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Galactische Federatie, CIA Controle van UFO Gemeenschappen, Nep Buitenaardse Invasie - Yazhi en 

Swaruu 

 

Swaruu X: Ik zie duidelijk dat de Federatie en de rassen waaruit zij bestaat, evenals zo ongeveer alle 

andere waarnemende rassen, de Aarde zien als een plek om een soort ervaring op te doen van wat er ook 

gebeurt in een mensenleven, individueel of collectief. Dus nemen ze wat er op Aarde gebeurt niet serieus. 

Zelfs het concept van kwaad op Aarde wordt gezien als iets dat daar thuishoort. 

 

Niet dat er buiten de Aarde geen kwaad is, maar niet zoals het op Aarde wordt gezien, dat of die 

concepten zijn uniek voor de Aarde, concepten van kwaad zoals Jins, Duivels enz. worden alleen op Aarde 

gevonden. 

 

Dus wat ik duidelijk zie over hoe zelfs de meest onderlegde mensen de werkelijkheid zien en wat er 

gaande is in de ruimte en op Aarde, is slechts een andere afspiegeling van Aarde concepten en geven niet 

weer wat er werkelijk gaande is, noch op Aarde, noch in de ruimte. 

 

Als we vergelijken hoe andere rassen van de Federatie het probleem zien vanuit het standpunt van hun 

thuisplaneten, zien we opnieuw dat het geen afspiegeling is van wat, of hoe mensen de dingen 

interpreteren. En die rassen van hun planeten zien de Aarde niet echt als een probleemplaneet, 

binnengevallen, of in moeilijkheden van welke aard dan ook. Zij zien het als een educatieve, op zichzelf 

staande, geïsoleerde werkelijkheid of rijk waar vreemde en onethische dingen mogen gebeuren om vele 

redenen, maar meestal om educatieve of om experimentele redenen. 

 

Regressieve ET rassen zijn geen probleem in de ruimte, niets om je echt zorgen over te maken. Daar zijn 

vele redenen voor, bijvoorbeeld de meest voor de hand liggende is dat de Federatie en haar invloedssfeer 

zo groot zijn dat zij kwaadaardige rassen al lang geleden hebben weggevaagd. Vanuit dit oogpunt hebben 

zij het kwaad dus overstegen, althans het klassieke kwaad. 

 

De Federatie op zich is dus niet regressief, en dat verklaart waarom zoveel mensen schrikken als je zegt 

dat ze onethisch of kwaadaardig handelen. Want dat is de weerspiegeling van de andere ET-contacten, 

gekanaliseerd of direct. Met de nodige voorzichtigheid hier, want de Federatie zal die andere contacten 

alleen geven wat zij willen dat zij weten en hoe zij willen dat zij de Federatie zien. Dus dit betekent dat 

wat de mensen, de andere contacten, ontvangen, vaak propaganda van de Federatie is. Het is niet zo 

eenvoudig als ze zeggen. Ken iemand aan zijn daden, niet aan zijn woorden. 

 

Wij spreken geen kwaad over de hele Federatie, maar spreken duidelijke fouten uit over hoe de Federatie 

de Aarde bestuurt. Ze hebben niets gedaan om mensen te helpen. Alleen loze woorden. "Papi Trump gaat 

jullie redden/ Papi Federatie gaat jullie redden". 

 

Je afkraken en je het zwijgen opleggen is een imperialistische, monopolistische waarheidshouding. U, en 

ieder ander, zou het recht moeten hebben te zeggen wat u wilt, laat de luisteraar maar beslissen. Wie u 

het zwijgen wil opleggen, is bezig met meer tirannie. 
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Er is hier iets heel erg mis met de Federatie en de Aarde. Ze gedragen zich niet naar hun woorden. En ik 

zie alle pro-Federatie activisten op Aarde duidelijk als bezig met een soort van Inlichtingen psy-ops, van 

het soort QAnon en Trump. Misbruik maken van de behoefte van de slecht onderlegde mensen om zich 

ergens aan vast te klampen, zoals hoop, religies, waardoor ze weer in een "niets doen" mentaliteit terecht 

komen. Zij zijn experts in menselijke psychologie. Dus ze maken gebruik van deze behoefte om te 

geloven in een "hogere macht". 

 

Ik zie ze de Federatie gebruiken als een nieuwe religie, en iedereen die er iets tegenin brengt als 

"ongelovig" bestempelen. Dit is zeer ernstig! Je hoeft alleen maar het woord Federatie te vervangen door 

het woord Jezus daar en je zult zien wat ik bedoel. 

 

Pro-Federatie slogans zoals: "mensen uit de slavernij halen ten koste van hun eigen leven". Dit is 

helemaal jezuïet. Dit is het concept van Jezus, die zijn eigen leven gaf om de mensheid te redden van de 

erfzonde. Jezuïeten staan hier overal op geschreven. 

 

Mensen hebben de neiging alles te verklaren met wat ze denken te weten en met hun eigen ideeën. Dus 

zeggen dat de Federatie op een slechte manier handelt, is net zoiets als zeggen dat Jezus 'slecht' is. Zij 

houden vast aan hun eigen concept van de Federatie - liefde en licht. En dat weerspiegelt niet wat andere 

mensen zien van de Federatie. Jou vertellen dat je moet stoppen met het doorgeven van je informatie is 

net zoiets als boeken verbranden. 

 

Gosia: Waarom presenteren zij zich dan als strijders van het licht die strijden voor de bevrijding van de 

mensheid, als dat niet is hoe zij deze ervaring hier zien, waarvan wij bevrijd moeten worden? Waarom 

überhaupt de menselijke perceptie over zichzelf manipuleren? Waarom laten we het niet neutraal? 

 

Swaruu X: Omdat de Federatie dit niet doet waar jij het over hebt. Het zijn de mensen die het doen. De 

Federatie als zodanig geeft er niet eens om hoe zij van binnenuit het "spel" wordt gezien. Alleen 

misschien, omdat sommige ET's hun persoonlijke standpunt naar sommige mensen zullen lekken. 

 

Maar het hele concept dat de Federatie Liefde is en Licht de mensheid bevrijdt en zo, is voor mij slechts 

een menselijke constructie, vanuit hun zeer beperkte gezichtspunt en begrip. De propaganda als zodanig, 

en zoals ik hierboven al zei, zou afkomstig zijn van menselijke organisaties met de bedoeling om de 

perceptie van mensen te controleren, en niet rechtstreeks van een "propaganda-afdeling" van de 

Federatie. 

 

De New Age werd gecreëerd door de CIA om het menselijk ontwaken, de perceptie en de houding, zelfs 

de perceptie van de werkelijkheid van de, toen zogenaamde, "hippiebeweging" te beheersen. Wat we nu 

zien is meer New Age controle, meer van hetzelfde. 

 

De CIA is geen regeringsagentschap dat zich bezighoudt met nationale veiligheid, dat zou de NSA zijn. De 

CIA is in het leven geroepen om de belangen van bedrijven, die in handen zijn van Jezuïeten en Cabal-

leden, te dekken en te steunen. 

 

Daarom zitten ze achter jou aan. Omdat je niet op één lijn zit met hun verhaal, daarom ben je gevaarlijk. 

De Galactische Federatie van Licht, wat dan ook, is een van hun beste huisdier-initiatieven om de 

menselijke geesten te controleren. Jullie knoeien met hun programma's en met hun bedoelingen. 

 

De mensen die dit doen volgen een door de geest gestuurd verhaal dat van de Jezuïeten afkomstig is, 

omdat het met hen resoneert. Opnieuw worden de mensen instrumenten van de machtigen, en ze hebben 

het niet eens in de gaten. Zij worden verblind door het schijnsel van hoop dat uitgaat van een almachtig 

Federatieconcept, dat hun dingen belooft die nooit werkelijkheid zullen worden. Omdat ze nooit 

werkelijkheid zijn geworden, waarom zouden ze dat nu wel zijn? 

 

Gosia: Wow, ok. Dus het is niet eens de Federatie zelf die hier met de perceptie van mensen knoeit... erg 

interessant. 

 

Swaruu X: Ja, dat is me heel duidelijk. 
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Een andere dag: 

Yazhi: In het algemeen... wat wij over de Federatie zeggen is ZEER complex. Dus degenen die ons 

aanvallen omdat we "kwaadspreken" over hen, begrijpen zeker niet wat we zeggen. 

 

Ik zal je vertellen hoe Swaruu X over dit onderwerp denkt. Zij voelt en ziet dat er in de gemeenschap die 

over deze dingen praat, je weet wel, UFO's, Buitenaardsen, Federatie, ontwaken, etc., een mainstream en 

een "Alternatieve Media" is. Dit is belangrijk. 

 

De basis hiervoor is dat wij weten, en veel mensen op Aarde weten dat ook, dat de CIA de New Age 

controleert. Ze is er zelfs mee begonnen. Mensen realiseren zich niet de reikwijdte van de CIA. Ze denken 

dat het alleen maar een spionagebureau is dat terroristen in Syrië of waar dan ook in de gaten houdt, en 

dergelijke dingen. 

 

In werkelijkheid is het een controle-instelling, en het werkt rechtstreeks voor de Cabal, voor de Illuminati 

en hun belangen. 

 

Swaruu houdt vol dat zij ziet dat er een duidelijke invloed en controle is over bepaalde groepen mensen 

die dingen zeggen over Federatie en ET's en Ontwaken. Dus die groepen mensen steunen elkaar door hun 

perceptie te beïnvloeden, door elkaars geest te controleren, waarbij de CIA sinds de jaren '60 psy-ops 

met hen uitvoert. Dus wat zij allemaal zeggen, wordt geleid en goedgekeurd door de Illuminati-belangen. 

Ze voeden zich met elkaar, ze versterken elkaar en we weten dat velen direct betrokken zijn geweest bij 

de Jezuïeten en sommigen zelfs direct bij de CIA. 

 

Zij vormen dus een groep en zij krijgen dezelfde soort informatie, dus steunen zij elkaar daarmee, en 

iedereen die buiten deze groep valt wordt gezien als een probleem voor hun belangen, de belangen van 

de CIA en van de Jezuïeten-Illuminati. 

 

Dit wordt duidelijk wanneer zij elkaar gebruiken om onder de "geestelijke gemeenschap" een reeks 

gegevens of informatie te bevorderen of te verspreiden die zij "daarbuiten" willen hebben. Het zijn 

allemaal CIA-instrumenten. Zij willen dat de mensen die geïnteresseerd zijn in Federatie, stellaire 

onderwerpen en ontwaken, buitenaardsen en al dat soort zaken, allemaal eenstemmig werken onder de 

controle van de CIA - Jezuïeten-Illuminati. 

 

Dit niet te kunnen zien, niet te begrijpen dat de CIA en hun managers elk aspect van de menselijke 

waarneming moeten controleren, is zelfs dwaas. Ze zeggen zelfs rechtstreeks. "Wanneer alles wat het 

publiek denkt te weten een leugen is, dan hebben wij onze missie volbracht: CIA directeur." Dat is hier 

precies het geval. 

 

Al die mensen en hun vrienden, sommigen bewust samenwerkend met de CIA, anderen gewoon gebruikt, 

zijn het mechanisme van de Matrix om de aandacht van de "ontwaakte" bevolking af te leiden, zodat zij 

gecontroleerd kunnen worden. 

 

Dus dit is de groep, die complex is, niet eenvoudig, van mensen die in een web zitten van elkaar te 

versterken en omwille van het monopoliseren van de waarheid met betrekking tot buitenaardse informatie 

van welke aard dan ook. Deze groep kan worden gezien als de "Mainstream Media" (MSM) van de ET 

gemeenschap waar wij GEEN deel van uitmaken, en daarom worden wij aangevallen omdat zij ons als 

gevaarlijk zien, en dat zijn wij ook. Wij zijn de "Alternatieve Media" van dit onderwerp en zij zijn de MSM. 

 

Gosia: Het is volkomen logisch, dank je! Alleen zullen de mensen nu vragen, ik weet het: hoe weten we 

dat JIJ niet een of andere omgekeerde CIA-truc bent? Maar ik denk dat dat niet eens een antwoord waard 

is. Iedereen die onze informatie goed bekijkt, zal zien dat het niet mogelijk is. 

 

Yazhi: Je kunt niet a priori weten wie wie is. Het enige wat je kunt is je onderscheidingsvermogen 

gebruiken. Zoals met alles in de MSM. 

 

We staan er alleen voor, we worden voortdurend aangevallen, en we zeggen dingen die niemand over 

deze onderwerpen durft te zeggen. 

 

Gosia: Ja. Mijn andere vraag is: is het de CIA en de Cabal die deze pro-Federatie propaganda opzetten, of 
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de Federatie zelf? En als het de CIA en de Cabal zijn, wat is dan hun belang om de mensen zo in de 

Federatie te laten geloven? Zodat ze zelf niets doen, alleen dat? 

 

Yazhi: Omdat, zoals Swaruu zei, zij, de Illuminati-Cabal, de Valse Buitenaardse Aanval, invasie of contact 

aan het voorbereiden zijn. Dus de Cabal wil dat de mensen als één zijn met dezelfde mentaliteit ten 

opzichte van de Federatie en wij verknoeien het voor hen. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Maar hoe past dat bij het afschilderen van de Federatie als good guys? 

 

Yazhi: Omdat ze dat willen gebruiken voor hun agenda van controle. 

 

Gosia: Maar waarom? Wat is het belang om hen als goede jongens te zien? Ik begrijp het niet. 

 

Yazhi: Zie de Federatie van Galactisch Licht, of hoe het ook heet, hetzelfde als QAnon. Ze zorgen ervoor 

dat alle spirituele UFO, ET fanaten hen gaan vertrouwen en al hun hoop op hen vestigen. Zie het als een 

andere versie of moderne vervanging van het concept van Jezus, zoals het wordt gebruikt om de massa's 

te controleren. Goed en Kwaad. 

 

De mensen trappen in deze val door te denken dat puur kwaad niet kan bestaan en dat er dus een 

"goede" kant moet zijn aan alles wat er gaande is. De mensen, iedereen, vooral degenen die willen 

geloven in buitenaardsen die hen komen helpen en vooral degenen die oprecht werken aan een 

onthulling, ik bedoel al die semi-beroemden zijn de eersten om in die val te trappen. Naar mijn mening is 

die grote groep van ET deskundigen bespeeld door de CIA en haar agenten. En we hebben veel 

voorbeelden van die mensen. Zoveel mensen vallen echt in de val om voor de CIA-Cabal te werken 

zonder het zelf te weten. 

 

Zij bereiden die nep buitenaardse invasie voor, maar ik betwijfel of het zal komen als een invasie zoals in 

de films, zoals een militaire overname van de Aarde. Het zal hoogstwaarschijnlijk komen als positieve 

buitenaardse wezens met mooie agenda's die "vreemd genoeg" voldoen aan en in overeenstemming zijn 

met Agenda 21-30 en met Global Warming-Climaatverandering. Het opleggen van een soort nieuwe orde 

(NWO) en mogelijk religie die er misschien niet eens uitziet als een religie, maar als een set regels of 

geloofssysteem waar de mensen zich aan moeten houden. 

 

Wij/jij storen de Cabal wanneer je kwaadspreekt over de Federatie. Als je zegt dat zij de ultieme 

controleurs van de Aarde zijn, vinden ze het niet leuk dat je dat zegt, want je hebt het bij het rechte eind. 

 

Dat is ook de reden waarom de Federatie de Taygetanen de mond heeft gesnoerd, want zij vertellen de 

mensen precies wat de Federatie en de Cabal niet willen dat ze weten. 

 

Gosia: Dus ze bereiden een buitenaardse invasie voor? Die in dit geval niet nep zal zijn, ze zijn echt van 

plan om te komen? Welk deel ervan zou nep zijn? Leuk als in... daarom moeten de mensen de Federatie 

als goede jongens zien. 

 

Ik betwijfel echt of er echte ET's zullen verschijnen. Daarom is het nep. Ze zullen waarschijnlijk valse 

buitenaardsen gebruiken die ze volledig onder controle hebben. 

 

Ik zeg dit omdat de Federatie werkelijk alles in het werk heeft gesteld om de 'Status Quo' op Aarde te 

handhaven als een op zichzelf staande sociale luchtbel die weinig tot niets te maken heeft met wat er 

daarbuiten gebeurt. Daarom gebruiken zij zelfs het begrip "DOME", dat verwijst naar een harde 

barrièremuur - bel die de Aarde omgeeft en haar volledig isoleert van de buitenwereld, en deze muur of 

koepel is niets anders dan de Van Allen Belts. 

 

Dus willen zij dit super gecontroleerde Aardse rijk behouden waar alle interactie met Buitenaardsen 

volledig onder Illuminati-Cabal Controle is, daarom zullen de mensen nooit echte ET's zien, alleen 

degenen die zij willen dat ze zien, volledig onder hun controle. 

 

Dit wordt ondersteund door het feit dat we weten, en van waar ik sta is het niet eens discutabel, dat er 

geen maanlandingen waren en geen Mars rovers, geen ISS ruimtestation als zodanig en niets van dat 

alles. NASA is allemaal nep, zoals we al jaren roepen. Dus dit zal ook nep zijn. Omdat ze niet willen dat 
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echte buitenaardsen betrokken zijn omdat ze niet onder hun controle zouden staan. 

 

Belangrijke formuleringen waar u rekening mee moet houden en die ik nog niet eerder heb uitgelegd. 

Woorden: 

 

Alien → → Negatieve regressieve niet-menselijke entiteit, die mensen "vervreemdt", hen van hun 

spirituele pad afbrengt. 

 

Buitenaards → → Positief progressief vriendelijk niet-menselijk wezen dat mensen wil verlichten en helpen 

vooruit te komen en gezond te worden. 

 

Gosia: Ok. Je bedoelt dat ZIJ, de Federatie, de Aarde onder controle van de Illuminati Cabal willen 

houden? 

 

Yazhi: JA. Dit kwetst de geest van velen. En dat is waarom we worden afgekraakt, maar ze realiseren 

zich niet dat zelfs de Illuminati niet allemaal slecht zijn in de ogen van de uitgebreide Federatie geest. Zij 

zijn de ambassadeurs van de Federatie op aarde, of zoiets. Ergens in die richting. Zoals talloze mensen in 

de ET-gemeenschap nu hebben verklaard, accepteren en erkennen de Federatie of de Buitenaardsen 

menselijke regeringen als autoriteiten over de mensen met instemming. 

 

Gosia: Is het de Illuminati die de Federatie promoot als good guys of is het met samenwerking met de 

Federatie? Want Swaruu X zei dat het de Federatie waarschijnlijk niet eens kan schelen hoe ze worden 

gezien. 

 

Yazhi: Ze heeft gelijk, de Federatie kan het niets schelen; het enige wat ze willen is de "zuiverheid" van 

het Aardse rijk handhaven en het isoleren van wat er buiten de "Koepel" gebeurt. Maar op het niveau van 

de Cabal-Illuminati geven ze er wel om. Want zij gebruiken de Federatie als een instrument, een herzien 

en bijgewerkt Ashtar Command en Alaniso op steroïden om alle UFO-fanaten te controleren! 

 

Nogmaals, zoals ik hierboven al zei, wat wij zeggen is zeer complex. Wat anderen over dit onderwerp 

zeggen is simpel voor simpele geesten. Die willen gewoon slechte mensen en goede mensen zien. Slechte 

Cabal, goede Federatie. Terwijl wat wij zeggen is dat het niet zo eenvoudig is. Dit heeft vele niveaus en 

wat op het ene niveau is, is het niet op een ander. Dus het vergt veel geestkracht om ons bij te houden. 

En eerlijk gezegd, niet veel mensen hebben dat soort mentale middelen. 

 

Gosia: Ik weet het. Oké, maar nog één vraag. Is de Federatie betrokken bij die propaganda om zichzelf in 

een bepaald licht af te schilderen? Of komt het voort uit de Cabal op het niveau van de Aarde? Ik denk dat 

er een verband is, dat moet wel. Anders zouden ze ook het internet van de Taygetans niet afsluiten. 

 

Yazhi: We kunnen niet met zekerheid weten of ze er al dan niet bij betrokken zijn of in hoeverre ze er 

rechtstreeks bij betrokken zijn (de Federatie). Mijn duidelijke mening is dat zij er niet bij betrokken zijn en 

dat dit alles voortkomt uit een lager Illuminati Jezuïeten CIA controlemechanisme. Daarom is dit niveau 

van denken dat de Federatie een en al liefde en licht is, puur afkomstig van mensen. En daar durf ik om 

te wedden. Er is een heel team van mensen bij betrokken, sommigen worden betaald, anderen doen het 

gewoon omdat ze denken dat het juist is om te doen. Omdat dat is wat ze willen geloven. 

 

Nogmaals, of de Federatie hier nu zelf bij betrokken is of niet, dit is een kwestie van niveaus, en als je dit 

ziet als opgezet op een step council manier, dus gebruikt door de Federatie, heeft wat het ene niveau doet 

niet noodzakelijkerwijs iets te maken met het volgende niveau hogerop. Dus het afschilderen van de 

Federatie als liefde en licht, komt zeker van de Jezuïeten, het CIA-niveau en heeft geen ET-betrokkenheid. 

Maar misschien is dat wel zo, ik kan het niet weten. Ik neem misschien veel waar, maar niet alles. Maar 

eerlijk gezegd heb ik een zeer sterke neiging om te voelen, als een weten, dat het alleen afkomstig is van 

een menselijk sociale controle agenda niveau en mechanisme. 

 

Gosia: Als de "ET", geleid door de NWO, niet in beeld was en de mensen het niet hoefden te accepteren, 

dan zou er geen reden zijn om hen als goeden af te schilderen. Waarom hen dan niet als slechteriken 

afschilderen? 

 

Yazhi: Om te beginnen omdat de Federatie de Cabal-Illuminati leidt, en ze niet als de slechteriken willen 
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worden gezien als ze later als de goeden moeten worden gezien. Omdat er waarschijnlijk binnenkort een 

valse "buitenaardse" invasie zal plaatsvinden, let wel, ze zeggen buitenaardse invasie en geen 

buitenaardse invasie, althans meestal. 

 

Gosia: Nou, precies. Dus daarom moeten ze ook een vinger in de pap hebben bij deze propaganda. Het 

komt misschien als een idee en wordt uitgevoerd door de menselijke Cabal, maar de Federatie keurt het 

goed. Tenminste. 

 

Yazhi: Ja, op één of ander niveau zijn ze erbij betrokken. Wat daar ook op wijst is het feit dat ze zojuist 

de Taygetans het zwijgen hebben opgelegd. Nu meteen? Echt waar? 

 

Gosia: Juist. Dat was mijn punt hierboven ook. Als zij er niet bij betrokken waren, waarom zouden ze er 

dan om geven wat de Taygetans onthullen? 

 

Yazhi: Op een of ander niveau kan het ze wel iets schelen. Dan klopt het wat je zegt, dus dat is wat hen 

zo dwars zit. 

 

Gosia: Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Zoals je zei, ze hebben mensen nodig om in hen te 

geloven, voor het geval ze op een gegeven moment de goedkeuring van mensen nodig hebben, nep 

buitenaardse invasie of niet. 

 

Yazhi: Ja. 

 

Swaruu X: 

 

Gosia: Ik vraag me af of de valse buitenaardse invasie de "aliens" zal voorstellen als iets goeds of iets 

slechts? Dat is iets waar ik in de war over ben. 

 

Swaruu X: Ze hebben niet maar één plan, ze hebben meerdere plannen die uitrollen afhankelijk van elk 

scenario zoals dat zich afspeelt. Dus een mogelijk plan of scenario is een Valse Buitenaardse invasie. Dat 

zou alle vrijheden en alle vrijheid van de mensen wegnemen in naam van een groter goed. 

 

En die invasie kan komen als een volledige valse militaire ET die naar de Aarde komt om iedereen tot 

slaaf te maken. Of het kan komen in de vorm van een positieve buitenaardse invasie, als positieve ET's 

die komen helpen en de menselijke bevolking nieuwe regels opleggen, regels die precies die zullen zijn die 

de Nieuwe Wereld Orde wil. Zoals een tweede komst van Christus, of een "Federatie van Licht" die 

verschijnt om mensen een nieuwe religie te geven en ze zullen er allemaal voor vallen, voor een Nieuwe 

Wereld Orde, omdat die wezens als welwillend zullen worden gezien omdat ze bijvoorbeeld een pandemie 

hebben genezen, of de Aarde hebben genezen van de opwarming van de aarde. En zelfs de mensen een 

nieuwe economische orde of systeem gaven, zoals Nesara Gesara. En het zal allemaal nep zijn! 

 

Gosia: Dus het kan beide kanten op gaan, goede ET's of slechte ET's invasie. 

 

Swaruu X: Voorlopig denken we sterk dat wanneer en als het zover komt, het waarschijnlijk de weg zal 

gaan van de "liefdevolle en zorgzame probleemoplossende Galactische Federatie", die Nieuwe Wereld 

Orde regels oplegt aan de mensen. Ook vanwege hoe sterk zij geïnteresseerd zijn in het beschermen van 

hun "Federatie van Licht". En hoe die gezien wordt in de ogen van het publiek. 

 

Niemand kan beweren dat de Federatie op het punt staat de mensen te redden, want ongeveer de helft 

van de bevolking op Aarde heeft papaya's (vaccins) genomen met een genocidale cocktail van stoffen. Het 

is dus te laat om de Federatie om hulp te vragen, de genocide is al begonnen. 

 

Er zijn dingen die erop wijzen dat zij waarschijnlijk die weg zullen inslaan, van de "goede ET's invasie", 

bijvoorbeeld met hun verraderlijke aandringen om het publiek het concept van een welwillende en 

liefdevolle Federatie op te dringen, terwijl zij erop uit zijn om alles wat tegen dat beeld ingaat te 

vernietigen en te censureren. 

 

Ze zijn duidelijk bezig de zaken in die richting te sturen, dus ze willen niet dat mensen zoals wij tegen de 

Federatie tekeergaan, omdat dat tegen hun plannen ingaat. 
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Gosia: Ja, dat dacht ik ook net. Maar zouden de echte Federatie of echte ET's dan niet ingrijpen om het 

recht te zetten? Die willen zeker niet gebruikt worden? 

 

Swaruu X: Ze zouden NIET ingrijpen, omdat de nep buitenaardse invasie alleen op Aarde plaatsvindt, in 

dat rijk, en wordt, of zal worden gezien als onderdeel van het "spel" en van de leercurve van de mens. Ik 

ben hier zeker van. Heel zeker van. 

 

Gosia: Dan zullen we moeten ingrijpen en de mensen informeren. 

 

Swaruu X: Wij maken ook deel uit van het spel. We maken alles misschien erger of beter, afhankelijk 

van wie je bent en wat je interesses zijn. Maar wij vertellen de mensen tenminste hoe de zaken ervoor 

staan. We spelen geen bedrieglijk spel. Het enige wat we proberen te doen is de mensen zelf te laten 

nadenken! Denk, denk! Verdomme! 

 

kort gesprek met Robert: 

Swaruu X: Wij van hier weten waar ze heen gaan met hun documenten en hun agenda. We weten dat ze 

het gebruik van, maar we voelen dat nog niet, de nep buitenaardse invasie binnenkort in gedachten 

hebben. Als deze valse invasie plaatsvindt, kan dat op twee manieren zijn: 

 

1: In de vorm van een invasieve militaire directe invasie. 

2. In de vorm van een redding van de mensheid door een welwillende "Galactische Federatie". 

 

Wij geloven vanaf hier sterk dat het scenario nummer 2 zal zijn. 

 

Zij zijn alles aan het voorbereiden en het wordt zelfs weerspiegeld in hun aandringen dat de "Galactische 

Federatie" (zoals zij het noemen) wordt gezien als de good guys, de verlossers en dat is waarom zij ons 

aanvallen omdat wij de waarheid vertellen, dat zij niet alleen liefde en licht zijn. 

 

Wanneer de valse Galactische Federatie, gemaakt door de Cabal, (waarbij de authentieke dit alles 

toestaat) intreedt, zullen zij de mensheid redden van onder andere de problemen van de pandemie en 

zullen hen ook gratis technologieën geven, wat de bevolking alleen maar zal zien als iets goeds en 

formidabels, en zij zullen ervan houden. 

 

(Gecensureerd op Youtube: Dat is alleen maar manipulatie omdat de covid agenda op afstand zal worden 

gecontroleerd met nanotechnologie in vaccins met behulp van 5D netwerken. Dan zullen er gevallen en 

sterfgevallen zijn op specifieke plaatsen wanneer en zoals de Controllers, de Cabal, dat willen). 

 

Ook de vrije energieën en de nieuwe economie Gesara NESARA, of hoe het ook heet, het maakt niet uit, 

het zal ten koste gaan van mensen die hun bezittingen en bevoegdheden delegeren "voor het welzijn van 

de gemeenschap en voor het welzijn van de planeet". Met excuses zoals dat olie schaars is en dat 

daarom het gebruik van de verbrandingsmotor moet worden gestopt ten gunste van elektrische auto's en 

voertuigen die alleen degenen die binnen het systeem vallen kunnen hebben, superrijken en anderen, en 

ook dat elektrische voertuigen, vanwege de aard ervan, kunnen worden gecontroleerd door de netwerken, 

door het internet naar goeddunken van de Cabal. 

 

Maar hoe gaat een welwillende "Galactische Federatie" zich aan de Aarde presenteren? Dat is geen 

holografische samenleving die alles delegeert voor het welzijn van de gemeenschap. 

 

Swaruu X: Het is een valstrik. Het zal worden gedaan door de Cabal met de toegeeflijkheid van de echte 

Federatie. In naam van de opwarming van de aarde (die vals is) zullen ze stoppen met het gebruik van 

voertuigen met inwendige verbranding, waardoor de menselijke bevolking onafhankelijkheid en mobiliteit 

zal worden ontnomen. Zij zullen meer dan ooit afhankelijk zijn van het systeem en niet in staat zijn zich 

autonoom te verplaatsen, laat staan privé. Dit is een zeer belangrijk punt. 

 

Het is te zien aan de achteruitgang van auto's die steeds meer op elektronica vertrouwen, steeds duurder 

worden en een steeds kleinere motor hebben. Ook de adoptie van spraakmakende kleine auto-ontwerpen 

zoals kleine SUV's die alle stabiliteit op de weg missen met krakkemikkige motoren van 1,4 L of minder, 

soms slechts met 2 of 3 cilinders. Dit is te zien in de adoptie van de motorfiets met kleine cilinderinhoud, 
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en het feit dat motorfietsen met grote cilinderinhoud onbetaalbaar zijn op dezelfde manier als auto's. 

 

En dit sluit aan bij wie het gebruik van de fiets wil aanmoedigen, maar dan wel ten koste van de auto en 

de motorfiets. 

 

Dit klinkt op het eerste gezicht gezond en goed, fietsen als iets geïsoleerds zijn heel gezond, het probleem 

is dat ze gebruikt worden voor bevolkingsbeperking, omdat mensen dan niet meer echt onafhankelijk 

kunnen bewegen en worden ingeperkt binnen het afstandsbereik waar ze kunnen trappen, zonder 

mogelijkheden om op een praktische manier lange tochten te maken. 

 

Dit door de bevolking in toom te houden en hun vrijheden te beperken in naam van de ecologie en de 

opwarming van de aarde, en ook onder het voorwendsel dat de olie opraakt, iets waarvan we van hieruit 

weten dat het een snel hernieuwbare natuurlijke hulpbron is, zoals mijn collega's reeds hebben uitgelegd. 

 

Dus om terug te komen op de Pentagon documenten, zij zullen het publiek nooit iets geven dat waar is. 

Wat zij u zullen geven is precies en alleen wat de CIA wil dat de mensen weten en geloven en dat is direct 

verbonden met hoe zij willen dat de mensen "buitenaardse wezens" zien, direct verbonden met hun nep 

buitenaardse invasie agenda. 

 

Dus de zogenaamde "Pentagon" documenten zijn eigenlijk alleen maar een naam, want wat aan het 

publiek zal worden gegeven zal in eerste instantie afkomstig zijn van het Pentagon, dan verwerkt door de 

CIA, gecorrigeerd en vergroot, en dan blootgesteld aan het publiek met de volledige bedoeling om de 

perceptie van de mensen te sturen in de richting van wat de controleurs willen volgens hun agenda's zoals 

een valse invasie. 

 

De "inlichtingen" die we hier hebben of de gegevens, hoe je het ook wilt noemen, geven aan dat ze de 

weg bereiden voor optie 2, dat is de welwillende buitenaardse invasie die de mensheid zal "redden" van 

haar problemen, maar ten koste van de vrijheden van de mensen, omdat de nep-buitenaardsen zullen 

zeggen en dicteren wat de voorwaarden van de hulp zullen zijn die volledig hand in hand zullen gaan met 

de bedoelingen van de Nieuwe Wereld Orde. 

 

En het moet nog worden gezegd dat we weten dat er echte buitenaardse wezens zijn die samenwerken 

met de Cabal Nieuwe Wereld Orde om dit te ontwikkelen, en de Federatie zit direct achter deze agenda. 

 

Wauw. En die wezens, mensen, zullen het uiterlijk hebben van Nordics? 

 

Swaruu X: Hoogstwaarschijnlijk wel. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze zeggen dat ze Pleiadiërs en dergelijke 

zijn (of rassen die niet bestaan maar gebaseerd zijn op de klassieke Pleiadiërs van "mooie" wezens zoals 

de Solatiërs). 

 

Robert: En de mensen zullen daar intrappen? 

 

Swaruu X: Ja, maar allemaal ontworpen door de Cabal om de bevolking te manipuleren, dat is waar de 

reset om draait, net als toen ze Christus uitvonden. Het opleggen van een totaal nieuw geloofssysteem 

met de vernietiging van het oude. Daarom vernietigen ze vandaag de dag het verleden, door alles uit te 

wissen, alles te censureren, digitaal te zijn en weer boeken te verbranden, historische gebouwen over de 

hele wereld af te breken, (sluit aan op de Notre Dame). Effectief het verleden van de mensheid uitwissen 

om een nieuw op te leggen. 

 

Ik stel actief de systematische verdwijning van historische gebouwen over de hele wereld aan de kaak. 

 

Robert: Hetzelfde als toen ze de Druïden vernietigden. 

 

Swaruu X: Dat klopt. 

 

En als je mij ervan beschuldigt dat ik hetzelfde ben als anderen, kijk dan alsjeblieft naar wat ik zeg. 

Niemand anders rapporteert dit. 

 

Robert: Zij zullen nooit de waarheid aan het licht brengen. 
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Swaruu X: Niet door hen, nooit! Ja, ze zullen je alleen gecontroleerde en gemanipuleerde informatie 

geven die strookt met de agenda's voor bevolkingsbeheersing die zij in gedachten hebben. 

 

Het feit dat al die mensen nog steeds geloven dat het zal gebeuren, geeft aan hoe weinig kennis zij 

hebben over hoe degenen die de Aarde beheersen te werk gaan en dat alles met elkaar verbonden is. Je 

kunt het UFO-fenomeen niet op zichzelf zien zonder het in verband te brengen met de agenda's van de 

Nieuwe Wereldorde en geheime genootschappen. Alles is met elkaar verbonden. Slechts weinigen kunnen 

het complete landschap zien. 

 

Een andere dag 

Swaruu X: Over Taygeta, dat is eigenlijk het probleem met de Federatie, haar obsessie met het volgen 

van regels en de ongehoorzaamheid van Taygetans. Terwijl we heel goed weten dat de Federatie altijd 

haar eigen regels verdraait om de situatie aan te passen zoals zij dat nodig achten voor hun belangen. 

 

Het idee dat de meeste mensen hebben over de Federatie als een organisatie van liefde en licht, en dat 

ons ervan beschuldigt negatief te zijn omdat we hen in twijfel durven trekken, "hoe durven we een 

perfecte organisatie in twijfel te trekken", komt voort uit een volledig kunstmatig menselijk idee en 

interpretatie van hoe de Federatie zou moeten zijn en weerspiegelt niet de waarheid van wat er buiten de 

Aarde is. Ze raken in een staat van adoratie, idealiseren de Federatie. 

 

En mensen binnen die menselijke organisatie, of zelfs een groep gelijkgestemden zoals ufologen en 

zogenaamde onderzoekers, die alleen maar bezig zijn elkaar te valideren door hun informatie en hun 

ideeën te delen als "wat zou moeten zijn", zijn degenen die het concept van Federatie creëren zoals het 

op Aarde wordt begrepen. 

 

Ik blijf erbij dat vanuit mijn standpunt, vanuit ons standpunt van buiten de Aarde, de zaken heel anders 

liggen en dat dit weer een poging is om dingen te beschrijven die buiten het menselijk begrip liggen, met 

gebruikmaking van beperkte menselijke taal. Het menselijke concept van Federatie is uiterst simplistisch. 

De werkelijkheid is heel anders. 

 

De Federatie is een uiterst complexe en enorme organisatie met vele niveaus, zoveel dat het onmogelijk 

is ze allemaal te begrijpen, en tot overmaat van ramp overstijgt zij ook wat de mens 'dichtheden' noemt. 

 

Zelfs de interpretatie van wat goed en wat fout is, verandert op die niveaus. Dat maakt het bijna 

onmogelijk te begrijpen voor mensen met een star begripskader, die ook nog eens gehecht zijn aan hun 

eigen ideeën. 

 

En om het nog erger te maken, veel van die mensen die over Federatie praten, gebruiken het onderwerp 

alleen maar om populariteit en acceptatie binnen hun gemeenschap te verwerven, voor geld, voor roem, 

voor een plaats tussen andere geaccepteerde onderzoekers, en mijn favoriet: omdat ze onder een agenda 

en betaal-rol vallen, waarschijnlijk van een of meer 3-letter spionage agentschappen. 

 

En de mensen, het publiek, weet niet meer wat ze moeten denken, wie ze moeten geloven en ze vallen 

weer in dezelfde gedachtegang van altijd maar diegene te volgen, de onderzoeker of diegene die meer 

geloofsbrieven heeft, meer vrienden of invloed, dus doorgaan met een mainstream MSM media 

mentaliteit. Zij trappen weer in dezelfde val als altijd, door een aanvaardbare bron te volgen in plaats van 

hun eigen hoofd te gebruiken, omdat zij niet de moeite willen nemen om zelf een mening te vormen over 

een onderwerp, omdat zij zo gewend zijn om gevoed te worden met dingen die al verteerd zijn. En we 

hebben dit al eerder gezegd. 

 

Alle verhalen, alle informatie op Aarde, moet en moet gecontroleerd worden door instanties, van alle 

onderwerpen. De informatie die mensen krijgen moet door hen gecontroleerd worden, niets mag op een 

kier en in de wind worden gezet. Omdat het terug kan komen om hen te bijten. Ze willen totale controle. 

 

Waarom denkt u dat de UFO-gemeenschap en de onderzoeks- en contactgemeenschap de uitzondering 

zouden zijn? NEE, dat is het niet en integendeel, het is een van de meest gecontroleerde gebieden omdat 

het vele niveaus betreft waarvan de Cabal wil dat mensen er controle over hebben, zoals spiritualiteit, 

hoge verboden technologie, en bewustzijn van hoe dingen werkelijk werken op Aarde in het algemeen. 
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Dus, zoals ik al eerder zei, de mensen worden gevoed met misinformatie over alle onderwerpen, van 

politiek tot de aard van de werkelijkheid tot wetenschap. Dus wat is de werkelijkheid voor hen? Het is een 

volledig kunstmatige constructie. 

 

Op Aarde zijn er verschillende realiteiten die geen van alle bij elkaar passen. Er is er een voor de massa, 

voor de eenvoudige mensen, er is er een voor de politici, een andere voor de lage geheime 

genootschappen, en nog een andere voor de diepe geheime genootschappen, om nog maar te zwijgen 

van de realiteiten buiten de planeet die ook veel te maken hebben met wat er gaande is op Aarde. 

 

Dus met dit multilevel realiteitsverandering systeem is het onmogelijk voor het publiek om te weten wat 

wat is. Elke hierboven beschreven realiteit heeft zijn eigen set van geaccepteerde regels, wetenschap, en 

alles wat je maar kunt bedenken. En elk niveau denkt altijd dat zij de ultieme waarheid in pacht hebben 

omdat zij kennelijk boven andere niveaus staan, en zoals gewoonlijk zijn zij blind voor de niveaus boven 

hen, voornamelijk door hun eigen egocentrische narcistische complexen. 

 

Gosia: Op dit punt moet ik vragen, want mensen zullen dit zeker vragen, hoe anders maakt ons dat? Wij 

voeden hen ook met informatie, en de mensen springen erop, veel van hen zonder vragen te stellen. Hoe 

zou jij daarop reageren? 

 

Swaruu X: Hoe kunnen mensen weten dat we anders zijn? Hoe kunnen ze dit onderscheiden en er 

doorheen navigeren? Ze moeten hun verstand gebruiken, we kunnen geen enkel soort bewijs geven van 

dit alles omdat er geen bewijs is voor dit onderwerp, zelfs niet hier binnen een Andromedaanse Biosfeer. 

 

Wij vertellen hen, het publiek, om na te denken, om wijs te zijn, terwijl de anderen die het over Federatie 

hebben ons het zwijgen willen opleggen omdat wij van hun ideeën afwijken, en zij willen hun verhaal 

opdringen, een verhaal dat perfect samengaat met hun agenda's van controle zoals QAnon, en een lange 

lijst van UFO-onderzoekers. 

 

Wij zijn degenen die zeggen, wacht, de dingen zijn niet zo eenvoudig, kijk naar alle ethische en morele 

implicaties die hier op meerdere niveaus spelen. Zij zeggen alleen dat de Federatie van liefde en licht is en 

dat zij hier zijn om de mensheid te helpen en te bevrijden. Wat zij zeggen houdt geen steek, want dat zijn 

loze beloften die nooit zijn waargemaakt, dus de mensen blijven daar maar zitten wachten tot het 

gebeurt, terwijl hun vrijheden worden afgenomen... precies zoals bij de QAnon-beweging. Het is zo 

precies als de QAnon beweging dat het lijkt alsof het onder controle staat van dezelfde mensen. Sommige 

specifieke mensen in het UFO veld worden gebruikt als een brug voor de CIA en andere 3 letter spionage 

agentschappen om te infiltreren in de UFO spirituele gemeenschap. 

 

Dus hoe zijn wij anders? De anderen vertellen mensen ons te negeren omdat we liegen, en beschuldigen 

ons van vele dingen. Zij hebben duidelijk onze ingewikkelde standpunten niet begrepen, die van hen zijn 

te simpel om zelfs maar waar te zijn. En wij zeggen nooit tegen iemand om niet naar andere meningen te 

luisteren. Dat is zo. Wij zijn het die zij het zwijgen proberen op te leggen, zij zijn het die het volledige 

monopolie van de waarheid willen hebben over dit onderwerp van de Federatie en ook over alle andere 

onderwerpen. Dit is moderne boekverbranding! Zo kunnen de mensen zien wie wie is. 
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