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Federatie en Aarde - Buitenaardse Realiteit vs Mensheid - Directe Buitenaardse Informatie 

 

Yazhi: Mensen op aarde zijn sterk geconditioneerd om de ruimte als leeg te zien en slechts één planeet te 

hebben met leven erop. Dus ze denken heel sterk dat de samenleving en alles wat daarbij hoort, van 

morele waarden tot geschiedenis, tot smaak in eten, tot kleding en mode, gadgets, sieraden, ethiek, 

sportwagens, kleerhangers, alles, op aarde is uitgevonden door mensen. Ze werden geconditioneerd om 

op die manier te denken door hun regeringen, door de controleurs zoals de Illuminati, die media, muziek, 

films, sociale waarden gebruikten via scholen en op zoveel andere plaatsen. 

 

Dit zorgt ervoor dat de mensen een zeer sterke weerstand hebben om zelfs maar het leven in menselijke 

vorm te accepteren zoals dat bestaat op talloze andere planeten, in de uitgestrektheid van de ruimte. 

Sterker nog, ze verzetten zich tegen het idee dat een eenvoudige kleerhanger, oorbellen of een eenvoudig 

potlood op talloze plaatsen, beschavingen en culturen over de hele Melkweg te vinden zijn. Een van de 

moeilijkste concepten die mensen heel moeilijk kunnen accepteren, is het simpele feit dat er een enorme 

hoeveelheid andere culturen is die precies menselijk zijn in de hele Melkweg, en misschien zelfs in het 

hele universum. 

 

Zoals ik al zei, mensen denken dat zij de enige zijn die bestaan, en zelfs de meest ervaren ET-

enthousiastelingen twijfelen nog steeds of ET's bestaan. Dit komt omdat ze door hun ontwerp geïsoleerd 

zijn in een cocon onder een koepel die een planeet omringt en doen denken dat ze alleen zijn om een heel 

specifieke harde ervaring te kunnen hebben. 

 

Harde ervaring, maar zeer contrastrijk en leerrijk. Zozeer zelfs dat het een persoon markeert, zelfs 

wanneer het is getranscendeerd om ergens anders in het universum te incarneren. De ervaring op aarde 

is zo intens dat het de culturen beïnvloedt van zowat alle rassen waarvan de leden betrokken zijn geweest 

bij een ervaring op aarde. Maar dit gaat beide kanten op, en zoals de aarde andere culturen beïnvloedt, zo 

beïnvloeden andere culturen de aarde en op een zeer sterke manier. 

 

Een concept dat ik eerder heb uitgelegd maar voor mij van het grootste belang is, is dat mensen, 

wanneer ze zielen zijn, bij gebrek aan een beter woord, maar ik heb er een sterke hekel aan, bewust 

en/of onbewust allerlei soorten ideeën importeren en exporteren ze migreren met ervaring na ervaring en 

incarneren over het hele universum. 

 

Dit verklaart naar mijn mening sterk waarom de aarde zo rijk is met zo'n grote diversiteit aan culturen en 

alles wat ze maakt. De aarde tot een soort knooppunt of belangrijk aandachtspunt maken waarin waarden 

en ideeën van elders worden geconcentreerd. 

 

Zoals ik al eerder heb uitgelegd, maar ik moet er nogmaals op wijzen dat de barrière tussen wat 

menselijk is, van de aarde en wat buitenaards is, geen harde en duidelijk gedifferentieerde barrière is. Het 

is vaag, schaduwrijk, mistig, onduidelijk. Ik zeg dat ik weet dat het velen stoort die denken dat ET's alleen 

wezens uit de ruimte zijn, niet hun buurman of hun schoonzoon. 

 

Zielen incarneren daar, sommigen herinneren het zich, anderen een beetje, anderen niet, dus spelen ze 
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een bepaalde tijd als mens en herhalen ze incarnaties. Sommigen worden daar geboren, anderen gaan 

daar naar binnen met behulp van technologie, anderen zijn volledige ET's die door de straten lopen. Ze 

spelen allemaal menselijk, maar moeten allemaal een reeks regels of afspraken naleven en gehoorzamen. 

 

Enkele van de belangrijkste waarvan de meeste mensen niet eens weten, is bijvoorbeeld de regel dat de 

Matrix van de Aarde te allen tijde moet worden bewaard. Dus dit is waar de Federatie weer binnenkomt, 

en het behoud van de aarde afdwingt zoals het zou moeten zijn, en degenen die beslissen hoe het zou 

zijn, zijn de leden van de Federatie zelf als degenen die in het spel op aarde leven of hebben geleefd als 

mens. 

 

Dit is waar de waarden die tijdens hun incarnatie op aarde zijn gegenereerd, overstijgen naar het leven 

dat ze misschien hebben op een andere plaats buiten de aarde en op een plaats van invloed van de 

Federatie zelf. Dus de ervaringen die op aarde zijn geleerd terwijl we mens waren, zullen overstijgen om 

zwaar rekening te houden bij het beslissen wat de toekomst voor de aarde is, welke nieuwe regels zouden 

worden geïmplementeerd of afgedwongen. Zwaar voormalige mensen de controle over het aardrijk geven, 

gebruikmakend van wat ze daar hebben geleerd, vooral met betrekking tot waarden en ethiek. Een soort 

cyclus of vicieuze cirkel creëren die dezelfde problemen en onrechtvaardigheden versterkt of in stand 

houdt, andere sterrenrassen die wij als afschuwelijk en immoreel beschouwen. 

 

Gosia: Nou, maar dat is wat ik niet begrijp. Als het leven hier in 3D hun beslissingen later beïnvloedt, 

vraag het dan aan een willekeurig sterrenzaad hier... ze willen hier NIET lijden, of ze willen niet 

gemanipuleerd worden, ze willen wel hulp, enz. Dus als de beslissingen daarboven worden beïnvloed door 

hun eerdere 3D-ervaring hier, dan zouden ze mensen hier moeten begrijpen en het lijden niet willen 

bestendigen! Juist omdat ze er doorheen zijn gegaan! 

 

Yazhi: Het probleem dat moeilijk onder ogen te zien is en dat ik al eerder heb genoemd, is dat de waarde 

en de interpretatie van hoe lijden, hoe problemen en ontberingen en hoe alles wordt bekeken, verandert 

zodra je buiten het aardse rijk bent. Dit betekent dat ze wel willen lijden, en dat lijden en ontberingen het 

hele punt zijn om naar de aarde te gaan, omdat ze nog steeds onder het concept zijn dat ze moeten 

ervaren om te begrijpen. Wat naar mijn mening maar ten dele klopt. 

 

Het doel van het leven is de ervaring van het leven zelf, het goede en het slechte, het contrast dat 

voortkomt uit de dualiteit. In staat zijn om het goede meer te begrijpen en te waarderen na het 

gelijkwaardige slechte te hebben doorgemaakt. Dus in het leven zijn er geen verkeerde, ongeldige of 

mislukte levens. Dat is allemaal ervaring en dat is wat zij, mensen als zielen, willen en zoeken. En in het 

proces helpen ze juist de uitbreiding van de Bron zelf, omdat elke persoon de Bron is als begrip van 

zichzelf door een beperkt aandachtspunt gedefinieerd door de herinnering aan ervaringen uit het verleden 

die een ego-zelf vormen, die een ziel definieert zoals die is. 

 

Gosia: Waarom proberen sommigen het dan te veranderen, zelfs van bovenaf, zoals jij? Ik denk dat ik 

dat ook ga doen! 

 

Yazhi: Omdat het vanuit jouw perspectief verkeerd is en jij jouw perspectief als geldig beschouwt. 

 

Want hoewel alles onder controle is en alle ervaringen op aarde door mensen/zielen worden gewild, is het 

onontkoombare feit waar we altijd over razen dat terwijl iemand een ervaring op aarde heeft, terwijl ze in 

het spel Matrix of Earth zijn, ze dat niet willen lijden en ontberingen ervaren. Het wordt niet minder dan 

marteling. 

 

En het is naar mijn mening volkomen immoreel om alleen de wensen, behoeften en rechten van mensen 

buiten de aarde te observeren en niet terwijl ze binnen de aarde een menselijke ervaring beleven. Ook als 

ze er bewust voor getekend hebben. 

 

Gosia: Maar dat is wat ik bedoel. Dat ze, na 3D lijden te hebben meegemaakt, moeten begrijpen hoe 

moeilijk het is en het NIET meer willen! Maar je zegt dat als ze hier wegkomen, hun waardensysteem 

verandert, en dat ze het weer willen? 

 

Yazhi: Dat zouden ze moeten doen, maar feit is dat de meesten dat niet doen! Omdat de waarde van dat 

lijden anders is als ze eenmaal buiten de aarde zijn. En ze zagen hun incarnatie daar niet als 
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verschrikkelijk, omdat ze een leven van armoede en geweld hadden geleefd. Het enige wat ze zien is 

wow, wat een sensatie, laten we het nog een keer doen! 

 

En niet iedereen, aangezien het verschillende mensen zijn, zal dezelfde reactie hebben als ze de aarde 

verlaten. Velen denken zoals u, maar u bent niet genoeg om iets te veranderen. En terwijl je in het spel 

van de aarde bent, heb je het gevoel dat je de waarde van je ontberingen daar niet zult veranderen, maar 

als je er eenmaal uit bent, kun je veranderen hoe je denkt. Het is niet langer lijden, het wordt nuttige 

scheppende kennis. En de meeste mensen willen meer (eenmaal uit het aardse rijk). 

 

Gosia: Ik zou denken dat het omgekeerd is. Dat iedereen die hier binnenkomt en dit leven van binnenuit 

ziet voor wat het is, NOOIT zal willen voortzetten wat hier aan de hand is. Het is vreemd om te zien dat 

de zielen als ze eruit komen, ze dit blijven willen! 

 

Yazhi: Ik ben het ermee eens dat ze moeten reageren op een manier die verwerpt wat er op aarde 

gebeurt. Het probleem is dat dit niet zo is. Ik verzin dit niet. Het trieste feit is dat het overal dezelfde 

constante reactie is als ze de aarde verlaten. De waarde van ontberingen en lijden verandert in het 

tegenovergestelde zodra ze zich buiten een onderdompelingscapsule bevinden of wanneer ze zich in het 

"afterlife tussen incarnaties" bevinden. Ik vind dit feit niet leuker dan wat jij doet. 

 

Gosia: Als ze dit willen, wat doen we dan precies? Federatie wil dit, zielen willen dit. Wat is dan ons doel 

hier precies? 

 

Yazhi: De Federatie beweert precies dat. Dit is niet ons probleem en dit is geen van onze bijenwas om op 

te lossen. Vind je het niet leuk?! Beweeg mee! 

 

Gosia: Hebben ze gelijk? 

 

Yazhi: Een kwestie van perspectief. 

 

Ons doel zoals in jou, Gosia, ik Yázhi... We zouden kunnen begrijpen dat het niet ons probleem is. Maar 

als we hier blijven, is dat omdat we nog steeds pijn doen voor de mensen die lijden terwijl ze in een 

incarnatie zijn, ongeacht hoe ze de dingen bekijken als ze eenmaal buiten zijn, en ongeacht hun plannen. 

 

Gosia: Maar er zijn hier zielen, aandachtspunten die hier al honderden incarnaties zijn. KIEZEN ze er ook 

voor om hier te zijn voor een kick? Voor honderden incarnaties de een na de ander non-stop? Misschien 

VERGETEN ze de uitweg? Ik heb het gevoel dat ze hier alleen maar een dieper en dieper gat aan het 

graven zijn. Ik heb het gevoel dat we hier ook speciaal voor hen zijn. 

 

Yazhi: De meeste zielen, zoals ik begrijp, blijven op aarde en hebben ervaring na ervaring en willen door 

alle mogelijke variaties van levens die op aarde beschikbaar zijn, en ze hebben oneindig veel om dat te 

doen. Ik citeer hier Dolores Cannon. 

 

En ik ben het er volledig mee eens, en ik zie dat dit het geval kan zijn. Na duizenden en duizenden levens 

is het niet meer dan logisch dat ze gehecht raken aan hun identiteit als menselijke ziel en daar steeds 

opnieuw moeten incarneren. Ik weet zeker dat ze het vergeten. Omdat de Matrix de gedachten en 

waarden zijn van de mensen die erin leven maken het daarom bij collectieve overeenkomst. 

 

En zoals wanneer je sterft, je je ego-zelf-identiteit niet verliest, dan neem je de Matrix met je mee, omdat 

je de Matrix bent. Dit maakt dan een ziel die sterk gehecht is aan het idee 'mens' te zijn, niet in staat om 

te zien of te begrijpen dat er andere opties en plaatsen zijn om in te incarneren. Op deze manier bezien 

begrijp ik hoe het een valstrik wordt. En deze kennis, van wat we zeggen, kan hen helpen begrijpen dat 

er andere opties zijn. 

 

Omdat niemand iets buiten hun eigen kenniskader kan zien en begrijpen, omdat ze de informatie niet 

kunnen interpreteren omdat ze geen achtergrond hebben om het überhaupt te begrijpen. Dit geldt altijd 

en overal. 

 

Dus zodra een 'menselijke' ziel die erg gehecht is aan het 'mens' zijn in het hiernamaals is, zullen ze niet 

in staat zijn om de mogelijkheid te zien, of de mogelijkheid te overwegen dat er ter wille van de expansie 
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van hun ziel talloze andere plaatsen in het hele universum zijn waar een ervaring geïncarneerd kan 

worden in wat zij de fysieke wereld zouden noemen. 

 

Gosia: Ja, precies. Het probleem is dat de mensen die die "valstrik" voor zichzelf hebben gemaakt, erg 

ver in het frequentiespectrum zitten om dit soort informatie dat we verstrekken te accepteren. Daarom 

wordt ons project op zichzelf zinloos, want dat zijn degenen waarvoor ik hier het meest ben. We zijn hier 

niet echt voor sterrenzaden. Ze weten dat ze hier makkelijk wegkomen. Maar ik ben hier voor die zielen 

die dieper gevangen zitten. Maar ik heb het gevoel dat ze deze informatie niet eens zullen zien vanwege 

de frequentiemismatch. Het zit niet in hun realiteit. Dus dit project van ons wordt overbodig, nutteloos en 

bereikt niet wie het zou moeten bereiken. 

 

Yazhi: Ik ben bang dat je gelijk hebt. Ze kunnen onze informatie niet interpreteren of zien als niet eens 

een beetje valide. Zelfs de mensen die van dit soort onderwerpen houden, worden gebombardeerd door 

door de Cabal-CIA gecontroleerde informatie die hen van ons wegleidt en terug in de Matrix. Omdat er 

een duidelijke Matrix is met betrekking tot ET-informatie, zoals ik gisteren heb uitgelegd. 

 

En uiteindelijk weten degenen die naar ons luisteren deze dingen al... dus prediken we tot het koor. We 

proberen een chef-kok te leren hoe hij een omelet moet maken. We leren een autocoureur hoe hij een 

minibus moet besturen. Trekken aan een dood paard, zoals de Amerikanen zouden zeggen. 

 

Gosia: Haha. Omelet. Ja, daar ben ik ook bang voor. 

 

Yazhi: De Matrix zelf heeft controle- en verdedigingsmechanismen om te voorkomen dat ET's zoals wij 

binnenkomen om het aardse rijk te 'vervuilen' met 'gevaarlijke' ideeën. Dit is de reden waarom er een 

systeem is om buitenaardse "experts" te controleren en te concentreren in sociale constructies of clubs 

waar ze elkaar versterken, waarbij ze hun theorieën alleen accepteren binnen de parameters van hun 

geaccepteerde gemeenschap door een reeks sociale overeenkomsten die ze moeten en volg. Want dat is 

de menselijke mentaliteit. Om de kudde te volgen, volg je het peloton, veiligheid in aantallen, waar als je 

wordt verbannen uit de sociale groep je niet zult overleven. En deze overleving is zo ingebed in hun 

psyche dat het hen ervan weerhoudt om een hoger begrip te bereiken, omdat ze niet in staat zijn tot 

kritisch denken, laat staan om zelf te denken en de verantwoordelijkheid te nemen om een volledige 

persoonlijke realiteit in hun hoofd te vormen. 

 

En dit wat ik net zei, in ieder geval voor mij, bewijst dat de CIA achter al die "UFO-experts" zit bij gebrek 

aan een betere naam voor hen, en duidelijk laat zien aan jou en iedereen met ogen om te zien, dat ik niet 

volg enige afspraken over dit onderwerp, daarom sta ik er alleen mee en onder geen enkele vorm van 

externe controle, laat staan CIA-type. 

 

Een andere dag: 

Gosia: Zou de Federatie Space Cabal kunnen heten? Je weet dat we hier een cabal hebben... die 

schimmige instelling die het allemaal beheert. Dan zou Federation het verlengstuk van hen zijn. Een 

schimmige regering waar niemand iets van af weet. Aan de touwtjes trekken. 

 

Yazhi: Nou, ik zou de regels, wetten en voorschriften van de Federatie kunnen zien als "Ruimte Cabal". 

Maar ze verwijzen niet naar dezelfde cabal. Alleen meer controleorganisaties die zouden optreden als de 

cabal. Ja, de Federatie als een machtige instelling kan of kan worden gezien als "Cabal". 

 

Maar het gebruik van die naam "Space Cabal" is zwaar misleidend. Omdat het je doet denken dat de cabal 

in de ruimte is, dat de cabal de Federatie is geïnfiltreerd, en dat zie ik niet. Geen directe infiltratie. Alleen 

als gevolg van de ervaringen die worden getransporteerd, geïmporteerd of geënt op het 5D-leven. Dan 

zou dat de "infiltratie" zijn. Maar niet zoals mensen infiltratie begrijpen als een spion of een militaire actie 

die iemand, als een marionet daar plaatst, op een plaats van macht, maar onder de controle van de 

aardse cabal. Dat zou niet zo zijn. 

 

De Federatie controleert alles wat er op aarde gebeurt. En vanuit het standpunt van iemand buiten de 

aarde wordt wat daar aan de hand is niet als ernstig gezien. Ja, ze begrijpen dat er lijden is, maar ze zien 

het als natuurlijke gevolgen van acties en levensplannen. En de concepten van de werkelijkheid in het 

algemeen, in elk aspect van de werkelijkheid, zijn totaal verschillend vanuit het gezichtspunt van de 

Federatie en van een mens daar. 
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Dus vanuit het standpunt van de Federatie is alles op aarde een leugen. Het is een op zichzelf staande 

realiteit waar niets samenvalt met wat er buiten gebeurt. Zelfs niet het concept van goed en kwaad, zelfs 

niet het concept van lijden. Er zijn dus weinig tot geen punten van algemene kennis om een gesprek of 

een intelligente interactie tussen mensen en leden van de Federatie te hebben. En het kleine beetje dat 

wel voorkomt, wordt als vals gezien (zoals wij). Want vanuit het oogpunt van hen, de mensen, en hun 

afspraken over wat de werkelijkheid is en wat niet, valt het niet samen met die van mij/de onze/federatie. 

En gezien vanaf nog hoger boven, is de aarde een minuscule plek, en zelfs experimenteren. Niet veel 

nadenken. 

 

De meeste, zo niet al die concepten van buitenaardse wezens, concepten van federaties, ruimtereizen, 

tijdreizen, en zoveel andere dingen, zijn op aarde verzonnen door de mensen, menselijke collectieve en 

menselijke UFO-organisaties en mensen van UFO, waarvan de roem stuitert op hun ideeën met elkaar, 

buitenaardse kosmologie en realiteit dwingend te laten passen in de geaccepteerde wetenschap van de 

aarde, en natuurlijk past het niet, zoals een vierkant varken in een rond gat dwingen. 

 

Dus wat ze in het algemeen zeggen, dat de Federatie van Licht mensen zal redden en dat ze hun leven in 

gevaar brengen en dat ze allemaal van een liefdevolle, behulpzame Federatie zijn, is allemaal een 

menselijke mentale constructie die de externe realiteit niet weerspiegelt. 

 

Gosia: Dank je. U zei hierboven dat de Federatie alles op aarde controleert. Hoe zit het met 2 

verschillende Cabal's facties. De veronderstelde satanistische en minder 'slechte'. Welke van hen 

beheersen ze? Aan welke kant staan ze eigenlijk? Waarschijnlijk allebei? 

 

Yazhi: Beide, sorry. Ze zien goed en kwaad niet onder dezelfde parameters als mensen. Het wordt 

allemaal op aarde gespeeld. Met de spelregels van de aarde. Ze zien niets onethisch in wat er gaande is 

op aarde. (En dit is de kern van waar we het niet mee eens zijn). 

 

Gosia: Wow, ik kan zien dat dit onderwerp eeuwig kan doorgaan. 

 

Yazhi: Ja, het onderwerp is immens. 

 

Gosia: Ik denk dat wat ik u voorlopig aan het einde van dit onderwerp zou willen zeggen, is: waarom 

bent u het in wezen niet met hen eens en wat is het aan hun acties dat u regressief vindt? Samengevat. 

 

Yazhi: Waar ik het niet mee eens ben, komt neer op het feit dat ze nooit rekening houden met het 

volledige standpunt van iemand die een ervaring op aarde heeft als mens. Waar onrecht en lijden is tot 

een niveau dat verbijsterend is! Allemaal in de naam dat het op aarde is en in feite slechts een droom. 

Maar vanuit een droom is het lijden echt. En dat is het punt dat ze vergeten. 

 

Gosia: Maar je staat aan de kant van de Federatie... je zou het in theorie dan ook met hen eens moeten 

zijn. Waarom dan niet? Ik bedoel, jullie zijn niet op aarde als mensen. 

 

Yazhi: Ik ben het er niet mee eens omdat ik, in tegenstelling tot de meeste leden van de Federatie, kan 

zien en begrijpen hoe het is om een mens te zijn, terwijl ik er zelf nooit een ben geweest, omdat ik zoveel 

levens heb geleefd als een ET die interactie heeft met mensen, dus ik heb een klein ding genaamd 

empathie. 

 

Een andere dag: 

Yazhi: Zoals we al eerder zeiden, is de Federatie geïnteresseerd in het behoud van de aarde als een 

geïsoleerde plaats en rijk. En een van de belangrijkste kenmerken van de aarde is dat tijd voor iedereen 

op de aarde ongeveer hetzelfde wordt waargenomen. Zelfs voor walk-downs. Hierdoor ontstaat een 

scheiding met de buitenwereld. De aarde bevindt zich in haar eigen tijd-ruimte continuüm. 

 

Alle concepten van wat werkelijkheid is, functioneren alleen op aarde, en hogere concepten van 

kosmologie zijn schaars en worden aangevallen. Zoals Swaruu zei, is dit niets anders dan een modern 

equivalent van boekverbranding. Dus zelfs die groepen die we nu ET UFO Mainstream noemen, werken 

duidelijk aan het monopoliseren van de perceptie van de mensen over alles wat verondersteld wordt ET te 

zijn. De mensen voeden met niets anders dan door de CIA goedgekeurde leugens met een agenda 
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erachter. 

 

Dit is zo ontworpen dat de aarde gescheiden blijft van alle rijken buiten de aarde zelf. Wat Swaruu 9 

vroeger het 5D-universum en de aarde in 3D noemde. Ik noem het liever zoals het is. De aarde in een 

door een "koepel" gecontroleerd rijk waar dingen bestaan en de realiteit als zodanig wordt geaccepteerd 

met specifieke regels en specifieke manieren, zoals bijvoorbeeld aardwetenschappen, natuurkunde, 

kosmologie, Unified Field, Einstein Relativity en Quantum Mechanics, allemaal gebaseerd op basis-10 

wiskunde . Dat wordt alleen als echt en geldig geaccepteerd binnen de specifieke context van wat er ook 

gebeurt in de "koepel" die de aarde bestuurt. Alleen geldig binnen en binnen de Matrix van de Aarde en 

niet buiten. 

 

Dat is De Matrix. 

 

Dus de mensen in die Dome-Matrix kunnen de werkelijkheid alleen begrijpen met de concepten die ze 

kennen, en die staan onder controle van de Illuminati-CIA. En uiteindelijk onder Federatiecontrole. De 

naam zelf citerend van een van de boeken die Salvador Freixedo schreef: "Ellos, los dueños invisibles de 

nuestro mundo", ("Zij, de onzichtbare eigenaren van onze wereld"), die ik volledig heb gelezen. 

 

Dus omdat mensen geen andere context hebben om de werkelijkheid of zelfs concepten te interpreteren 

buiten wat ze binnen de Matrix hebben geleerd, zijn ze niet in staat om meer complexe dingen te 

begrijpen, zoals degene die we hier uitleggen. 

 

Ik doe mijn uiterste best om zeer gecompliceerde concepten van buiten de aarde, buiten de aarde, die 

buiten het menselijk begrip liggen, uit te leggen met behulp van een lineair beperkte taal. En dit is 

moeilijk omdat ik mentale telepathische informatieblokken zou willen gebruiken om complexe concepten 

over te brengen, maar ik kan dat hier niet gebruiken. 

 

Terugkomend op de tijd. Tijd is een bijproduct dat onmogelijk van het bewustzijn te scheiden is. Het 

bestaat niet op zichzelf. Het wordt alleen gegenereerd als het resultaat van een gedachte die iemand of 

iets heeft. En omdat bewustzijn zo gecontroleerd en zo beperkt is in de Matrix-Koepel van de Aarde, is het 

in directe discrepantie met alles wat bestaat en alles wat als echt wordt beschouwd buiten de aardse 

zeepbel. 

 

En we hebben het hier over het verstrijken van de tijd, het verschil tussen hoe tijd wordt waargenomen 

op aarde in vergelijking met hoe het wordt waargenomen op andere planeten of plaatsen. En in het geval 

van Taygeta (Moma) glijdt het van een simpele 2,5 dag op aarde naar 1 in Temmer /Erra in 2009 naar 

gierend 4,7-8 dagen naar 1 in 2021. En het is omdat wat er op aarde aan de hand is heeft zo ongeveer 

niets te maken met wat er buiten de aarde gebeurt. 

 

Vanuit het oogpunt van mensen buiten de aarde, zoals de Taygetans, is het leven op aarde gebaseerd op 

niets anders dan leugens. En voor mensen die op aarde leven, zien ze het leven van buitenaardse wezens, 

zoals de Taygetans, als sciencefiction en daarom een leugen. Beide rijken of realiteiten als onverenigbaar 

weergeven. 

 

Terugkomend op wat misschien al eerder is uitgelegd. De Federatie, en met Federatie bedoel ik de 

samenleving van meerdere geavanceerde rassen die zichzelf als positief en liefdevol beschouwen, kan de 

aarde alleen maar zien als een experimentele plaats, als een rijk dat gecontroleerd en beheerst moet 

worden om de bestendiging en voortzetting van de stijl van primitieve, brutale, moeilijke levenservaring 

die mensen vrijwillig aangaan, zelfs als een uitdaging. Dus ze zien mensen niet als zodanig als lijdend, ze 

zien het als onderdeel van het spel, onderdeel van de kenmerken van het rijk. 

 

En daarom verklaar ik dat de Federatie als zodanig nooit op het bord zal stappen om mensen te helpen en 

te bevrijden van onderdrukking afkomstig van “slechte mensen en satanisten, gevallen engelen en 

hagedissen”. Omdat de Federatie heel goed weet dat dit niet het geval is en niet wat er werkelijk aan de 

hand is. Ze zullen dus niets doen. 

 

En mensen willen alleen dat soort bevrijding van tirannie, omdat dat de enige manier is waarop ze zijn 

geconditioneerd om te interpreteren wat er in de eerste plaats aan de hand is. Omdat alles wat ze hebben 

is wat hun wordt verteld en wat ze als echt en mogelijk daar op aarde begrijpen. 
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Roberts vragen: 

Robert:  Waarom is de schaal van de Federatie-races op aarde die het beheren niet in evenwicht met de 

emotionele races, waarbij de meerderheid een logische "geest" heeft? De ervaring hier is door middel van 

een emotionele Lyrische race. Het lijkt erop dat ze hen uitsluiten. Waarom? 

 

Swaruu X: Ik heb hier geen gedetailleerd antwoord op. Maar hoogstwaarschijnlijk is de reden dat de 

emotionele rassen degenen zijn die het meest geïnteresseerd zijn in het hebben van een menselijke 

ervaring op aarde, daarom domineren ze binnen de aarde als sterrenzaden of gewoon als zielen met die 

ideeën die al gevormd zijn uit hun vorige incarnaties in andere beschavingen buiten van de aarde. 

 

Robert:  Waarom laat Taygeta zijn sterrenzaden steeds weer op aarde incarneren als ze het niet eens zijn 

met wat de Federatie hier doet? 

 

Swaruu X: Burgers van elke geavanceerde interstellaire cultuur komen uit samenlevingen waar hen 

wordt geleerd verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun acties. Taygeta als regering legt haar burgers 

meestal niets op, en laat haar acties over aan de verantwoordelijkheid en beslissing van iedereen, zolang 

dit geen gevolgen heeft voor derden. Of het derden raakt, wordt door de burger zelf overwogen en 

begrepen. 

 

Dit gezegd hebbende, is Taygeta's toegang tot de aarde, haar mensen/zielen/sterrenzaden, al jaren, 

althans sinds 2017, drastisch verminderd en bijna tot nul. 

 

Robbert: Oké. Een andere vraag. Dus als het probleem is dat de aarde de kern van het kwaad is waar 

alle tulpa's vandaan komen en toegang hebben tot sommige leden van de lagere lagen van de Federatie, 

welke maatregelen zijn ze dan van plan daartegen te nemen? 

 

Swaruu X: Toch, omdat het de kern van alle kwaad is, zou dat alleen weer vanuit een of ander 

gezichtspunt zijn, onder de parameters om te begrijpen wat goed en kwaad zijn, dat gezichtspunt zou dat 

van de aarde zijn. 

 

De Federatie ziet het probleem van de aarde als iets ingeperkt. Tegenwoordig is het echter duidelijk te 

zien hoe ideeën, concepten en menselijke waarden naar buiten sijpelen, naar andere culturen en 

beschavingen. 

 

Wanneer deze ideeën echter naar buiten komen, vermengen ze zich en veranderen ze bijgevolg met de 

ideeën en waarden van genoemde andere beschavingen buiten de aarde, die ze drastisch wijzigt of 

neutraliseert in het geval dat ze regressief zijn. 

 

Dus dit zorgt ervoor dat de Federatie het alleen maar als natuurlijk beschouwt dat ideeën van de aarde 

worden geëxporteerd, hoewel die ideeën uiteindelijk Tulpa's kunnen vormen die schadelijk kunnen zijn 

voor andere beschavingen. En daarom ziet de Federatie dit niet alleen als natuurlijk, maar als het 

eigenlijke doel van de aarde of van de incarnaties en ervaringen binnen de aarde. 

 

Dus voor zover wij weten zal de Federatie als zodanig hier geen actie tegen ondernemen. De te nemen 

maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van elke niet-terrestrische cultuur en elke persoon. 

 

Robert:  Waarom gevoelige technologie voor mensen verbergen vanwege hun beschavingsniveau als veel 

van deze technologie op aarde wordt gecreëerd? Wat betekent “beschavingsniveau” voor de Federatie? 

Bepaalde ethiek en moraal bereiken? 

 

Swaruu X: Het probleem voor de Federatie is dat het geven van meer menselijkheid, het gemiddelde 

publiek, geavanceerde technologie ervoor zorgt dat ze hun perceptie van de werkelijkheid wijzigen, naast 

de wijzigingen die deze geavanceerde technologieën zullen veroorzaken in hun leven en bijgevolg in het 

resultaat in de hele levenservaring van een incarnatie op aarde. 

 

Dit betekent in een notendop dat het krijgen van geavanceerde technologie de ervaring van het leven zal 

veranderen, en het moet in overeenstemming zijn met wat je eerder hebt besloten dat het op aarde zou 

moeten zijn. Dus ze zullen het publiek alleen de technologie geven die ze zien die overeenkomt met het 
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soort ervaring dat wordt gewenst door dezelfde zielen die op aarde een levenservaring hebben. 

 

Veel van die geavanceerde technologie wordt op aarde gemaakt, maar is niet voor algemeen publiek 

gebruik. Op aarde zijn er vele niveaus van beschaving, elk met zijn eigen niveau en zijn eigen concepten 

van wat realiteit is en wat wel en wat niet mogelijk is. Er is een wetenschappelijk en realiteitskader voor 

het gemiddelde publiek, een andere wetenschap en realiteit voor regeringen, een andere voor de lagere 

geheime genootschappen, een andere voor de diepe Illuminati-geheime genootschappen, en zo verder tot 

op het niveau van de Federatie. 

 

Er wordt op aarde door verschillende andere bronnen gezegd dat er twee beschavingen op aarde zijn, de 

menselijke en de geheime. Dit is slechts ten dele waar omdat de realiteit veel complexer is, aangezien er 

veel beschavingen zijn die onder de definitie van beschaving vallen, die op een verspringende manier 

boven op elkaar staan (zoals de Federatie), waarbij de hogere de lagere controleert in op een manier dat 

het zich niet eens het niveau van controle voorstelt dat de volgende erover heeft, noch beseffen ze, 

gemiddeld genomen, het bestaan zelf van deze andere beschavingen. 

 

Hoewel de meeste van deze beschavingen op aarde met elkaar vermengd zijn, dat wil zeggen, zonder 

duidelijke limieten, omdat de leden van de ene bijvoorbeeld nog steeds auto's zullen gebruiken en door 

dezelfde straten in steden zullen gaan, de diepe, ja, ze handhaven een duidelijke fysieke scheiding, 

vanwege vanwege hun enorme ongelijkheid in kennis en technologie. 

 

Voor de Federatie betekent een "beschavingsniveau" bovenal het niveau van ethische, morele en 

spirituele invloed die het heeft in relatie tot de anderen die haar omringen, en dat wordt vaak, niet altijd, 

weerspiegeld in het niveau van technologie en het begrip dat ze hebben. 

 

De Federatie gebruikt GEEN parameters voor het classificeren van beschavingen op basis van de 

hoeveelheid energie die ze beheersen, zoals te zien is op de Kardashev-schaal, wat een menselijke 

interpretatie is met menselijke parameters en helemaal niet weerspiegelt wat er buiten de aarde wordt 

gevonden. 

 

Gosia: Je zei hierboven dat het tijdsverloop aan het veranderen is tussen de aarde en Taygeta. Waar 

komt dat door? 

 

Yazhi: Het verschil in perceptie. Het verschil tussen de stroom van bewustzijn tussen werelden is groter 

geworden. Dit omdat ze de werkelijkheid steeds anders gaan denken en waarnemen. Dus wat echt is voor 

ET's is steeds verder weg van wat als echt wordt beschouwd voor mensen op aarde. Dus hoewel de 

waarde van een uur hetzelfde blijft, is het onderbuikgevoel van de mensen dat de tijd versnelt, en dat is 

vanuit dat oogpunt ook zo. 

 

Gosia: Maar waarom steeds verder als steeds meer mensen ontwaken? Dit zou omgekeerd moeten zijn. 

Steeds dichterbij. 

 

Yazhi: Ze zijn misschien aan het ontwaken, maar niet voor de zuivere waarheid. Dus ze ontwaken alleen 

maar van de ene Matrix-kooi in de andere. Omdat men zegt dat mensen ontwaken, maar waarvoor? 

Ontwaken voor de door de CIA-Jezuïet gecontroleerde New Age met al zijn geaccentueerde regels en wat 

wel en wat niet mogelijk is. Dus ze ontwaken voor een andere reeks Matrix-regels die weinig tot niets te 

maken hebben met wat er werkelijk buiten de aarde gebeurt. 

 

Het is waar dat de New Age en aanverwante onderwerpen enige waarheid bevatten. Maar het is weer 

gestructureerd zoals de Bijbel, het gebruikt echte dingen, vervormt ze om in hun agenda te passen om te 

valideren wat ze zeggen. In wezen zijn het een hoop leugens over waar ze in het algemeen voor aan het 

ontwaken zijn. 

 

Nu is er een ander soort ontwaken, zeldzamer op aarde, waar mensen zich realiseren dat het niet het 

geval is om het één boven het ander te geloven, maar voor het feit van wie ze zijn als het oneindige, 

zuivere bewustzijn. Dus ik zeg niet dat er geen ontwaken is. Alleen dat in blok, het belangrijkste 

zogenaamde ontwaken, gaat alleen maar naar de volgende New Age hoofdstroom van geaccepteerde 

ideeën. En degenen die echt ontwaken zijn zeldzaam. Maar ze zijn er, ja ik weet het! En we doen er alles 

aan om meer wakker te maken 
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