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Vaticaan - Geheime genootschappen - Machtsstructuur op Aarde - Federatie - DEEL 1 - Yazhi 

Swaruu 

 

Yazhi: Het Vaticaan is de belangrijkste controle organisatie van Planeet Aarde, althans van het deel dat 

zichtbaar is voor de mensen, hoewel zij meestal geen verband leggen of begrijpen wat en hoe het zo 

ongeveer alles controleert. 

 

Het is in feite de Staat Rome, en de Paus is de Caesar met een andere naam, hetzelfde. Rome is nooit ten 

val gekomen, het heeft zich alleen veranderd in iets dat bij de tijd paste. Rome is nog steeds het 

belangrijkste controlemechanisme over de Planeet Aarde en is dat al sinds tenminste 600 v. Chr., hoewel de 

precieze datum twijfelachtig is. 

 

De Paus is slechts een hogepriester en een marionet van verborgen handlangers onder hem. Hij heeft geen 

echte macht, hij is slechts een stroman. 

 

De Paus en al zijn priesters en kardinalen en al die anderen, zijn niet katholiek. Ze doen alleen alsof ze 

katholiek zijn als onderdeel van het religieuze controlemechanisme over de menselijke bevolking. 

 

Zij weten dat hun bijbelverhalen vals zijn zoals ze door leken en "schapen" worden begrepen, en alleen 

enige geldigheid hebben wanneer ze op een andere manier worden gelezen, omdat ze geschreven zijn met 

een code die alleen ingewijden kennen, daarom is het moeilijk om de bewoordingen te begrijpen, vooral van 

sommige delen van het Oude en het Nieuwe Testament. Ik ga dit hier nu niet bespreken, maar als een klein 

voorbeeld hiervan, in het Oude Testament wanneer ze het hebben over een persoon of een individueel 

karakter, verwijzen ze niet echt naar één persoon, de verborgen boodschap is dat het gelezen moet worden 

als een stam, een gemeenschap, of een groep van vele mensen. 

 

De paus en al die hogepriesters volgen een andere reeks overtuigingen die, losjes gezegd en voor het 

grootste begrip van het publiek dat naar mij luistert, Satan-aanbidders kunnen worden genoemd. Dat 

betekent dat zij precies het tegenovergestelde zijn van wat zij het publiek in het algemeen willen 

voorhouden. Als we een beetje dieper in deze richting gaan, geloven zij in een reeks geheime documenten 

en overeenkomsten, gebaseerd op oude kennis uit de hele wereld, die zij zelf hebben uitgekozen na te 

hebben geanalyseerd of ze aan hun behoeften voldoen of niet. 

 

De belangrijkste bronnen voor hen zijn Keltische, Druïdische, Gnostische en Egyptische oude kennis, maar 

niet in zijn zuivere vorm, maar alleen in een samengestelde, geconcentreerde, geplukte en gefilterde versie, 

waarin zij datgene uit de een of de ander halen wat zij nodig en prettig vinden. En hun belangrijkste 

historische basis komt neer op het Atonisme zoals begonnen door Ahkenaten en Nefertiti rond 1330 v. Chr. 

Waar zij de "zwarte Zon" (Saturnus) en Lucifer (Tiamat, uitgestorven planeet) aanbidden, zoals in detail 

uitgelegd in andere werken. 

 

Wat betreft de structuur van de controle die het Vaticaan over de planeet Aarde heeft, in feite gebruiken zij 

het zogenaamde "monster van drie hoorns" dat het Vaticaan zelf is als de eerste hoorn die de spiritualiteit 
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op de planeet Aarde controleert, dan de Stad Londen die de economie van de planeet controleert als de 

tweede hoorn, en Washington DC die de Militaire macht over de Planeet Aarde controleert, als de derde 

hoorn, en deze ene polijst de hele planeet zodat iedereen zich voegt naar het verhaal en de behoeften van 

de Jezuïeten en Illuminati Cabal wiens hoofdkwartier zich in het Vaticaan bevindt. 

 

Merk op dat alle drie, het Vaticaan, de stad Londen en Washington D.C. (District of Columbia) 

onafhankelijke stadstaten zijn binnen een ander soeverein land. Zij volgen niet dezelfde wetten of regels, 

ook al liggen zij in een stad die op haar beurt in een land ligt dat geacht wordt onafhankelijk te zijn. Ze zijn 

allemaal verantwoording schuldig aan het Vaticaan. 

 

De Illuminati zijn de Jezuïeten, geen enkel verschil, alleen semantiek. Zij werken via de Vrijmetselaars en 

hun invloed strekt zich uit over de hele wereld via hun loges en alternatieve geheime genootschappen die 

allemaal op een gecompartimenteerde manier zijn opgezet, zodat niemand in enig stadium weet wat er 

gaande is, niet alleen in de andere stadia of niveaus, maar ook geen toegang heeft tot het grotere geheel in 

de niveaus erboven. 

 

Mensen in de hogere stadia van die Geheime Samenlevingsstructuur en op plaatsen van gemiddelde macht 

gebruiken niet langer dezelfde economie die de rest van de bevolking gebruikt. 

 

Op dezelfde manier als religie en politiek worden gebruikt om de perceptie van de werkelijkheid van de 

menselijke bevolking als geheel te beheersen, geldt dat ook voor de economie, en het is slechts een 

controlestructuur voor de massa's en niet voor de mensen met echte macht. De Illuminati Jezuïeten geloven 

niet in dezelfde religies en zij weten dat de politiek altijd gemanipuleerd is en dat het alleen maar 

pantomime is om mensen te laten geloven dat zij enige controle hebben over wie hen regeert en over hun 

lot. 

 

Hetzelfde geldt voor de economie. De mensen met echte macht gebruiken geen Dollars, ze gebruiken geen 

Euro, Yen, Peso of iets anders. Die zijn alleen voor de "sheeple", dus wat er ook gebeurt met de economie 

zoals de menselijke bevolking die ziet, raakt hen helemaal niet! 

 

De middelste lagen van de sociale controlestructuur van de Illuminati en alle mensen die met hen 

verbonden zijn, gebruiken goud voor al hun transacties. Op lagere niveaus betalen zij elkaar voor kleine 

gunsten met gouden munten die door hun eigen organisatie worden geslagen. Dit is een andere reden die 

verklaart waarom goud tegenwoordig zo schaars is, althans voor de algemene bevolking. 

 

Maar in de hogere lagen van deze Cabal, Jezuïeten Illuminatie organisatie, is het niveau van de macht zo 

onbeschrijflijk hoog dat zij helemaal geen economie meer gebruiken. Zij bezitten alles en zij nemen niet 

langer de moeite om ergens in te investeren, als zij iets willen hebben, is het van hen en is het altijd van 

hen geweest hoe dan ook. Als ze een bepaald duur kunstwerk willen, een Picasso bijvoorbeeld, of dure 

merksportwagens willen verzamelen, hoeven ze alleen maar vals digitaal geld over te maken, de prijs is niet 

belangrijk, en het is van hen! Vaak zelfs niet, want als zij iets willen, krijgen zij het als betaling voor een 

vroegere gunst, enzovoort, enzovoort. 

 

Dit brengt me bij het volgende onderwerp. 

Ik heb het gehad over de menselijke niveaus van de Cabal die de Aarde beheerst, maar naarmate we hoger 

in de lagen komen, komen we op een punt waar het twijfelachtig wordt over welke soort wat is en wie. Zelfs 

de betekenis van het mens-zijn komt ter discussie te staan. 

 

Mensen op deze niveaus voelen zich zo superieur aan de rest van de bevolking, zij zien zichzelf als "iets 

anders", iets hogers, dat daarom recht heeft op hun macht en handelswaar. Zij zijn zo vervreemd en 

afgescheiden van de rest van de menselijke bevolking dat zij niet eens begrijpen wat het is om in de 

onderste lagen van de bevolking te zijn of te leven. Het is een totaal andere ervaring. 

 

Zij voelen zich zo verdienstelijk en gerechtigd dat zij geen empathie meer voelen voor de rest van de 

mensen. Ze zien hen als lagere levensvormen, en uitschot! Daarom gebruiken ze denigrerende termen als 

ze het over hen hebben, zoals: Zombies, Achterlijken, Levende Doden, Uitschot, Nutteloze Vreters, 

enzovoort. Ze zien hen in feite als volledig inferieur en onwetend. 

 

En dat onwetende deel valt hen vooral op, omdat zij volgens hen de mensen alles vertellen wat zij met hen 

van plan zijn en wat zij met hen gedaan hebben, en de mensen doen er niets aan, zij accepteren gewoon 
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blindelings de informatie die de Cabal hen geeft over hun plannen. 

 

Dit om vele redenen. Het is waar dat de menselijke waarneming wordt gecontroleerd en daarom zijn zij in 

het algemeen blind voor het anders voor de hand liggende, maar er is hier nog iets anders aan de hand. 

Juist de leden van de Cabal zijn zeer gewend om met elkaar te praten en te communiceren met behulp van 

codes, en dat wordt belichaamd in de Massamedia, en in films en TV-series, popcultuur, en zo ongeveer 

overal. 

 

Gosia: (Gosia's commentaar: De volgende codes zijn ons ongeveer 3 jaar geleden aangereikt door Swaruu 

van Erra. Ik voeg ze hiertoe om in de context te passen). 

 

Swaruu van Erra: We hebben enkele codes ontdekt die ze voortdurend gebruiken: 

 

- Donkere materie = Andere dimensies. 

- Nucleair = Genetica. In context menselijk DNA. 

- Nucleaire oorlog = Genetica gebruiken tegen de menselijke bevolking. 

- Atomair = Buitenaards. 

- Atoomoorlog = Oorlog tegen buitenaardse wezens. 

- Atoom- of kernoorlog (context 2) = Agenda 21 procedures, depopulatie, (context - kernoorlog met 

gebruikmaking van genetica of GMO genetica tegen de menselijke bevolking). 

 

- Atoomincident = Incident met buitenaardse wezens en varianten (gebruik je fantasie). 

- Nucleair of atomair = (afwisselend naargelang context) Buitenaardsen/aanvallen tegen de menselijke 

bevolking (de twee betekenissen niet verwant, belangrijke context). 

 

- Asteroïde = Buitenaards schip. 

- Meteoor of meteoriet = ET-ruimteschip in atmosferische vlucht. 

- Satelliet = (vanaf de aarde gezien) Ruimtevaartuig in een baan om de aarde (herkomst niet 

gespecificeerd). 

- Verkeer of luchtverkeer = (zonder uit te leggen welk verkeer) ET-schip waarneming vanuit een vliegtuig of 

vanuit een verkeerstoren. 

 

- Spiraal = Het woord of symbool van een spiraal ergens geschilderd = portaal of plaats waar zich een 

portaal bevindt. 

- Bevrijding van het volk = Operatie begint voor de controle en uitbuiting van het volk. 

- Vrede = Oorlog. 

- Zwarte Ridder = L-klasse Centauri gevechtsschip. 

- Arrow = Raket. 

- Keyhole = Geheim programma. 

- Alice of Alice in Wonderland = Stom. 

- Chemical (brandstoffen of industriële materie) = directe face-to-face interactie met een buitenaards ras. 

Ze evacueren de bevolking. 

 

Er zijn er nog veel meer, maar we kennen ze niet allemaal. Ze worden gebruikt in de massamedia, codes 

worden op die manier doorgegeven of in militaire uitzendingen, waaronder die van de NAVO. Zij weten dat 

wij veel van die codes kennen, als zij die zouden veranderen zouden wij dat ook beseffen. 

 

Voorbeeld - "Er was een atoomincident in de stad Springfield, de bevolking wordt gevraagd het gebied te 

evacueren" = Er is een of ander ongeluk met een niet-menselijk ras en daarom halen ze de bevolking weg, 

zodat ze niets zien. 

 

---------- 

Yazhi op Vaticaan vervolgd: 

Yazhi: Mensen zien fictie en leeg vermaak in hun popcultuur, omdat ze gewend zijn op een letterlijke 

manier te denken, zoals ze bijvoorbeeld de Bijbel ook op een totaal letterlijke manier interpreteren en de 

verborgen betekenis niet begrijpen. Wanneer alle Media zijn ingesteld om niet alleen de menselijke 

perceptie van de werkelijkheid te leiden en te veranderen, maar ook om hen te vertellen wat er met hen zal 

gebeuren, zodat de fout, het Karma, wanneer dat uiteindelijk gebeurt, op hen valt en niet op de leden van 

de Cabal. 
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De hogere controleurs geloven zeer sterk in Karma, in Oorzaak en Gevolg, in Dualiteit, en in evenwicht van 

energie, zodat zij de noodzaak zien om kwaad te zijn, en goed in hun daden, beide in evenwicht brengend 

voor harmonie. Daarom hebben zoveel filantropische miljardairs "stichtingen" om anderen te helpen, met 

schijnbaar welwillende bedoelingen, terwijl zij tegelijkertijd onvoorstelbaar kwaad zullen doen aan diezelfde 

anderen. Ze voelen geen wroeging, ze voelen geen schuld. 

 

Mensen in het algemeen in de normale menselijke bevolking vinden dit moeilijk te begrijpen, omdat zij nooit 

een andere medemens op die manier zouden schaden, dus brengen zij dat idee over op iedereen, waarbij zij 

ervan uitgaan dat mensen met macht denken zoals zij, maar dat doen zij niet! 

 

Dit aanspraak- en superioriteitscomplex dat maakt dat mensen die denken dat ze lid zijn van een soort elite, 

zelfs in lagere sociale lagen veel te zien is, zoals bijvoorbeeld te zien is op een werkplek waar de bazen 

vinden dat ze het recht hebben om hun werknemers te kleineren en rond te duwen, niet om de 

productiviteit te verhogen, maar voor het simpele plezier om macht over hen te hebben. 

 

Als dit in zowat elke werkplaats te zien is, wat kan men dan verwachten van de mensen in de hogere lagen 

van de Jezuïtische Illuminati controle Cabal?! Zij hebben geen enkel berouw en geen enkel schuldgevoel, en 

zullen niet aarzelen om een hele bevolking uit te roeien of om genocide te veroorzaken op basis van 

manipulatie en klinkklare leugens over de algemene menselijke bevolking! Gewoon omdat ze vinden dat ze 

met te veel mensen zijn, of omdat ze vinden dat ze hun plannen in de weg staan of kunnen staan! Om nog 

maar te zwijgen van het feit dat zij altijd alle beste technologie voor zichzelf zullen houden als een manier 

om hun controle over het grote publiek te bevorderen. 

 

Dan brengt dit ons bij de volgende vragen: zijn zij menselijk? Wat betekent het om mens te zijn? Wat 

maakt iemand menselijk, zijn genen of zijn daden? 

 

Zoals ik het zie, kun je genen niet scheiden van ideeën, zoals in andere van onze werken hier is uitgelegd. 

Een gen is de uitdrukking van een vast idee dat zich manifesteert in iets materieels, een genoom. Dus voor 

mij, ook al zien ze er "menselijk" uit, komen ze niet in aanmerking als mens, gewoon omdat hun perceptie 

van de werkelijkheid zo verschilt van die van de rest van de menselijke bevolking, in bulk. Ik weet dat dit 

subjectief is, maar het is een persoonlijke gedachte. 

 

Op dit punt weten de Illuminati Cabal Jezuïeten en hogere leden allemaal dat de menselijke soort niet alleen 

is als een intelligent wezen in een specifiek model van een biologisch lichaam dat "mens" wordt genoemd 

(Lyrian vanuit een stellair oogpunt). En zij zijn voortdurend in contact en maken afspraken met andere 

soorten die op Aarde en buiten de Aarde verblijven. 

 

Het volgende niveau van macht en controle over de Planeet Aarde is een alliantie tussen de hogere lagen 

van de Cabal en niet-menselijke rassen waarvan op Aarde de meest invloedrijke de zogenaamde 

Reptiliaanse rassen zijn die ook profiteren van de uitbuiting van de menselijke bevolking in het algemeen. 

Zij hebben onderlinge afspraken over directe exploitatie van menselijke hulpbronnen, meestal voor voedsel 

en energie. 

 

De Cabal, de Jezuïtische Illuminati, praten ook rechtstreeks met niet-menselijke vertegenwoordigers van de 

Federatie. En dit is waar het ingewikkeld wordt. Op dit punt wordt de eigenlijke betekenis van de Aarde, 

Rijken, Dichtheden en soortgelijke begrippen, complex en dubieus, waar het hele systeem van lagen op en 

rond de Aarde de cirkel rond maakt, waar degenen die de Aarde besturen niet de Cabal zijn, niet de 

Reptilians (en zelfs niet de Federatie), maar op dit niveau moet alles wat er op Aarde gebeurt, gehoorzamen 

aan afspraken met de Federatie overzieners en hoeders van de tuin van de Aarde - de mensen zelf. Want zij 

reageren op die overheersers met wat zij "Universele Eerste Wetten" noemen (die ook twijfelachtig zijn als 

universeel), zoals die hierboven beschreven zijn, zoals in Karma, Dualiteit en Balans. Merk hier op dat het 

geloofssysteem van degenen die de controle hebben over de Aarde, leden van de Illuminati-Jesuits, 

overeenkomt met de algemene begrippen en geloofssystemen van de hogere Federatie controleurs. 

 

Maar, zoals hierboven tussen haakjes staat, dit is waar de hele dynamiek rond de Aarde de cirkel rond 

maakt. Waarom de cirkel rond is? Omdat de Federatie zelf niet de uiteindelijke heerser van de Aarde is, de 

mensen op Aarde geïncarneerd als kleine ongelukkige mensen zijn de uiteindelijke heersers van de Aarde. 

De simpele mensen, de echte mensen, niet de back drop mensen, zijn de ultieme heersers van de Aarde en 

dus van hun ervaring. 
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De Federatie is er vast van overtuigd dat de Aarde onder een "vrije wil" conditie moet worden gehouden met 

weinig tot geen inmenging. Maar dit werpt ontelbare vragen op, want we weten allemaal dat de leden van 

de Federatie zich voortdurend met de Aarde bemoeien, dus dit is vuil en ingewikkeld. 

 

Maar als "vrije wil"-zone moet de Federatie ervoor zorgen dat de wil van de mensen die als mens een 

ervaring op Aarde hebben, wordt gerespecteerd, beginnend bij een collectieve bewustzijnsovereenkomst 

van perceptie en eindigend bij persoonlijke wensen en behoeften van individuen, die helaas onder de 

collectieve invloed, haar controle en dus beperkingen staan. 

 

Maar zelfs dan vanuit een breder perspectief, vanuit een hoger Federatie standpunt, of vanuit het standpunt 

van een hoger existentieel rijk of bestaansvlak, zijn de eenvoudige mensen van de Aarde, die kleine 

ongelukkigen die ik "Gebroken Schoenen" noem, degenen die uiteindelijk alles beheersen wat er gaande is, 

op Aarde. De Federatie geeft hen alleen waar ze om vragen. Dit omdat juist de leden van de genoemde 

Federatie en andere betrokken rassen op Aarde, daar een menselijke ervaring hebben, soms een dubbele 

ervaring, op Aarde en van buiten de Aarde, met alle varianten en combinaties waarover we hier in zovele 

vroegere werken hebben gesproken. 

 

De mensen in bulk creëren hun eigen werkelijkheid en manifesteren wat zij willen en zien, afhankelijk van 

hun perceptie en niveau van bewustzijn. Dit creëert een Collectief Onbewustzijn dat een verzameling 

afspraken is over wat echt is, wat niet, en hoe dingen werken, evenals allerlei wetten, natuurlijk en 

kunstmatig, die alles op Aarde beheersen. Dit is niets anders dan de Matrix van de Aarde. 

 

Vanuit die reeks afspraken en waarnemingsregels zal het Collectieve Onbewuste mentale constructies 

maken, creëren of manifesteren die tot werkelijkheid komen als zichzelf vervullende profetieën en zichzelf 

vervullende geloofssystemen, die vele middelen van manifestatie creëren met behulp van dominante 

frequentieharmonischen uit de collectieve denkgeest van Egregors en Tulpa's die de duivels en de engelen 

worden, de concepten van goed en slecht, en de wezens die beide concepten belichamen, zoals 

kwaadaardige regeringen, kwaadaardige mensenetende reptielachtigen en welwillende Federaties en 

Engelen. ...allemaal voortgekomen uit de geest van het menselijke Collectieve Onbewuste! 

 

Dit alles gezegd hebbende, zie ik de Federatie nog steeds als de controleur van de Aarde, die zich zeer 

tolerant opstelt tegenover menselijk lijden op basis van geloofssystemen die nogal complex en daarom 

duister zijn en die uiteindelijk menselijk lijden in stand houden en zelfs rechtvaardigen. Dit duidelijk vanuit 

het gezichtspunt van iemand die ofwel menselijk lijden wil veroorzaken, ofwel iemand die de betekenis en 

de ervaring van het lijden op Aarde niet begrijpt. 

 

En de hand van de Federatie die rechtstreeks alle regeringen op Aarde controleert is het Vaticaan, omdat 

het via hen is dat zij hun agenda's van controle en van wat dan ook opleggen. Het is deze Jezuïeten-

Illuminati-groep die de macht heeft op Aarde, degene die de Federatie ziet als de ware heersers of 

autoriteiten over de planeet Aarde. 
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