zo zou zijn dat ze meer met de Aarde in aanraking komen, schaamtelozer, wat zou er dan 

gebeuren?  

 

Anéeka.- ... dat zij, met hun reductionistisch standpunt, ons zouden zien als de invasieven, ze zien 

ons al op die manier omdat ze niet willen (kijk naar wat ze zeggen, het excuus) omdat ze niet willen 

ingrijpen op een planeet in ontwikkeling, en daarmee zien ze niet in dat permissief zijn ook 

regressief is.  

 

Robert.- Met andere woorden, het excuus van de Federatie om niets te doen is dat zij niet willen 

ingrijpen op een planeet in ontwikkeling (en wat Anéeka zegt) en daarmee zien zij niet in dat 

permissief zijn ook regressief is.  

Laten we eens kijken wat de mensen hier zeggen: ja man!  

De oplossing is zich te verenigen, dan de vraag: de oplossing is zich te verenigen en hoe doen we 

dat? Hier komt het moeilijke probleem, u zult zien, ik ga u voorlezen wat ik al eerder heb gelezen, 

goed:  

 

Yazhí.-... het probleem is dat je het niet kunt, het is heel moeilijk en je kunt het niet omdat 

samengaan iets aan hen opdringt, en zij zullen zich verzetten, gelovend dat wij de indringers zijn, 

want niemand kan een ander mens veranderen en dat betekent dat wij hen ook niet kunnen 

veranderen...  

 

Robert. - Het is heel moeilijk, het is heel moeilijk man... niet onmogelijk, toch? Maar ik weet het 

niet. Ik weet niet wat de mensen hier zeggen: - Zal Karistus 6D een mindere technologie hebben 

dan Federatie 5D? 

Ja. Nu zal ik het u uitleggen, laat eens kijken: het verhaal is dat Venus in 5D is, hoe is het mogelijk 

dat een 3D ras een 5D ras binnenvalt? Nou, heel simpel, omdat dat 5D ras geen gemilitariseerd ras 

is, ze leven in een holografische samenleving waar ze in harmonie leven... ze leven wel met 

technologie, maar het is geen technologie die gericht is op het uitroeien van hun eigen soort.  

Begrijp je het of begrijp je het niet? Wat gebeurt er, wat doen mensen als ze de planeet verlaten?  

Het eerste wat ze doen is hun buren verneuken, die in 5D koloniseren, ze hebben geen wapens, ze 

hebben niets, en een hoop vrede en liefde, maar ze hebben geen wapens. Wij komen hier met "onze 

matrix" om jullie te koloniseren, en dat is het!  

Dat is wat er gebeurt. Er zijn veel beschavingen die hier buiten 5D zijn en zij leven in het stenen 

tijdperk, maar zij leven in het stenen tijdperk omdat zij dat willen! Op dezelfde manier dat er andere 

super technologische beschavingen zijn die hun planeet niet willen verlaten, ze blijven daar, ze gaan 

niet weg, ze zijn daar, ze gaan niet weg "we hoeven niet weg," zo is het. 

En de dichtheden zijn een mentale toestand, er zijn hier veel mensen omdat ze in 5D zijn en ze zijn 

zich nog niet bewust, maar ze zijn in 5D, ze zijn en veel mensen die in 5D zijn, die een mentale 

toestand hebben die vrij laag is (zoals bijvoorbeeld de mensen die we "hier boven" zouden 

generaliseren) zijn in een mentale toestand die een beetje grenst aan een beetje beneden en dan is 

alles wat beneden is boven dat is, want er is een groot conflict hier beneden, je zult het daarboven 

zien.  

Wel, hier is een vraag die vrij lang is en het volgende stelt: - ok misschien is wat ik nu ga vragen 

een beetje sterk, ik begrijp dat de Federatie direct de planeet redden zou worden beschouwd als een 

invasie, hier binnenkomen en alles tegenhouden zou een oorlog zijn, maar wat als je van achteren 

handelt? Met andere woorden, de Federatie deze planeet laten blijven beheren zoals zij wil, maar 

honderden mensen uitschakelen die hier geen deel van willen uitmaken, zou niet iedereen winnen? 
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en het antwoord is:  

Anéeka.-  Je hebt helemaal gelijk, je moet alleen kijken op welke manier je die mensen eruit kunt 

krijgen, de Federatie claimt ook "interventie" als je probeert ze eruit te krijgen, dat wil zeggen, ze 

laten je geen mensen eruit krijgen. Van achteren werken?  

Het is de enige manier, om de Federatie te ontmaskeren zoals we bereikt hebben met het plan voor 

de bevrijding van de Aarde.  

Nu, alle andere rassen weten dat het kan (de Aarde redden), en dat het de Federatie zelf is die 

ingrijpt zodat dit plan niet wordt verwezenlijkt, de Federatie met zijn ontelbare stellaire wetten heeft 

secties van extractie regels, ik herhaal, het heeft secties van regels van extractie. De extractie, 

onder hen (de regels), is dat alleen mensen van hetzelfde ras van wie de extractie uitvoert, of die 

sterke banden hebben met dat ras, mogen worden geëxtraheerd.  

Ze kunnen alleen worden geëxtraheerd bij operaties van andere rassen als er een vooraf verklaarde 

overeenkomst is tussen die twee rassen... dat wil zeggen, we kunnen niet met veerboten naar 

beneden gaan om ze te vullen met mensen die om extractie vragen, zelfs als we dat zouden willen, 

want dat zou worden gezien als agressie en zou een incident tussen de Federatierassen veroorzaken 

en zij zouden het weer als een invasie zien.  

 

Robert.- Kom op, deze psychopaten genieten van de wereldwijde genocide van de... ja, ja, ja, 

tegen mij... Ik zeg het voor deze rassen die de mensheid (van de Federatie) niet willen helpen, ik 

zou in schaamte vallen. Ik heb beelden gezien op het internet, dat ik alleen die beelden zie die 

indirect gevolg zijn, of ik weet niet meer of direct, maar zeker indirect gevolg, van deze rassen die 

hier boven zijn, van degenen die de mensheid niet willen helpen, die beelden kunnen ze alleen maar 

beoordelen als zware criminelen.  

En hij is niet ingegaan op de details van de beelden, want het is het ergste wat ik in mijn leven heb 

gezien ik zag het laatst, het ergste, het ergste van het ergste, het ergste, het is om deze mensen bij 

de nek te grijpen en precies hetzelfde te doen.  

Ik zeg niet alle rassen, hé, ik betrek er niet alle rassen bij, je bent er gewoon en wat er op Saturnus 

staat, vooral wat er op Saturnus staat, is om ze te pakken en kom op, ik weet niet waar ik ze moet 

laten! Ik zou er over na moeten denken, maar zij zijn verantwoordelijk voor al het leed dat op Aarde 

gebeurt en nee, nee, niet het leed dat gebeurt maar het leed dat komt, zolang zij het niet 

tegenhouden... het leed dat komt, het leed dat komt.  

Goed, laten we verder gaan, dan zegt een andere vraag: - Ik begrijp dat ze vinden dat je de regels 

overtreedt, maar ze denken er toch al aan, nietwaar? Maar als die rassen niets gaan doen, is het 

zinloos voor hen om in te zien dat de Federatie het probleem is, denk ik, en al helemaal nu de tijd 

begint te dringen... en Anéeka's antwoord is:  

 

Anéeka.-  Het probleem moet van hieruit (hier, op Aarde) worden opgelost tegen de Federatie en 

die invalshoek van het probleem wordt al behandeld, maar Yazhí houdt vol dat aangezien alles met 

elkaar verbonden is, en aangezien alles een spiegel is van het ene ding naar het andere, de ene 3D 

persoon van een 5D (dat wil zeggen, er zijn spiegels, er is een verbinding) en wat er in 3D gebeurt 

een weerspiegeling is van wat er in 5D gebeurt, het niet uitmaakt waarvandaan je werkt, je altijd 

hetzelfde resultaat zult krijgen.  

Dit, wat betekent dat mensen van onderaf, indien georganiseerd, alle genocide zouden stoppen en 

de Federatie zelf zouden stoppen, dit verder de grote kracht van de "gebroken schoenen" in stand 

houdend. 

 

Robert.- Met andere woorden, als de mensen zich zouden verenigen en organiseren, zouden zij al 

deze genocide stoppen... Welnu en hier is ook een commentaar van iemand die in de groep zat en 

het is een zeer accuraat commentaar over wat er gebeurt. Het is een ietwat lang commentaar: - 

Noch Karistus noch Taygeta kunnen met de Federatie, omdat wij dat kunnen? Het is heel eenvoudig, 

waarom wij?  

Omdat de Federatie zegt dat ze de mensheid geeft wat ze willen en waar ze om vragen, dat zeggen 

ze hierboven.  

Dus als de mensheid zich verenigt, de hele mensheid, en vraagt en wenst dat ze dit allemaal niet 

willen, dan heeft de Federatie geen andere keuze dan aandacht te schenken aan de mensheid die 

zich verenigd heeft, maar zoals we al zeiden, deze planeet, deze wereld Het wordt geregeerd door 

0,01% van de bevolking... Geweldig toch? 
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Hoe is het mogelijk dat 0,01% van de bevolking de rest regeert? Wel, dat komt omdat de mensheid 

en masse haar macht heeft afgestaan aan deze schurken, die het spiegelbeeld zijn van het slechtste 

in de menselijke samenleving, het slechtste, het slechtste zou in dit geval de politici zijn. Dus, het 

verhaal is dat als we ons allemaal verenigen (want hier gaat ze het zeggen, u zult het zien, 

uiteindelijk zegt ze het) als we ons allemaal verenigen, de Federatie niets anders rest dan te geven 

waar de mensheid om vraagt, maar we zijn gescheiden, we zijn gescheiden jongens... Man, beetje 

bij beetje lijkt het erop dat er punten zijn waar mensen zijn die zich verenigen, maar als een 

merkwaardig feit, ik wist niet...  

Ik weet niet of het waar is, ik heb gehoord dat in Europa, het enige land in Europa waar dit verplicht 

is (het masker) op straat, nou, het is Spanje, wat denk je? Het enige land in Europa? Spanje, waar 

dit (masker) verplicht is... geweldig.  

Oké dus hier is een commentaar van een van de mensen die op de bijeenkomst was zegt: Het 

probleem is dat zielen blijven vragen om die ervaring, eh, er is geen organisatie of een 

samenhangend geheel, gebaseerd op hun voorkennis, over hoe deze ervaring te organiseren, dan, 

eindigt het als een volledig ongelijk en zelf-contradictorisch mengsel dat waanzin in stand houdt.  

De hagedissen die binnenvallen om te eten (Lyrianen) zijn wat ze zijn, ongeacht wie het is, en de 

Federatie maakt van de gelegenheid gebruik om een pretpark op Aarde te creëren in ruil voor hen 

rustig te laten verder eten.  

En honderden miljoenen zielen komen naar dit park, van duizenden verschillende rassen met 

verschillende interesses en vormen en manieren, om de ervaring te beleven, en het in een lus te 

laten voortduren... (Dit is waar, kijk hier eens naar want ik ga commentaar geven) bestendigen het 

in een lus. Dat is heel belangrijk, vanaf de basis is alles verkeerd hier, alles bedorven en slecht 

georganiseerd;  

Ik persoonlijk geloof dat elk ras zijn planeet Aarde ervaring moet hebben of iets moet doen zodat de 

zielen stoppen met deze ervaring te willen beleven zonder het hier te beleven.  

 

En dan zegt Anéeka:  

Anéeka.-  Je hebt het perfect beschreven, dat is wat er gebeurt...  

 

Robert.- En nog een opmerking, je zult zien: - en niet alleen dat, dat er hier op aarde oneindig veel 

rassen zijn die het onmogelijk maken om zich als mens te verenigen... en Anéeka zegt:  

 

Anéeka.-  Dat is een andere grote waarheid en reden voor de wanorde op Aarde...  

 

Robert. Dus over het bestendigen van de lus, man, laten we eens kijken: jullie allemaal die deze 

onthulling volgen, degenen die nieuw zijn, nou, het wordt voorgesteld om een inhaalslag te maken 

met het kijken naar videokanalen, want tussen Cosmic Agency, Clearing Enigmas, dit kanaal 

(Cosmic Revelation ) omdat ik ze hier doorgeef of het kanaal deze Pleiadian Knowledge, dan is er 

een heleboel informatie die de geest gaat verruimen, het is belangrijk (niet grappig, toch? ) de geest 

en het bewustzijn... eerst bewust te worden van waar je leeft, waar ben je en wat is er, wat ben je 

en wat is er buiten hier, maar zoals gezegd, dit is een lus, het is een lus... de Aarde verlaten zul je 

niet, heel moeilijk om van de Aarde af te komen (als je in de lus zit).  

Heel moeilijk, als je niet weet hoe.  

Ja, het vibreert... dat wil zeggen, je gaat waar je frequentie is, maar als je niet weet dat dit bestaat 

(dat je gaat waar je vibreert) ga je "bedrogen" binnen hier op Aarde, bedrogen, onder een 

levenservaring die ze je gaan beloven, en het heeft niets te maken met wat ze je beloofd hebben, 

niets ermee te maken, maar je bent al binnen; en je weet niet meer waarom?  

Door de sluier van vergetelheid en wat is het dat de sluier van vergetelheid voortbrengt? Wel, een 

reeks overeenkomsten en dan hebben we hier de maanmatrix, die maakt dat we in een 

laagfrequente wereld leven, wat ook een reden is waarom je je niet herinnert wat je twee dagen 

geleden gegeten hebt, noch weet je nog wat je bijvoorbeeld gisteren gedroomd hebt, merkwaardig 

toch?  

Elementaire dingen... en dat je dingen zo vergeet, je vergeet dingen. - Er zijn kanalen die meditatie 

doen om de Federatie om hulp te vragen... hebben ze het mis? Man, luister, luister, alle hulp is 

goed, alle meditatie is goed ja, ja... nou je zult zien, we gaan door: alles is goed, het enige is dat, 

natuurlijk, denk niet dat je de planeet zult repareren alleen door te mediteren, weet je wat ik 

bedoel?  

Je bent in een 3D: in een 3D doe je iets of je wordt geschiedenis, toch? Ik weet niet wie me dit 

verteld heeft, toch? "Als je hier niet handelt word je geschiedenis" in 3D, je bent niet in 5D.... je 
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bent in 3D! - Robert, er moet een unie zijn hier en buiten, collectief verzet... is dat het probleem?  

Kijk, er is geen unie boven, er is geen unie, dus als er geen unie boven is, hoe kan er dan hier 

beneden unie zijn?  

Een andere vraag: - maar hoe gaan mensen zich verenigen als ze het niet toestaan, als alles 

gecensureerd wordt (dat wil zeggen, ze censureren alles zodat je je niet verenigt) als we geïsoleerd 

zijn? 

 

Anéeka.-  Ja, zeker, de Federatie zou het als een invasie beschouwen, maar het zou niet zo sterk 

zijn als het beginnen van "een conflict"... denk ik.  

 

Robert.- En kan er niet een soort overeenkomst worden bereikt? en dan antwoordt Anéeka:  

 

Anéeka.-  Precies! Ik weet welke excuses de mensen van de Federatie zullen hebben, maar dat zijn 

gewoon excuses, want wat jij hebt gezegd zijn grote waarheden. We kunnen niet denken dat alles in 

orde is alleen maar omdat het volgens een andere dichtheid is (ik herhaal: we kunnen niet denken 

dat alles in orde is alleen maar omdat het zo is van een andere dichtheid) dat is wat de mensen 

willen leven, want de waarheid is, dat het niet is wat ze willen leven terwijl ze mens zijn 

(interessant, zegt hij: want de waarheid is dat het niet is wat ze willen leven terwijl ze mens zijn), 

en niet zien of eren wat gewenst en nodig is op één niveau, is alle niveaus verkeerd maken, en het 

hele ding is gewoon een ziek regressief complot.  

Dus, de sleutel, alles samenvattend: is voor de mensen om zich te verenigen en van daaruit NEE te 

zeggen tegen ALLES, dat zou de Federatie en de Cabal stoppen (ik herhaal: dat zou stoppen)... dan 

is de sleutel UNIE EN COMMUNICATIE en dat kun je niet vanwege de censuur! Dit laat ons dus de 

reden zien van de censuur, want zonder censuur zouden zij hun gruwelijke plannen niet kunnen 

verwezenlijken. Een andere invalshoek van  

 

Yazhí.- is dat iedereen volhoudt dat zij wakker zijn en dat zij de waarheid in pacht hebben en blind 

zijn voor de standpunten van anderen, waardoor het probleem ontstaat dat zij niet leren of luisteren 

naar de informatie van de conspiranoïden.  

Ze zei laatst iets interessants, dat ik heb onthouden toen ik het las... ze zegt: "slapend, wakker, wie 

bepaalt wat elk is? Aangezien de dingen niet zwart-wit zijn, maar een grijs gebied in het midden, 

moeilijk te definiëren en ieder, op zijn niveau, denkend dat hij wakker is, lacht met degenen die 

eronder zijn, ziet hen als onwetenden en drijft de spot met degenen die erboven zijn, kijkt naar hen 

alsof ze gek zijn... "Yazhí Swaruu Tasherit.  

 

Robert.- Nou, laten we eens kijken wat nog meer en hier is een vraag: en Anéeka zegt.-  

 

Anéeka.-  Zoals Yazhí zegt, ieder op zijn niveau denkt dat hij de wijste is (ik herhaal: ieder op zijn 

niveau denkt dat hij de wijste is)... en zich verenigen tegen de regeringen, het gaat er niet om dat 

ze tegen hen gaan vechten, Welnu, dat is het plan van de regeringen, dat is wat ze willen en daar 

zijn ze op voorbereid, het gaat er niet om dat we hen direct confronteren onder hun zelfde 

voorwaarden, maar "met nieuwe voorwaarden" waar de regeringen niet op voorbereid zijn: Dat de 

bevolking en masse gewoon geen enkele regel gehoorzaamt, dat iedereen zonder muilkorf de straat 

op gaat, dat ze niet gaan stemmen, dat ze de inentingscentra leeg achterlaten... op die manier 

zouden ze geen represailles kunnen nemen tegen "de kapotte schoenen" want ook de repressieve 

politie is iedereen, en alles zou in duigen vallen.  

En op dezelfde manier zou de Federatie niets kunnen doen tegen de kapotte schoenen, want volgens 

dezelfde regels als die van hen (van de Federatie) moeten zij het volk geven waar het om vraagt... 

dan zou zelfs de Federatie dat respecteren.  

 

Robert.- Er was een opmerking die zei: - iedereen moet zich verenigen... en Anéeka zegt:  

 

Anéeka.- ...of een kritische massa die degenen die dat niet doen, meesleurt om ook mee te 

werken, maar, nogmaals, wij zouden in deze van de "kritische massa's" zitten en zij weten al dat dit 

ook nooit gebeurt... En vanaf hier, wij, zien duidelijk dat niets wat zij tegen jullie zeggen de 

waarheid is, niets! Het is irritant!  

 

Robert.- Ja, ja, we leven in een achterlijke wereld... dus hier nog een opmerking van een ander die 

zegt: - Mensen kunnen veranderen, maar het is een proces, het kost tijd die wij niet hebben... en 
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Anéeka zegt.-  

 

Anéeka.- ... het zal wel zo zijn dat ze veranderen, maar niet voor ons hier, niet direct, wij kunnen 

alleen de informatie bieden... "Je kunt een paard naar water leiden, maar je kunt het niet laten 

drinken."  

 

Robert.- Nou, en hier hadden ze het erover dat er nog geen basis is voor de holografische 

samenleving, dat er geen basis is, en toen zei een andere opmerking van de vergadering: - ja, en 

als mensen niet in staat zijn zich te verenigen in alledaagse dingen en kleine bewegingen, dan weet 

ik niet hoe ze gaan werken, hoe dit grote ding gaat werken (dat wil zeggen, hoe gaat een 

holografische samenleving werken als mensen niet in staat zijn zich te verenigen in alledaagse 

dingen en kleine bewegingen) en zelfs de Federatie kan zich niet verenigen...  

 

Anéeka.-  Ik zie de kwestie van het verenigen super onmogelijk, misschien alleen op meer 

algemene concepten...  

 

Robert.- En nog een opmerking die zegt: - voor het ogenblik plannen zij alleen een verzoek aan de 

Federatie, dat de Raad van Alcyone de Aarde overneemt, met de leiding van Anéeka en Alenym en 

Yázhi.  

Laten we eens kijken wat er is: nou, dat zou het al zijn, de liveshow van vandaag zou al... 1.500 

mensen zijn! Laten we eens kijken wat de mensen zeggen: - zolang de media de positieve dingen 

niet meeneemt, is de strijd ongelijk... ja, er is een ongelooflijke strijd van ongelijkheid, want wat 

hebben we eraan om ons beetje bij beetje te verenigen, terwijl ze door de andere kant tot mensen 

gebombardeerd worden via de media? Zoveel mensen die zich zouden kunnen aansluiten vallen in... 

"man!  

Dat ze me hier iets anders vertellen en wie me dat andere vertelt is een autoriteit omdat het op 

televisie verschijnt, ik luister ernaar op de radio en jij staat op een youtube kanaal... wat moet ik 

doen, wat moet ik doen, me aansluiten, ik blijf maar denken van wat vertelt deze autoriteit me, wie 

is een prestigieuze arts?" En de mensen vallen, ze vallen, ze vallen, en we zullen het resultaat zien 

in een paar maanden, en alles is berekend, alles, alles is berekend... elektronisch geld... "OK, ja, we 

gaan u de schuld kwijtschelden, want omdat u uw huis niet kunt verlaten (want u zult uw huis niet 

kunnen verlaten) nou, we gaan u een subsidie geven (SM: Zie UBI - Universeel Basisinkomen), op 

voorwaarde dat uw huis van ons wordt, alles wordt van ons, uw auto, alles..." - dat ze in 5D 

gebroken schoenen toepassen tegen de Federatie ook. .. er is boven ook verdeeldheid eh, er is 

verdeeldheid, laten we zeggen dat de mensen van de Federatie die achter de Maan zitten zien dat 

dit alles een fix heeft... het verhaal is boven deze mensen er meer die in Saturnus zitten, en die van 

Saturnus tja, ik weet het niet, ik weet niet wat er in hun hoofd omgaat.  

En het probleem van de Federatie "is alleen in deze sector van de Melkweg" dat wil zeggen, hier zijn 

we in de diepe ruimte, we zijn niet in het centrum van de Melkweg, we zijn in de hoek van een arm 

bijna buiten de Melkweg. Dus, zo zit het... dat ik me herinner, wij zijn de enige planeet die binnen 

de Van Allen gordels ligt, de enige, noch Mercurius, noch Jupiter, noch Mars (niet te verwarren met 

magnetosfeer) ... het is de enige planeet die binnen een kunstmatige 3D ligt, de Aarde, de enige 

met een kunstmatige satelliet, kan je de kunstmatige bewegingen van de Maan niet zien? Is het de 

mensen nog steeds niet opgevallen? Wel, niets anders, de live is afgelopen vandaag, ik hoop dat het 

je interesse heeft gewekt, naar je zin... als je nieuw bent abonneer je dan op mijn kanalen, en als je 

vragen hebt laat ze dan achter in de comment box... de chat gaat supersnel: - de mensheid is een 

weerspiegeling van de interne bureaucratische problemen van de Federatie.  .. ja, ja, wij zijn 

spiegels van wat daarboven gebeurt, ja, wij zijn de hulp van de Federatie, ja, maar wij zijn haar 

spiegels en dit maakte een puinhoop, en boven nog een chaos... dan is alles chaos! zo is het nu 

eenmaal.  

nou, niets meer jongens, bedankt dat jullie er allemaal zijn, en bedankt... uhh! Dit is inderdaad unie, 

dit is unie, dat de Federatie het ziet er zijn meer likes dan mensen die de video bekijken, dit is unie, 

dat ze het zien, wat bereikt kan worden, kan bereikt worden... nu maar eens zien hoe we ons 

allemaal verenigen...  

 

een Dikke knuffel en bedankt jongens, tot snel doei doei.  
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