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20210205-Taygeta-NL-Jezus-wie-was-hij-heeft-hij-bestaan-Titus-en-
Vespasianus 
 

Jezus-Wie was hij? Heeft hij bestaan? Titus en Vespasianus- Swaruu van Erra (Buitenaardse 

Communicatie) 

 

Gosia: Oh Swaruu, deel je deze beelden om ons op te warmen? 

 

Swaruu: Nee, het is om een belangrijk punt te illustreren. Hoe niet te geloven met zulke 

constructies! 

Mensen zijn eenvoudig van geest, generaties lang geprogrammeerd om gezag te gehoorzamen. Ze 

zien grote macht en voelen minder. Zonder gezag. Het is alsof je naar een eenzame YouTuber 

luistert... en niet naar CNN. 

Maar hoewel alles vanuit het ene of het andere standpunt waar is, is alles waar omdat als je het 

waarneemt, als je er zelfs maar aan denkt, het bestaat. Maar dat is vanuit de hogere existentiële 

vlakken. 

Van dichtbij... alleen met 3D verstand, historisch gezien, is er ook het ware en de leugen <-- 

Wie de macht heeft dicteert wat echt is en wat niet. En heeft de reSources om zichzelf op te leggen, 

om het onmogelijke te creëren. 

 

"Hoe groter de leugen, des te makkelijker is het om hem te geloven" (Hermann Goering). 

 

"Het is gemakkelijker een mens te bedriegen dan hem ervan te overtuigen dat hij bedrogen is" 

(Mark Twain). 

 

Voor we beginnen... moet je de historische context van die tijd zien. 

 

Rome had het hele oostelijke Middellandse Zeegebied veroverd. Egypte was een paar jaar eerder 

gevallen met Cleopatra. Rome was niet langer een republiek... Het was een keizerrijk geworden. Het 

Romeinse Rijk was enorm... gigantisch en onhandelbaar voor de middelen van die tijd. 

 

De Romeinse massamedia waren hun snelwegen. Het duurde weken om informatie te verzenden en 

te ontvangen. Er waren overal opstanden aan alle uiteinden van het Romeinse Rijk. In het noorden 

opstanden met de Galliërs, de Kelten, de Noormannen en de Duitsers. Waar de naam Barbaro 

vandaan komt, wat weinig beschaafd, vijandig, gevaarlijk en problematisch betekent. Van Bar-Bar-

Bar hoe die ¨vreemde en primitieve¨ talen klonken voor de Romeinen naast hun geavanceerde 

Latijn. 

 

De hulpbronnen van het Rijk werden tot het uiterste benut, vooral het leger om de uitgestrekte 

grenzen te bewaken. En er was een bijzonder groot probleem in het Midden-Oosten. Van Libië, via 

Egypte, Syrië, Palestina, Libanon, Turkije, waar het belangrijkste garnizoen was. 

 

Een groep genaamd de Flaviërs was aan de macht gekomen in Rome. 

 

Het probleem waarmee zij werden geconfronteerd was een beweging in het gebied tussen Palestina 

en Egypte die sterk verbonden was met de gnostici. 

 

Deze opstand kwam omdat het volk het idee kreeg dat een messias zou komen om hen allen te 

redden, dit gebaseerd op de Egyptische astrotheologie die op haar beurt gebaseerd was op de 

verschijning of aanwezigheid van wezens uit andere werelden in Egypte die legenden hadden 

nagelaten over verovering en het rechtzetten van zaken ten gunste van de burgerbevolking. Een 

van die verhalen, misschien wel het eerste en het oudste, is de verschijning van Ishtar / Osiris / 

Horus en later de verdrijving van Ahkenaten en Nefertiti uit Egypte door sterwezens met grote 

krachten. 

 

Deze opstand is nauwkeurig gedocumenteerd in de Dode Zee Rollen <--- 

 

Van de rollen wordt gezegd dat ze de bijbelse getuigenissen ondersteunen. Maar op zichzelf is alles 

verdraaid voor het gemak van de machtigen en de kerk, want wat in de rollen staat is een 
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gedetailleerd verslag van de strijd tegen Rome en zijn bezetting op Egyptisch en Palestijns 

grondgebied. 

 

Het bestaan van de Dode Zee-rollen, naast andere documenten, en het feit dat ze verborgen zijn in 

grotten en elders, was om ze te beschermen tegen vernietiging en/of inbeslagneming door de 

Romeinse autoriteiten na de vernietiging van de bibliotheek van Alexandrië juist op dat moment, 

slechts enkele jaren daarvoor. 

 

Eerste aanklacht (later zullen we het waarom en hoe verduidelijken). 

 

Keizer Titus stelde met de hulp van zijn voorganger Vespasianus een groot verhaal samen, waarbij 

hij gebruik maakte van wat bekend was over de geloofsovertuigingen in het gebied van Egypte en 

Palestina, uit documenten die in beslag waren genomen uit de uitgestorven bibliotheek van 

Alexandrië, om een complot te smeden om het volk het idee op te dringen van een nieuwe Messias 

die hen beval --- om Rome blindelings te gehoorzamen. 

 

Tussen haakjes, er ontbreekt een vierde Flaviër: Nero. 

 

Vanaf de tijd van Vespasianus was een campagne begonnen om de onderdanen van het Romeinse 

Rijk het idee op te leggen dat Caesar een gezant van "God" was of dat hij een God was. 

 

In het algemeen steunden de mensen uit de omgeving (in de boeken wordt gezegd dat het de Joden 

zijn, maar ik blijf erbij dat zij nog geen volk waren, pas later als gevolg van de bovengenoemde 

plannen van de Flaviërs) niet het idee dat de keizer een goddelijke figuur was. Zij haalden 

standbeelden van de keizers neer en vielen in het algemeen overal in het gebied Romeinse 

garnizoenen aan. In het algemeen was dit hele gebied van Turkije tot Libië in die tijd een 

oorlogszone. 

 

Ze hadden meerdere mensen die hen begeleidden. Zoals de "oudere relschoppers." Of de massale 

oproerkraaiers. Deze mensen werden in de taal van die tijd, een term die in meerdere talen van het 

gebied werd gebruikt: "Messias". Wat weer gelijk is aan "Kristos" in diezelfde talen. Messias = 

Kristos. Of Christus. Wat betekent dat elke Messias van die tijd een Christus was. Dus, het verwijst 

naar elke leider van de Palestijnse messiaanse beweging. 

 

Deze beweging komt in opstand tegen Rome in het jaar 66 volgens sommige van mijn gegevens. 

Het probleem is dat de beweging enorm was en in veel gevallen de afgestompte Romeinse 

garnizoenen militair versloeg. De Romeinen sloegen dus alarm omdat zij vreesden dat deze 

beweging zich zou verspreiden naar andere delen van het Romeinse rijk. Alle verzet tegen Rome 

moest met ijzeren vuist worden uitgeroeid. Dat is altijd de handelwijze van het Romeinse Rijk 

geweest. En in dit geval nog meer. 

 

Men moet inzien dat Vespasianus en zijn zoon Titus militairen waren, met een militaire en tactische 

instelling. Deze twee waren de voornaamste Romeinen die de Druïden in Brittannië, Engeland, 

Ierland en Gallië vernietigden en vermoordden. En daarom hadden ze ook hun ogen gericht op alles 

wat gnostisch was. Vanwege de duidelijke connectie tussen Druïden (voornamelijk Ieren) en Egypte. 

Ierland-Egypte connectie die heel, heel weinig historici durven te zien. 

 

Aanklacht 2 

Vespasianus en Titus hadden veel militaire en tactische kennis. Ze hadden net de Druïden vernietigd 

en alle historische documenten van het bestaan van de Druïden en van de Druïdische overlevering in 

het algemeen uitgewist. Ze wisten al hoe ze alles op hun pad moesten uitwissen. Alles wat hen niet 

aanstond. 

 

In die tijd waren Vespasianus en Titus Romeinse generaals in dienst van Nero die, aan het einde van 

zijn veldtochten tegen de Druïden, hen opriep om de opstand in Palestina-Egypte te onderdrukken 

en te verslaan. 
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Wat zij vervolgens deden was een enorme militaire macht van zo'n 70.000 soldaten naar dat gebied 

sturen om de opstand te onderdrukken en te verpletteren. Zij begonnen in de regio Galilea en 

trokken vervolgens naar het zuiden. Zij vernietigden alles wat op hun weg kwam. 

 

Tijdens de militaire acties in het gebied Galilea nam generaal Vespasianus een rebel gevangen, een 

messias, één van de leiders van de beweging genaamd Josephus Bar Mathias, die hem veel uitlegde 

over hoe het geloof werkte en alles wat met de beweging te maken had. Hij stelde zich aan de 

generaal voor als een ziener en om waardering en vergeving te krijgen (om zijn achterste te redden) 

vertelde hij Vespasianus dat hij de volgende Romeinse keizer zou worden. 

 

Op zich pleegde Josephus verraad aan de beweging omdat hij voor de Romeinen ging werken onder 

de belofte dat zij hem niet zouden doden. 

 

Omdat het rijk in moeilijkheden was door zoveel rebellie en zoveel oorlog, jaar 0068, zette de 

senaat, die nog enige macht had, Nero onder druk die uiteindelijk het jaar daarop zelfmoord 

pleegde. Vespasianus werd de volgende keizer. Titus bleef als totale Generaal van het Palestijnse 

gebied. Hij verwoestte de steden in het gebied volledig. Het met de grond gelijk maken van alle 

tempels, het uitwissen van elk document uit die tijd dat ook maar in de verste verte iets met de 

opstand te maken had. 

 

Dus, Titus eindigde als de grote held van Rome. Het gebied was al verslagen, maar in Egypte ging 

het nog steeds door. Alle documenten werden vernietigd, maar Rome vernietigde nooit alles, alleen 

de kopieën, zodat er één exemplaar overbleef dat in beslag werd genomen en naar Rome werd 

gebracht. Waar ze zich bevinden in wat nu de Vaticaanse bibliotheek is. 

 

Omdat wat de opstandelingen van Palestina naar Egypte bewoog godsdienst was en omdat de 

Romeinen beseften dat zij de godsdienst zelf nooit met geweld alleen konden uitroeien, stelden zij 

een plan op om de joodse godsdiensten van die tijd te beïnvloeden, met een ideologie die de 

belangen van Rome ten goede kwam <--- 

 

(Opmerking: ik gebruik het woord Judaïsch om te verwijzen naar de groep religies in het gebied van 

Egypte tot Turkije. Maar de naam Judaïsche Religie verschijnt pas later als gevolg van deze 

campagne). 

 

Gosia: Sorry, welke religie was het die hen bewoog? U zegt: Judaïstisch? Alleen dat. 

 

Swaruu: Het was niet één, het was een algemene wanorde, maar ze waren allemaal gebaseerd op 

gnostische concepten vermengd met Egyptische. Monotheïstische concepten die voortkwamen uit de 

invloed van de zonaanbidding van Ahkenaten en Nefertiti zo'n 1200 jaar eerder. 

 

Wat de menselijke leerboeken aanduiden als Judaïsche religies. Ik verduidelijk alleen dat het niet 

mijn term is, want die kwam later. 

 

Dus, als ze het niet kunnen vernietigen, moet je het beïnvloeden en het geschikt maken. En juist in 

deze tijd rond het jaar 0069 (let wel, dat is na Christus in de kalender) ontstaan er twee stromingen 

van de Judaïsche godsdienst die de belangen van Rome goed uitkomen: Christendom en Jodendom. 

 

En zij waren gebaseerd op "nieuwe geschriften." Het enige wat ze deden was "liefde" promoten en 

de mensen hielden van het idee van vrede en liefde en het positieve (zoals New Age vandaag de 

dag, het is hetzelfde maar dan getransformeerd). Gebruik makend van de behoefte van mensen aan 

vrede voor sociale controle doeleinden. En het is hier waar het idee en concept van de Messias 

Kristo Christus --- Jezus van Nazareth voor het eerst in deze teksten wordt gevonden. 

 

Directe aanklacht 3 

De Flaviërs gaven opdracht om de geschriften te schrijven. <--- 

 

En hoe zij in staat waren overtuigende geschriften te schrijven voor het volk is te danken aan de 

samenwerking van Rome met verschillende Palestijnse intellectuelen die met Rome samenwerkten, 
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waaronder Josephus als de voornaamste die nu in Rome was onder de adoptie van Rome voor zijn 

diensten aan het keizerrijk en hij bekeerde zich in Flavius Josephus. 

 

En deze verrader... begon de geschiedenis van de oorlog van Titus te schrijven. 

 

En voor elke student van de geschiedenis van het christendom, is Flavius Josephus altijd 

geassocieerd met de oorsprong van het christendom zelf. En voor de experts is het een van de 

krachtigste bewijzen van de connectie Josephus - Titus - Flavius en het ontstaan van het 

Christendom en de Messias Jezus. 

 

Gosia: Oké, ik heb een snelle vraag. Deze bewegingen van liefde en vrede. Door wie werden ze 

bevorderd? 

 

Swaruu: Door de Flaviërs als een militaire strategie Vespasianus en Titus. Ik beschuldig die twee 

vader en zoon van het veroorzaken van al het lijden dat de katholieke en de joodse godsdiensten 

hebben ontketend. 

 

Gosia: O, ik dacht dat ze gewoon gebruik maakten van de reeds bestaande bewegingen. 

 

Swaruu: Ja, ze maakten gebruik van de bestaande bewegingen om ze in hun voordeel te 

gebruiken. Ze verplaatsten alles of veranderden ze van binnenuit in iets ten gunste van Rome. Het is 

als in een gevecht van man tot man, de kracht en traagheid van de tegenstander gebruiken om hem 

te verslaan. Basisprincipe in Martial Arts. 

 

Gosia: Zoals de CIA nu doet met New Age. 

 

Swaruu: Precies <-- 

 

Flavianen en mensen van de Illuminati en machtsgroepen van nu geloven niet in religies. Ze weten 

dat dat voor mensen is. De Flaviërs bijvoorbeeld... onder het vergoddelijkingsprogramma van de 

keizers... daaruit blijkt dat zij zichzelf zagen als godheden, als goden. 

 

Het is waar dat Jezus als een personage met dat leven niet had kunnen bestaan vanwege de vele 

parallellen met andere godheden en personages in de oude wereld lang voor hem, zoals Horus en 

Boeddha. Maar het enige echte personage van vlees en bloed met die titel is Titus. 

 

Dit is niet alleen stellaire informatie, bijna alles is er. Dit is geen theorie, het is gedocumenteerd en 

het ergste van alles is dat het beschikbaar is voor de massa's, althans in goede mate. Maar ze 

negeren het of schenken er geen aandacht aan, omdat ze zo geïndoctrineerd zijn. De hoeveelheid 

informatie die ik hierover heb is enorm en complex omdat het de ene samenzwering na de andere 

omvat die nodig is om te begrijpen wat er in die tijd gebeurde. Het is informatie die al op aarde is, 

aangezien het verhaal van Jezus en de Christenen bijna geheel, zo niet geheel, van louter 

menselijke oorsprong is. 

 

In dit geval in tegenstelling tot wat sommigen beweren over hoe de Archons religies creëren om de 

mensen te beheersen. Hoewel kan worden aangevoerd dat de Caesars, Vespasianus en Titus en 

natuurlijk Nero, hagedissen zijn of door hagedissen worden geleid, is dit vanuit aards standpunt 

gezien een samenzwering en een uitgesproken menselijke misdaad. Met weinig of geen deelname 

van sterrenrassen. Die tijd op zich wordt gekenmerkt door de geringe aanwezigheid in het gebied 

van de Federatie teams en personeel. <--- 

 

Merk nog iets op. Twee belangrijke dingen waar ik nog over nadenk. 

 

Conspiranoïden, zelfs de meest doorgewinterde, geloven nog in de historische figuur van Jezus. Van 

daaruit bewegen ze niet. En nu hebben velen het over een samenzwering om Jezus uit te wissen. 

Om mensen te laten geloven dat hij niet bestaan heeft. Ik zie dit als een beweging om hun Jezus af 

te schermen, van de kant van de Illuminati Jezuïeten. Maar velen zijn al in die val gelopen. 
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Deze laatste twee punten zijn belangrijk omdat ik er zeker van ben dat niemand ze heeft 

aangeroerd. Ze gaan alleen zo ver dat ze zeggen dat ze "Jezus" aanvallen en dat ze hem willen 

uitwissen. Dat is al extreem. Maar verder gaan ze niet. 

 

Vespasianus en Titus waren experts in het uitroeien van rellen die geïnspireerd waren door religie. 

Ze hadden het eerder gedaan met de Druïden. Nero wist dat ze goed waren, en Vespasianus was 

hun beste generaal. Nero - Vespasianus en Titus begingen een ernstige misdaad tegen het 

bewustzijn en de mensheid. En het is een misdaad die tot op de dag van vandaag wordt bestendigd. 

 

In Rome waren religies geen geïsoleerde entiteit of instelling. Ze maakten deel uit van de staat. Als 

een tak die rechtstreeks vanaf Caesars troon werd bestuurd. En ze werden gezien als methoden om 

de menigte onder controle te houden. 

 

Het christendom-katholicisme en het jodendom werden expliciet in het leven geroepen om de 

toenmalige joodse godsdiensten te controleren en te veranderen, om religieuze concepten te 

introduceren bij de opstandige bevolking, zodat het Romeinse Rijk zijn militaire macht niet hoefde te 

gebruiken om hen onder controle te houden. Door religie als wapen te gebruiken, konden zij 

heersen over hun bevolking, over hun onderdanen. 

 

Extra belangrijk concept: Rome is niet gevallen, het is gewoon het Vaticaan geworden. De Paus is 

Caesar. Dit onder het effect van het vergoddelijkingsprogramma van de Keizer van Rome, 

beginnend met Vespasianus, waar, toen Nero viel, hij de troon besteeg en beschouwd werd als "een 

levende god" en de verering van deze levende god werd opgelegd aan het Palestijnse en Galileese 

volk (het hele gebied) waar Titus per definitie "de zoon van god" werd, wat verder ondersteunde dat 

Titus Jezus was (niet mijn theorie, dit is al gedocumenteerd door Flavius Josephus). 

 

Flaviërs, specifiek Vespasianus en Titus, hadden de middelen, de expertise, en de motivatie om zo'n 

verhaal te creëren om de massa's te controleren. Dit is gewapende religie. 

 

De mythevorming over Jezus is verwant of laten we zeggen gelijk aan de schepping van een 

Egregor. Het bewijs is overweldigend tegen de Flaviërs als de auteurs van alles. En als iemand zegt 

dat er verslagen van Jezus zijn, natuurlijk zijn er verslagen want alles is opgezet. Maar er zijn 

aantekeningen over wie de aantekeningen maakte en plantte. 

 

De "documenten" die worden gebruikt om het Christendom en Jezus te valideren zijn de Evangeliën. 

En er is bewijs dat ze werden geschreven door de assistenten van de Flaviërs, Flavius Josephus en 

twee andere groepen genaamd de Herods en de Alexandrijnen. <-- De laatste met een hoog gehalte 

aan Atonistisch-monotheïstische inmenging uit de tijd van Nefertiti en Ahkenaten. Dat is allemaal 

opgezet. En er is bewijs. 

 

Dit onderwerp is enorm omdat de verslagen immens zijn. 

 

Ze hebben tweeduizend jaar de tijd gehad om hun religie te perfectioneren. Om talloze alternatieve 

verhalen te creëren, om documenten te wissen die hen tegenspreken, en om artefacten te creëren. 

Maar zelf hebben ze verslagen nagelaten in de Evangeliën. De evangeliën hebben een "klassieke" 

literaire structuur van die tijd, met een sterk Grieks tintje hier. 

 

Ze worden voornamelijk toegeschreven aan Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes, maar ze zijn niet 

door hen geschreven, door de mensen die er genoemd worden. En de teksten zelf accepteren dat, 

omdat ze zeggen: "volgens Mattheus, volgens Lucas", wat impliceert dat het geciteerd wordt en het 

geen document is dat door deze personages is gemaakt. En dit is als een traditie van de Kerk. En er 

is geen verslag van het bestaan van deze 4 personen. 

 

Naam van de teksten: meervoud Evangelie (s) komt van Evangelion wat is: het goede nieuws van 

militaire acties. Grieks: εὐαγγέλιον / Latijn: Evangelium. 

 

Waarom die naam? Het verwijst duidelijk naar de Romeinse militaire overwinningen van Titus. De 

Evangeliën werden aanvankelijk niet in het Armeo of het Judaïsch geschreven. Maar in het Grieks en 

Latijn. Overtuigend bewijs van, of over waar ze vandaan kwamen. Wie ze schreef. 
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De volgelingen van Jezus zouden Aramees gesproken hebben en bovendien waren deze mensen 

eenvoudige mensen zonder de nodige literaire vaardigheden om de Evangeliën te maken. Naast de 

oorspronkelijke taal is er ook de klassieke Griekse literaire structuur in de teksten zelf. 

 

De teksten zelf zijn geen betrouwbaar verslag van de Palestijnse samenleving in die tijd, omdat het 

op zichzelf een totaal conflictgebied was. Met weinig of geen vrijheden voor de bevolking omdat 

bekend is dat het de tijd was waarin Titus het gebied militair overheerste met het idee of de 

opdracht de opstand te onderdrukken. Het wordt geschilderd als een in principe vredig gebied. 

 

De onderwerpen in de Evangeliën wijzen op een duidelijke tendens ten gunste van Rome. Met het 

bekendste en duidelijkste voorbeeld van: "Ceasar geven wat van Ceasar is". Ik denk dat het geld en 

bezittingen zijn. 

 

Dus, als deze teksten zijn gemaakt door discipelen van Jezus, waarom worden de Romeinen dan niet 

afgeschilderd als een totale invasiemacht in dat gebied? Gewoon hen afschilderen als iets minder 

belangrijks of als een onbetwistbare autoriteit. En ook hier met het verhaal van Jezus worden niet 

alleen de Romeinen afgeschilderd als de slechten in een verhaal zoals het logisch zou zijn als ze 

geschreven waren door de volgelingen van Jezus, maar ze stellen de Joden voor als de agenten van 

het kwaad. Joden die zelf verbonden zijn met de beweging die de Romeinen willen stoppen. Ze 

schilderen de Joden af als los van Jezus en zijn discipelen, niet als deel van hen. Daarmee creëren 

ze de scheiding tussen de elementen die tegen Rome strijden en de vreedzame volgelingen van 

Jezus die ook gehoorzaam zijn aan Rome. Concept van het toekeren van de andere wang. 

 

Ze schilderen de Joden af alsof zij degenen waren die vochten tegen het grote goddelijke plan van 

Jezus en niet de Romeinen. Wat de Romeinen wilden is een anti-Joodse omgeving creëren om de 

opstand te isoleren en af te snijden. Het vervangen door een welwillend concept, of volgens de 

belangen van Rome. Op zich zou het hele verhaal van Jezus erop gericht zijn de Joden de schuld te 

geven van zijn dood en niet de Romeinen. 

 

Wortel van het zogenaamde antisemitisme. Omdat de Semieten geen volk zijn, veel minder een ras. 

Het is een groep talen van het Midden-Oosten waartoe o.a. het Arabisch behoort. Heeft niets met 

een volk te maken. Maar zo wordt het al wel opgevat. 

 

Een ander punt is dat ik hier het "Joodse Volk" gebruik, zodat begrepen wordt waar ik het over heb, 

want in die tijd hadden zij die naam niet omdat zij de volken van Galilea waren of een volk dat de 

vroegere Judaïsche godsdienst aanhing. Judaïsch ook als moderne naam voor die groep volkeren die 

de concepten volgden die door Nefertiti en Ahkenaten waren geplant. In principe Atonistisch 

monotheïsme van zonne-aanbidding. 

 

Deze volkeren werden later het Joodse Volk genoemd toen de Evangeliën werden geschreven. En zij 

zijn een mengsel van geannexeerde volkeren en de volkeren die Hebreeërs werden genoemd en die 

voortkwamen uit de grote exodus uit Egypte rond het jaar 1330 v. Chr. Ahkenaten-Nefertiti's 

volgelingen. 

 

Hoewel deze volkeren in principe trouw zijn aan het concept van Atonistisch monotheïsme, werden 

zij gebruikt als zondebok om iemand de schuld te geven van de dood van de Messias de Verlosser 

(Jezus) als straf voor de opstand die zij vormden tegen de Romeinse bezetting. 

 

In de Evangeliën worden de Flaviërs voortdurend op de voorgrond geplaatst, duidelijk een niet 

alleen pro-Rome perspectief gevend, maar pro Vespasianus/ Titus. 

 

Nero gaf zijn generaal Vespasianus en zijn zoon, eveneens generaal, Titus, de opdracht om het 

probleem van de opstand in het Midden-Oosten te beheersen, vooral in het gebied van Galilea en 

Palestina, hoewel het probleem zich uitstrekte van Turkije tot Libië in Noord-Afrika. Met een andere 

concentratie van opstand geconcentreerd in het gebied van Egypte - Alexandrië. 

 

De generaals Vespasianus en Titus waren experts in het uiteenrijten en vernietigen van religies en 

het oproer van het volk, nadat zij er reeds in geslaagd waren alle Barbaarse volkeren van Duitsland 
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tot Engeland te ordenen en te onderdrukken. Hoewel zij ook Schotland en Ierland binnentrokken om 

de Druïden te vernietigen door alle schriftelijke verslagen van hen volledig uit te wissen. 

 

In de officiële leerboeken wordt gezegd dat de Druïden geen geschreven documenten hebben 

nagelaten, dit is onjuist. Wat er gebeurde is dat Vespasianus en Titus alles op hun pad vernietigden 

en de documenten in beslag namen (waarbij ze de kopieën vernietigden zoals ze altijd deden en als 

Romeins protocol). 

 

Sommige Druïdische documenten werden bewaard door Gnostische groepen in de Bibliotheek van 

Alexandrië. Er wordt gezegd dat de hele bibliotheek verbrand werd. Ook dit is onjuist. De Romeinen 

namen eerst alles in beslag, brachten het naar Rome, en vernietigden toen alles wat kopieën waren. 

Ik twijfel er niet aan dat daar ook originelen en veel onvervangbare informatie is vernietigd. Behalve 

dat het Romeinse protocol van die tijd was om alle mogelijke teksten in beslag te nemen omdat ze 

wisten dat kennis macht is en ze alles zorgvuldig moesten analyseren wat al in Rome door de 

geleerden en militaire analisten van Caesar was gedaan (eerste vernietiging van de Bibliotheek 48 

n.C.). 

 

Vespasianus en Titus waren complete experts in het vernietigen van religies, opstanden en ook in 

het manipuleren van het volk, de onderdanen van het Romeinse Rijk, met behulp van propaganda. 

Vespasianus en Titus (Flaviërs) creëerden het concept van Jezus door gebruik te maken van Titus' 

militaire campagne voor bevolkingsbeheersing, waarbij godsdienst werd gebruikt om het gedrag van 

de mensen in Galilea en Palestina te onderdrukken en te wijzigen. 

 

Een opmerking ook over de mentaliteit van deze twee keizers: zij waren het die het Romeinse 

Colosseum bouwden. 

 

De bibliotheek van Alexandrië bevatte documenten van over de hele wereld omdat zij reeds 

honderden jaren oud was, daarvóór was er een compilatie van gegevens van de Egyptische 

koningen. 

 

Ik heb het over documenten van over de hele wereld, want daaronder valt ook de verzameling 

teksten van stellaire mensen die teruggaat tot de tijd van Atlantis en Lemurië. Relikwieën van niet-

menselijke oorsprong voor het bewaren van gegevens inbegrepen. 

 

Dit alles bevindt zich vandaag de dag in het Vaticaan. In zijn high-tech ondergrondse gewelven en 

buiten het bereik van mensen. 

 

Voor de constructie van het leven van Jezus gebruikten de Flaviërs en hun legioen schriftgeleerden 

een techniek die in die tijd wijdverbreid was en die probeert echte gebeurtenissen, hetzij uit het 

heden of het verleden, te nemen en ze te wijzigen, te vervormen, om vorm, relevantie en 

geloofwaardigheid te geven aan een agenda. 

 

De informatie over Jezus is perfect gebaseerd op de militaire activiteiten van Titus, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van deze techniek van wijziging en verandering van historische gegevens. De leer 

van Jezus is gebaseerd op het Romeinse stoïcisme dat juist door de Flaviërs werd gepromoot; 

Vespacio en Titus. En het bevat weinig originele elementen, omdat het ook vervormingen en 

veranderingen uit het Oude Testament bevat. 

 

De volkeren van Palestina en Galilea werkten in die tijd met een constante, namelijk de verschijning 

van een Messias die hen zou redden van de vervolging en onderdrukking door de Romeinen. 

Vespasianus en Titus gebruikten dit concept en de verwachting van het volk van die tijd om hen een 

messias te geven, maar dan ten gunste van Rome, met als doel de subversieve activiteiten van de 

Palestijnse groepen in het gebied van Galilea te controleren en te onderdrukken. 

 

Onder het concept van: Zij willen een Messias? Wel, wij zullen ze een Messias geven! 

 

In die tijd en onder Romeinse orders en controle, confisqueerden en vernietigden zij alle informatie 

en historische documenten die konden ingaan tegen de officiële versie geschreven door hun 

propagandaleider Josephus. Maar zij gingen nog verder, want in hetzelfde geschrift dat door 
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Josephus was verzonnen, verklaart hij dat de Messias waarop de Joden en het volk van Galilea 

wachtten, keizer Flavius Vespasianus was. 

 

Het idee om Caesar voor te stellen als een levende god komt van de Julio Claudians, of de pre-

Flavische dynastie. (Julius Caesar - tot -> Nero). Zij volgden dus slechts dezelfde trend als hun 

voorgangers. 

 

Gosia: Waar komt het Joodse idee van de Messias vandaan? Wie heeft dit concept geïnstalleerd en 

waarom? 

 

Swaruu: Het idee is oud en stamt uit de tijd van Ahkenaten en Nefertiti. Het verkopen aan de lokale 

bevolking van het idee of concept dat zij de Messias zijn (of hun priesters). Volgens het Atonistische 

model van zonne- en monotheïstische verering. Het wordt ook gevoed door de tegengestelde tak 

van het monotheïsme (meestal Ammonisten). 

 

Het concept van de Ammonistische Messias komt uit het oude pre-dynastieke Egypte en wordt in 

verband gebracht met de verschijning en positieve leiding van het volk door legioenen of 

vertegenwoordigers van de kant van Enlill, dat wil zeggen, Buitenaardsen. 

 

Het volk aan beide zijden, aan de Ammonistische kant (Enlill) en aan de Atonistische kant (Enki) 

wachtte dus op de verschijning van een Messias of Christus. 

 

De term Kristus of Christus werd gebruikt bij of in andere Bijbelse personages zoals Kristo David, die 

Goliath versloeg, dus het was niet iets dat exclusief op Jezus Christus werd toegepast en het was 

slechts meer van de Romeinse procedure om de menigte onder controle te houden. 

 

Inderdaad, de Messias werd verkocht als Vespasianus maar als een levende godheid zoals God zelf. 

En vervolgens werd het omgevormd tot het concept van de zoon van god ---> die door Josephus' 

decreet wordt toegeschreven aan Titus, zoon van de "God" Vespasianus. 

 

En daarbij komt dat het idee van Jezus slechts een vervorming is van Josephus' verhalen over de 

militaire overwinningen van Titus in Galilea en Palestina, zodat het getransformeerde concept werd 

verkocht aan de mensen van Galilea en Palestina, vermomd met methodologie, als zou Titus Jezus 

Christus zelf zijn. 

 

Dus in feite is iedere volgeling van Jezus Christus (Flavius Titus) van zijn leer (Romeins stoïcisme + 

concepten van het oude testament) alleen maar bezig met het aanbidden van en het geven van al 

zijn geestelijke macht en gehoorzaamheid aan Caesar van Rome. Vandaag nog steeds op zijn troon 

met de naam van Katholieke Paus. Dat is niets anders dan Cesar. 

 

Het Romeinse Rijk is nooit gevallen. Het staat nog steeds ... en het is de CABAL. 

 

Gosia: Maar dit concept van de Messias als de positieve gids van het volk, hebben de ET's dat 

werkelijk gegeven, of is het een of andere fantasie of puur menselijke uitvinding? 

 

Swaruu: Het is een interpretatie vanuit het gezichtspunt van de mensen dat wanneer een 

buitenaards persoon van de kant van Enlill arriveert, de problemen van de stad worden opgelost. Dit 

stamt uit de tijd van Ishtar, Osiris, Anu, in het pre-dynastieke Egypte. En het werd vele malen 

versterkt door de verschijning van talloze bezoeken van de een of andere invloedssfeer gedurende 

de laatste 10.000 jaar, waaronder de meest opvallende hier die van de verdrijving van Ahkenaten 

en Nefertiti uit Egypte op beschuldiging van opruiers en voor het opleggen van een monotheïstische 

religie aan het volk toen Egypte werd gekenmerkt door zijn religieuze tolerantie van de kant van het 

opnieuw opkomen van het concept van de godin Ishtar. 

 

Robert: En waarom besloot men de figuur van "Jezus" te kruisigen en waarom op de leeftijd van 33 

jaar? 

 

Swaruu: Jezus kruisigen om hem een dramatisch tintje te geven van de Messias Martelaar, zodat 

het volk zich gedwongen voelt hem uit respect te volgen, vandaar het concept dat Jezus stierf voor 
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hun zonden. Ook, als waarschuwing aan iedereen die gedachten heeft om problemen te 

veroorzaken. 

 

Wat de 33 betreft, dit is niet alleen een belangrijk getal voor de Atonistische Cabal-schepper van 

Jezus, het vertegenwoordigt ook een wiskundige optelling van de tijd die de Joden en het Palestijnse 

Volk verwachten voor de verschijning van de tweede komst van Christus. Dat is niets anders dan 

Titus weer. <--- 

 

Messias eerste verschijning - Vespasianus, tweede komst, Titus <-- 

 

Dit omdat het verhaal en het verhaal van Jezus zo is geschreven dat het leek alsof het iets was dat 

zich afspeelde vóór zijn regering, nog binnen de controle en het Koninkrijk van de Julio-Claudiaanse 

Dynastie, die op hun beurt zijn tegenstanders of rivalen waren als machtsgroep in Rome en met wie 

zij politiek vochten om de troon en positie van Caesars. 

 

Dus elke negatieve actie van de kant van Rome in de geschiedenis van Jezus zal worden gebruikt als 

een beschuldiging aan het adres van de rivaliserende Julius Claudiaanse dynastie en niet van de 

nieuwe Flaviërs die hier proberen zichzelf als Goden neer te zetten. 

 

Ik heb hier een tegenstrijdig gegeven. 

 

Op aarde begrijpt men dat op de datum dat Rome Galilea binnenvalt de straf van kruisiging al was 

opgelegd, maar in mijn stellaire gegevens staat duidelijk dat de straf is uitgevonden door de Flaviërs 

en pas na 800 na Christus op misdadigers werd uitgevoerd. Ik heb zelf geen manier om te 

bevestigen wat het eerst kwam. Ik heb duidelijk de neiging om mijn stellaire gegevens te geloven. 

 

Robert: Vraag: Het Oude Testament. Wat is dat? 

 

Swaruu: Het Oude Testament is in wezen het verhaal van Atlantis en alles wat daar omheen 

gebeurde. Het is zo geschreven dat er twee of meer manieren zijn om het te begrijpen, letterlijk 

voor normale mensen, of tussen de regels door met symboliek, voor geleerden. Het oude of nieuwe 

testament letterlijk nemen is een stadsniveau, of voor de mensen, dat was de bedoeling. 

 

Het maakt deel uit van een controle of compilatie gebaseerd op zeer oude teksten die sterk verwant 

zijn aan de Soemerische tabletten. Omdat ze van hetzelfde volk afkomstig zijn. Er zijn 3 niveaus: 

Soemerische tabletten/ Oude Testament/ Nieuwe Testament. Dezelfde bron en algemene bedoeling. 

 

Robert: Dezelfde Bron maar niet dezelfde auteurs, toch? 

 

Swaruu: Nee, niet dezelfde auteurs, want het is door een lange periode heen, een groot 

tijdsverschil, maar wel van dezelfde groep die de mensheid beheerst. 

 

Echter, de nieuwe auteurs verzamelen en bewerken de teksten steeds. Zo is bijvoorbeeld het 

Nieuwe Testament sinds Josephus ontelbare malen bewerkt, gecorrigeerd en opnieuw uitgegeven. 

Vandaar het bestaan van zogenaamde apocriefe teksten. Die de mensen van de Kerk eeuwen na 

Josephus hebben weggehaald omdat het hen niet uitkwam. 

 

Latere edities waarbij niet hele "boeken" (zo worden ze genoemd) uit de Bijbel worden verwijderd, 

maar alleen niet erg handige paragrafen worden verwijderd of bewerkt, en/of andere worden 

toegevoegd. Het beste voorbeeld hiervan is de "King James" editie van de Bijbel, die tegenwoordig 

het meest wordt gebruikt. Dat kon niet meer Matrix zijn, met het doel de bevolking te controleren. 

 

De Nahamadi Teksten, die niemand anders zijn dan de Dode Zee Rollen, worden verondersteld de 

Bijbel te bevestigen, maar dat is niet het geval. Men ziet of neemt of interpreteert er slechts in wat 

men wil zien. 

 

Bijvoorbeeld, in de Nahamadi teksten wordt gesproken over "De Messias". Het probleem is dat er 

ontelbare "Messiassen" waren met dezelfde naam "Christus". Want dat is wat het betekent. Dus, in 

de Dode Zee-rollen hebben ze het niet over de figuur van Vespasianus en zijn zoon Titus. Ze hebben 
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het over elke "Christus" want er waren er genoeg. Dus ze gaan gewoon kijken en passen alles aan 

als het hun uitkomt. 

 

De Nahamadi Teksten of Dode Zee Rollen zijn in wezen bevolkingsverslagen van het verzet tegen de 

Romeinse bezetting van het hele gebied, van Palestina tot Libië. 

 

Het idee over Jezus in India komt van andere "Christenen", andere "Messiassen" waaraan dat Jezus-

verhaal is opgehangen. Logischerwijs zouden sommige van die "Christenen" uit het Palestijnse 

gebied India bereikt kunnen hebben. Want ik spreek van honderden "Christs". Ze schoten uit de 

grond als paddestoelen in de regentijd. Dus elke keer als ze in een oude tekst "De Messias" of 

"Christenen" lezen, pinnen ze dat op Jezus Christus. En zelfs de naam Jezus de Christus... * Jezus 

betekent Verlosser of Xavier. Die 3 zijn dezelfde namen. Het betekent weer Messias. 

 

Ze voegen dingen toe aan het verhaal naarmate de jaren verstrijken. Nogmaals, er wordt gezegd 

dat men vele jaren niet weet wat Jezus heeft gedaan. Dus van daaruit gaan ze verhalen maken. 

Maar er is geen verslag van wat Jezus die jaren deed, omdat ze het niet verzonnen. Josephus en 

consorten zagen niet in waarom, want het was niet belangrijk voor hen. Of er ontbrak iets dat zij 

later zouden toevoegen. 

 

Een ander veroordelend punt is het parallellisme tussen Titus' veldtocht als generaal en Jezus' 

optreden... ze zijn hetzelfde, en het zijn niet één of twee parallellen, het is alles, helemaal compleet. 

Alleen zouden we elke passage tussen de twee moeten vergelijken en dat is een enorme klus. 

 

Degene die ik me het meest herinner is dat Jezus zei dat als ze hem zouden volgen, ze vissers van 

mensen zouden worden. Titus maakte tijdens zijn veldtochten een slachting onder de vissers in het 

Meer van Galilea en zijn volgelingen, zijn luitenants, begonnen met een speer "mensen te vissen", 

terwijl ze zwommen om hun leven te redden. Zo brutaal. 

 

Dit is geen op zichzelf staand voorbeeld, want de "allegorische" parallellen tussen het leven en de 

wonderen van Jezus kunnen in chronologische volgorde stap voor stap worden gevolgd, hand in 

hand met de militaire campagne van Titus. Dit is perfect gedocumenteerd door Flavius Josephus 

zelf. Dat was niemand minder dan Vespasianus' propaganda-minister. 

 

Maar velen, bijna alle samenzweerders, volgen Jezus nog steeds en zeggen dat hij een wezen van 

licht is of was dat de mensheid kwam redden van de archonten enz. De leugens van de Romeinse 

politici van weleer in stand houdend. 

 

Gosia: Jezuïeten, denk je dat zij weten dat Jezus niet heeft bestaan? Of zijn zelfs zij in de val 

gelopen? 

 

Swaruu: Goede vraag en het antwoord is beslist JA, ze weten het en ze blijven het in stand houden 

om de menigte in toom te houden. Hoewel ik er niet aan twijfel dat jezuïeten van lagere rangen dat 

nog steeds geloven, weten degenen aan de top het. 

 

Uit wat andere onderzoekers hebben gevonden, naast ons bij het bestuderen van de context van dit 

onderwerp, gebeurt hetzelfde met elke andere tak van menselijke kennis, of het nu 

wetenschappelijk, politiek, economisch of religieus is. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat theologen 

ernstig in de gaten worden gehouden en gecontroleerd door de religieuze elites, in dit geval door de 

Jezuïeten, die, zoals wij al eerder hebben gezegd, niemand anders zijn dan de Illuminati. Geen 

verschil. 

 

Wanneer een onderzoeker komt tot het onderwerp van Jezus, Oud of Nieuw Testament, evangeliën, 

zowel officiële als apocriefe, als ze niet de geloofsbrieven hebben die door hen, de Illuminati 

Jezuïeten, zijn opgelegd, worden ze systematisch van die kant aangevallen. 

 

Zoals het gebeurt met de officiële wetenschappelijke takken van de Aarde. Als het niet past in hun 

manier van kijken, wordt er geen rekening mee gehouden. 
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Zelf heb ik bij mijn onderzoek naar het Nieuwe Testament gezien dat onofficiële onderzoekers te 

maken krijgen met een reeks langdurige lasterpraatjes en sterke mechanismen om de zaak in 

diskrediet te brengen. 

 

De officiële theologen van de Jezuïeten beweren namelijk altijd dat onafhankelijke onderzoekers niet 

de studies en geloofsbrieven hebben om als deskundigen over het onderwerp te worden beschouwd. 

Aangezien de laatsten bijvoorbeeld doctoraten in geschiedenis hebben. 

 

Om als onderzoeker op het gebied van de theologie in aanmerking te komen, moet men afkomstig 

zijn uit een context van officiële studies binnen de officiële onderwijsinstellingen van de Jezuïeten. 

Waar zij gedwongen zijn een eed af te leggen dat zij het conglomeraat en de orde niet zullen 

aanvallen bij het onderzoeken van hun onderwerpen in het heden of in de toekomst. 

 

Normale mensen in het publiek hebben geen toegang tot de informatie die ik hier geef. Het zal voor 

hen bijna onmogelijk zijn om duizenden teksten, boeken en video's die met enorme economische 

middelen en arbeid zijn gemaakt, te filteren op wat waar is en wat een leugen is. De doorsnee 

persoon zal alleen datgene als betrouwbaar beschouwen wat afkomstig is van media met officiële 

geloofwaardigheid. 

 

Net als de Meso-Amerikaanse Indianen bij de aankomst van Cortes, zullen zij onder de indruk zijn 

van glazen kralen en glinsterende dingen (zoals kraaien), onder de indruk van grafische 

voorstellingen, dure opvoeringen van bijbelse scènes, foto's, kunst van beroemdheden, en de 

hoeveelheid informatie. Het als waar aannemen alleen omdat de meeste deskundigen het zeggen. 

Deskundigen die ik er op dit moment van beschuldig in sync en collusie te zijn met de controle-

agenda van de Jezuïeten. 

 

Een andere orde naast de Jezuïeten die ik ervan beschuldig de waarheid te verbergen, en hoewel ze 

vele malen met elkaar verweven zijn, zijn de Vrijmetselaars, waarvan ik heb ontdekt dat ze 

hetzelfde zijn als priesters van de zonnegod Aton, in navolging van de monotheïstische ideeën 

opgelegd door Nefertiti en Ahkenaten (waaraan het zijn naam ontleent) ... (controle spelling van 

naam nooit eerder gebruikt). 

 

De naam Gahonam (Geheim Genootschap) bestaat niet in het rood. Ik kan niet weten wat de 

grammatica ervan is, want ik heb het net gehoord, ik heb het niet gelezen. Het klinkt als... fonetisch 

Ga-ho-nam. 

 

Het is zo'n geheim en oud genootschap, dat dateert uit de tijd van Ahkenaten, dat maar heel weinig 

mensen op Aarde van het bestaan ervan weten, hoewel zij degenen zijn die van achteren de 

touwtjes in handen hebben en de poppenspelers zijn van veel van wat er in de wereld, op Aarde, 

gebeurt. Zij maken deel uit van de Jezuïeten, het diepste deel en link naar de hooggeplaatste 

Vrijmetselaars. En dat is waar het symbool van de Vrijmetselarij G vandaan komt. Het is hun 

handtekening. 

 

Dit geheime genootschap is belast met het opleggen met Mind Control en het opleggen van regels 

die de status-quo van de planetaire werkelijkheid op dezelfde manier volgt. Zij zijn de 

poppenspelers achter de Jezuïeten. Met de basis in Rome. Waar de orders vandaan komen. 

 

Robert: Zij zijn degenen die een rang hoger staan dan de Jezuïeten. Maar onder de Paus? 

 

Swaruu: Ja. Naar de top. Hoge geestelijke Atonist. Zwarte Paus. Deze psychopaten bewegen in 

dualiteit, in "balans" volgens hen. 

Je ziet het gezicht van de Duivel zelf. Adolfo Nicolás. Jezuïtische opper-generaal. In figuurlijke zin is 

hij, vanuit hun standpunt, de duivel. 

Dit is het controlesysteem achter de waarheid van Jezus. Het systeem dat de leugens beschermt. 

 

Ik wil gewoon dat de mensen weten dat er een controlemechanisme is. Zogenaamde experts, 

gecontroleerd en betaald door Jezuïtische geheime genootschappen en Gohanam, die de regels 

handhaven en de waarheid verbergen. Onafhankelijke onderzoekers de kop indrukken. Meer heb ik 

er op dit moment niet over te zeggen. 
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