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Alliantie, Trump, en Meer - Yazhi Swaruu's Groter Perspectief (Buitenaardse Communicatie) 

 

Yazhi: Ik kan vooruitzien; ik herinner me dingen en ik heb ook toegang tot historische gegevens 

over dit moment in de geschiedenis van de Aarde. Gegevens die de Taygetanen niet hebben. Maar 

tijd is niet één lijn zoals mensen waarnemen. Dus zelfs als je dit allemaal weet, is elke keer dat je 

iets beleeft, het een beetje anders. Simpelweg door het feit dat je het weet, omdat je er eerder bent 

geweest. Je observeert, daarom verander je. Het verandert. Dus zelfs als ik vooruit weet, kan ik niet 

zeker weten wat er zal gebeuren, maar ik kan wel een beperkt aantal mogelijke gebeurtenissen 

voorzien, waarbij ik niet zo mogelijke gebeurtenissen kan uitsluiten. 

 

Dus, uiteindelijk... Weten wat er zal gebeuren, maar ook weten dat tijdlijnen geen vaste 

gebeurtenissen zijn, komt neer op niet weten. Dus, uiteindelijk blijf ik over zoals alle anderen. Ik 

accepteer dat. Behalve het feit dat ik weet hoe het werkt. 

 

Ik krijg mijn informatie niet van militairen, noch van contacten. Ik haal het uit mijn mentale veld. 

 

Op het ene niveau lijken dingen op een bepaalde manier, op een dieper niveau kloppen dingen 

anders. Het is allemaal een circus van meerdere lagen waar iets op het ene niveau positief is en op 

een ander niveau niet. Ze zeggen dat Trump schaakt op 4 niveau's, de Taygetans spelen 8 niveau's 

en ik speel hier 16 niveau's schaak. 

 

De zaken liggen ingewikkeld. Want patriotten zijn een brede groep mensen en velen staan wel 

degelijk voor vrijheid en voor hun ware land. Maar ja, die worden ook gemanipuleerd om als 

afleiding te dienen voor de Cabal. Ik zie dat alle geestenergie van het collectief in dat alles gaat, en 

niet in het aanpakken van het virusprobleem. Wederom, delegeren ze hun macht aan politici. 

 

Ze gebruiken goede, goedbedoelende, en goedhartige mensen van alle niveaus om hun agenda te 

vervullen. Zelfs Trump weet misschien niet dat hij gebruikt wordt. Ik twijfel niet aan sommige van 

die generaals die met goede bedoelingen de republiek van de VS willen herstellen, maar ik weet ook 

dat ze van achteren worden gebruikt door manipulerende agenten. 

 

De mensen horen de hele tijd arrestaties en dingen die op het punt staan te gebeuren. Wat 

veroorzaakt dat? Mensen die niets voor zichzelf doen. Ik ben altijd bezig met de mensen macht te 

geven. En ze geven hun macht weg. Het plan van de Cabal werkt perfect. Ze stoppen alle 

tegenstand tegen hun plan. 

 

Ik zei ook dat het een operatie kon zijn om alle samenzweringstheorie aanhangers in diskrediet te 

brengen. 

 

Er zijn laag niveau Cabal arrestaties geweest. Dit zijn verraders van hun zaak die ze hoe dan ook 

moeten verwijderen, ze dienen hen niet langer, en ze gebruiken hen als propaganda om hun team 

geloofwaardigheid te geven. Q's hele plan is gecompartimenteerd, zoals de maanlanding zwendel. 

De meesten geloven dat het waar is, en ze werken met enthousiasme en met heel hun hart, 

denkend dat ze het juiste doen. Trump, ik betwijfel ten zeerste dat ze hem terug als president zullen 

aanstellen. Maar ik zie ook dat als ze dat doen, het de perfecte afleiding zal zijn voor hun plan. 

Omdat de mensen blij en hoopvol zullen zijn omdat er eindelijk "gerechtigheid is geschied", zullen ze 

denken dat er positieve mensen aan de macht zijn die hen beschermen. Daar trap ik niet in. 

 

Aan de andere kant moeten mensen een soort hoop hebben, anders zullen ze niet vechten. Daarom 

is dit hartverscheurende moment zo gevaarlijk. Omdat de perceptie van de mensen gelijk is aan Als 

de President van de Verenigde Staten niet kan vechten tegen de Cabal, kan ik als normale burger 

helemaal niets doen. Ze laten vallen en bevelen laten gehoorzamen als ze massaal in opstand 

moeten komen. 
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Er zijn veel beloften die nooit worden nagekomen, en die wel worden nagekomen of zouden kunnen 

worden nagekomen is dat ze weinig of niet omkeerbaar zijn. Dit zijn stappen die ze nemen om 

vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen. 

 

De truc zit hem in het niet geven van 100% leugens, ze gebruiken wat er werkelijk aan de hand is in 

hun voordeel door de waarheid te verdraaien en te vervormen in hun voordeel. Een voorbeeld 

hiervan is de Bijbel, ja de zondvloed is gebeurd. Dus ze gebruiken het als voor geloofwaardigheid, 

want het is wetenschappelijk bewijsbaar, er was een zondvloed, maar het werd niet veroorzaakt 

door god of iets dergelijks, het was een cataclysme, die van Tiamat, zoals u weet. 

 

De mensen zullen dus in de komende maanden gevechten en beschuldigingen en "bewijzen" zien 

dat de patriotten echt zijn, en ze zijn echt, op hun niveau natuurlijk. Van veraf gezien is het niets 

anders dan een ordinair straatgevecht. 

 

Objectief gezien lijkt het erop dat Trump een betere optie was/is, en vanaf dat niveau is hij zonder 

twijfel een betere optie. Het probleem is dat wij niet op hetzelfde niveau naar de Trump-situatie 

kijken als de mensen. Zelfs de Taygetanen niet. 

 

Mensen kunnen een dergelijk niveau van kwaad niet doorgronden. Omdat ze zelf niet slecht zijn. Ze 

kunnen het beest niet zien, omdat mensen in essentie goede wezens zijn. Alleen ontwikkelen ze hun 

psychopathologieën' uit parasitatie van entiteiten. Een gedachtepatroon is een parasiet. Ideeën ook. 

 

Het eindspel is om mensen uit te roeien. Extreem intelligente wezens zetten de mensheid op voor 

zijn eigen vernietiging, en manipuleren hen zelfs om die vernietiging te willen. Ze gebruiken echte 

conflicten zoals dat tussen Trump en de Cabal (als het echt is) als een perfecte afleiding terwijl ze de 

bevolking uitroeien. Dat is het eindspel geen ander. 

 

Welke wezens? Zoals je weet is de mensheid niet één soort, maar één min of meer homogene soort 

die vele zielen van vele andere soorten als één in 3D houdt Allen spelen om mens te zijn. Degenen 

die ik altijd extreem intelligent noem en die de mensheid voor de gek houden, zijn niets anders dan 

Federatie-rassen en mensen met macht bij de Federatie die daar in 3D en hier in 5D tegelijk zijn. 

 

Want zeg nou zelf, op straatniveau wil je wel dat een of andere bokser wint, in dit geval Trump. 

Maar van bovenaf begint het toch aan betekenis te verliezen. Je weet dat het allemaal deel uitmaakt 

van hetzelfde spel, ziek is het! 

 

Gosia: Met de manager van het spel die daar ergens boven zit. Dus, wat is de oplossing? Hoe 

kunnen we de wortel van het probleem hiervan binnenuit aanpakken? Hoe pakken we de manager 

aan? 

 

Yazhi: Dat kan niet vanaf de Aarde. Vanuit de boksring, waar de ander je achtervolgt om je uit te 

schakelen, kun je niet met de manager gaan praten in zijn kantoor, ver weg van de actie. 

 

Er is een weg van daar. Er is maar één weg van daar. Je moet stoppen het spel collectief te spelen. 

Alles gaat door omdat mensen hetzelfde zieke spelletje blijven spelen, en het reflecteert terug naar 

hen allemaal. Zij laten het allemaal gebeuren. De mensen, kapotte schoenen. Daarom wordt het 

steeds erger, want ze voeden elkaar met angst, en ze manifesteren hun Tulpa's. Je moet stoppen 

het spel collectief mee te spelen. Alles geloven wat ze je vertellen, media en politici hun aandacht 

geven. Geen controle nemen over je eigen leven. Geloven in autoriteit en die blindelings 

gehoorzamen. 

 

Elke keer zie ik alles duidelijker. En ik zeg alleen wat ik zie, ik zeg alleen wat ik heb. 

 

Alles wat met Trump, de gemanipuleerde verkiezingen, de QAnon, de arrestaties, dient als afleiding 

zodat mensen zich niet organiseren, zodat ze geen echt verzet kunnen vormen omdat ze opnieuw 

hun macht weggeven aan de overheid, in dit geval Trump, allemaal met het doel om door te gaan 

met het genocideplan en het opleggen van een volledig gecontroleerde nieuwe munteenheid en het 

opleggen van een repressieve fascistische wereldregering zoals nog nooit eerder op Aarde is 

vertoond. 
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Zoals we al zo vaak hebben gezegd, moeten de mensen zich verenigen en een echt verzet creëren 

waarbij ze massaal in opstand komen en zich niet neerleggen bij de richtlijnen van de regeringen. 

Massale rebellie is de sleutel. Of ze zullen sterven. Federatie, "Galactische Federatie van het Licht" 

zal niets doen. Want zij zijn de Cabal achter alles, degenen die alles veroorzaken wat er nu op Aarde 

te zien is. 

 

Iedereen moet beslissen in hoeverre ze kunnen helpen en hoe ze kunnen helpen. En je moet ook 

begrijpen dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om de wereld te redden, of andere mensen. Help 

met wat je kunt helpen. Maar als je niet ziet hoe, red dan gewoon jezelf. Dit als je ziet dat er geen 

andere ziel is die je begrijpt of volgt. Het verschil tussen echt wakker zijn en slapen wordt steeds 

groter. Degenen die Trump volgen worden bijvoorbeeld verondersteld wakker te zijn, terwijl het 

slechts een niveau meer is in het ontwaken. Ik deel dit omdat het is wat ik zie met alarmerende 

helderheid. Of ze nu zeggen dat ik negatief ben of niet, het kan me niet schelen. Het zal van ieder 

afhangen of wat ze willen placebo's zijn die hoop dopamine en "hopium" geven, of dat ze de 

waarheid willen of durven zien, hoe lelijk die ook mag zijn. QAnon's slogan is Vertrouw op het plan. 

Wat betekent dat je niets doet. 

 

Ik hou niet van dat "Vertrouw het Plan" gedeelte. Maar tegelijkertijd is het ergste wat de patriotten 

nu kunnen doen een gewelddadige actie beginnen, omdat de slechten het als propaganda tegen de 

goeden zouden gebruiken. Dus, in dat geval, is niets doen een betere optie. Want als Trump het 

leger heeft, dan zou de burgermilitie hen alleen maar in de weg staan. Georganiseerde groepen 

burgers met wapens, die de grondwet willen beschermen. 

 

En wat zouden ze aanvallen? Wat zou die burgermilitie aanvallen? Ze zouden eindigen met vechten 

tegen de Nationale Garde, en het leger. En dat is precies wat de slechten willen! Militie en leger 

(beide aan de goede kant, elkaar opheffend). Dus ja, vanuit dat oogpunt is het beter om nu niets te 

doen, alleen jezelf als burger te beschermen. 

 

Mensen moeten niet optreden tegen het leger. Ze staan hier aan dezelfde kant. Maar dan 

terugtrekken... Dat is allemaal onderdeel van hetzelfde 'spel'. 

 

Een ander probleem is dat de Cabal "zwarte milities" heeft. Dat zijn de beruchte Antifa. Ze wachten 

gewoon op het bevel om burgers aan te vallen, chaos, vernielingen, rellen en bommen te 

veroorzaken in de hele VS als Trump's kant een zet zou doen. Dat is waarom ze de mensen als 

gijzelaars gebruiken. En van wat ik te horen krijg, is dat de reden waarom Trump en zijn team geen 

stap vooruit kunnen zetten. Maar dit alles is slechts een deel van één niveau van wat er aan de hand 

is. Zelfs ik die dit allemaal zeg is net als het bespreken van strategie binnen een balspel. Van 

achteren gezien, is het een afleiding. 

 

En wat er echt toe doet en hier niet centraal staat zijn de vaccins, die nu wereldwijd worden 

uitgerold en die mensen onmiddellijk tot enkele maanden doden door ernstig orgaanfalen. En 

organen falen omdat het een auto-immuun reactie uitlokt. Het lichaam valt zichzelf aan tot het 

sterft. Dit alles is zo ongelooflijk belangrijk dat het de oorzaak is van alle censuur overal ter wereld, 

omdat ze tot extreme maatregelen gaan om te voorkomen dat mensen dit weten. Je kunt niet eens 

praten over wat echt belangrijk is. Trump en zijn team... Gewoon een balspel van bovenaf gezien. 

Mijn twee centen. 

 

Op een stellair niveau Urmah en Taygeta, zijn we gewoon samenzweringstheoretici, met weinig 

macht. Taygeta zal alles doen wat ze kan tot het uiterste van haar mogelijkheden. Maar het zal niet 

lang genoeg zijn. En jullie moeten je macht toch blijven delegeren aan regeringen en redders. Jullie 

zijn de enigen die zichzelf kunnen redden. Jullie moeten jezelf redden. 
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