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DE VERENIGDE FEDERATIE VAN PLANETEN EN DE PLANEET AARDE - ATHENA SWARUU 

 

Videolink.- https://youtu.be/t1NDwRm5YhY    

 

BEGIN VAN DE VIDEO 

 

ATHENA SWARUU X - Swaruunian 

 

De Federatie en de planeet Aarde 

De aarde wordt gezien als een op zichzelf staand gebied of domein 

 

LEREN, EXPANSIE 

Robert.- waarop de Federatie al haar leden een kader van wettelijke, ethische en morele regels geeft, dit 

gemeenschappelijke kader geldt voor alle leden, maar wat gebeurt er op de planeet Aarde? Welk kader 

wordt gebruikt? Een ander vanwege het unieke karakter dat de aarde heeft ten opzichte van de andere 

leden die deel uitmaken van de Federatie? En zo ja, waarom dan twee maatstaven voor ethiek en moraal? 

Athena Swaruu X. - Voor de Federatie valt de Aarde perfect binnen haar wettelijke kader. Het probleem hier 

is dat de Federatie niet één blok is binnen één niveau, maar op een gespreide manier niet alleen in 

oppervlakte toeneemt, maar ook in dichtheid binnen de jurisdictie van elk van deze niveaus. De toename in 

existentiële dichtheid veroorzaakt een verandering in de perceptie van de leden van wat zij onder de 

werkelijkheid verstaan, en dit brengt onvermijdelijk een verandering in hun ethiek met zich mee, omdat 

ethiek onherroepelijk verbonden is met de perfectie van de werkelijkheid en het bewustzijnsniveau van elke 

persoon. Ik bedoel het bewustzijnsniveau van de leden die het voor elk niveau beheersen en samenstellen.  

Dus, vanuit dit meer uitgebreide perspectief van deze hogere echelon leden, wordt de Aarde gezien als een 

op zichzelf staand terrein of rijk, waar mensen, (noem jezelf zielen, maar zo eenvoudig is het niet), op eigen 

risico binnengaan. Zij zien het doel van de Aarde als een plaats van lerende expansie om de persoonlijke 

realiteit van expansie van persoonlijk bewustzijn en van het collectief waartoe die zielen behoren, te 

beheersen. En uiteindelijk bevordert het ook de expansie van het Geheel, van de Oorspronkelijke Bron. 

Vanuit de bijna tijdloze positie van die mensen in hogere of geëxpandeerde rijken, dichtheden en 

bewustzijn, wat er op Aarde gebeurt tijdens een incarnatie van een persoon-ziel die deze persoon ziet als 

lijden in de loop van ongeveer 80 jaar, zien zij het als een eenvoudige zucht in de tijd, een verrijkende 

ervaring voor allen. Op dezelfde manier als een psycholoog op Aarde een maand oude baby een brandende 

kaars zal voorhouden en de baby zal proberen het vuur te vangen door het licht te laten branden. De 

psycholoog ziet dit als een leermoment voor de baby, aangezien de brandwond niet ernstig zal zijn, binnen 

enkele minuten voorbij zal zijn, aangezien de ruggenmergreflex van de baby het handje zal terugtrekken 

voordat er sterke schade optreedt. Dit wordt ook gebruikt om te testen hoe goed het zenuwstelsel van de 

baby werkt naar gelang van zijn ontwikkelingsstadium. 

Vanuit die hogere dichtheden heeft een ervaring van lijden op Aarde dezelfde waarde: leren, expansie. De 

waarde van ethiek en moraal verandert sterk met de expansie van het bewustzijn, daarom is wat ethisch is 

op het ene niveau dat niet vanaf een ander niveau. Dit is een onontkoombaar feit dat Yazhi en ik hebben 

waargenomen. Dit betekent dat vanuit een meer verruimde positie van bewustzijn, de middelen vaak het 

doel rechtvaardigen. Met andere woorden, het opzettelijk uitlokken van situaties of gebeurtenissen die op  
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op aarde als onethisch kunnen worden gezien, rechtvaardigt het positieve eindresultaat dat deze onethische 

gebeurtenissen veroorzaken. Dit is een uiterst belangrijk punt. Dit punt is heel gebruikelijk voor mensen die 

zich op een bepaald niveau van expansie bevinden, aangezien ethiek wel degelijk verandert naar gelang het 

niveau van waarneming-bewustzijn van elke persoon. Een ander punt is echter dat het opleggen van een 

ethisch gezichtspunt of kader van bovenaf aan een lager ethisch kader, zoals dat van de Aarde, vanuit een 

of ander gezichtspunt met zich meebrengt dat de superieure positie de situatie of ervaring van lijden van de 

persoon in de lagere positie, 3D Aarde, negeert of bagatelliseert, alsof het niet echt zou zijn, terwijl het dat 

wel degelijk is. 

Dus, als een meer persoonlijke opmerking van mijn kant, vanuit mijn positie, wat die ook moge zijn, zie ik 

het wel als geldig dat de een of andere situatie, de middelen, wat die ook mogen zijn, het positieve einde 

rechtvaardigen, zolang dat positieve einde maximaal of van kritisch belang is en gegeven wordt. Maar ik zie 

ook hoe onrechtvaardig dit kan worden bekeken vanuit de bodempositie, als precies waarom het om te 

beginnen wordt genegeerd.  

Dus, het wettelijk kader voor de Aarde is hetzelfde als voor de rest van de zogenaamde 5D, waarbij 5D de 

gemiddelde existentiële dichtheid in de ruimte is tussen culturen die een ervaring hebben in de zogenaamde 

fysieke wereld. Alleen zien zij de Aarde als een afgesloten plaats waar zij tot in detail kunnen sturen wat er 

binnenin gebeurt, en dat klopt, alles wordt tot in detail gestuurd en gemanipuleerd. Daarom wordt al heel 

lang uitgelegd dat er geen totale atoomoorlog of iets dergelijks kan komen, omdat dat een volledig einde 

zou maken aan het 3D ervarings-reperium. Maar er kunnen min of meer gelokaliseerde gevechten of 

oorlogen zijn op het niveau van de Tweede Wereldoorlog en er kunnen ook uitroeiingsagenda's zijn tegen 

specifieke bevolkingsgroepen of tegen de gehele bevolking van de planeet. 

Daarom zeggen wij dat de Federatie uiteindelijk alles controleert wat er op Aarde gebeurt, niet vanuit een 

positie van kwaad, maar vanuit het handhaven van het recht van de bewoners binnen de Aarde, maar 

gezien vanuit een kader van juridisch en ethisch inzicht, anders dan de mens heeft vanuit het standpunt dat 

hij daar geïncarneerd is. 

 

Robert.- Zal de Federatie toestaan dat de mensheid interstellair wordt? 

 

Athena Swaruu X.- Vanuit het gezichtspunt van de Federatie, en zoals reeds uitgelegd, zijn mensen geen 

soort, maar een biopak dat meerdere rassen of soorten in staat stelt op Aarde samen te leven met een 

gemeenschappelijke ervaring die mens wordt genoemd. De Federatie als zodanig ziet de mensheid niet als 

een soort of als een ras. Het is een biologisch pak dat op verschillende manieren of methoden toegankelijk 

is, gebaseerd op de morfologie van de rassen die de Lyrian groep worden genoemd. Dit komt omdat het 

Lyrische lichaam wordt gezien als een van de beste, meest praktische en sterke ontwerpen om te overleven 

in de biologische omgeving van de Aarde. 

Dus, een direct antwoord op de vraag: de Federatie zal het niet toestaan, niet zoals de mensen zouden 

willen. De Federatie hoeft niet toe te staan dat de mensheid interstellair wordt, omdat zij dat volgens hen al 

is, en dat zij als mensen de kosmos ingaan, vernietigt het doel zelf van de mensheid. 

 

Robert. Kun je ons herinneren wat het betekent om interstellair te zijn? Ik denk dat het verband houdt met 

een soort technologie en met het bewustzijn en de spiritualiteit van het ras in kwestie. Bedankt. 

 

Athena Swaruu X.- Interstellair: een beschaving die in staat is zich van haar plaats van herkomst naar 

ieder ander punt buiten haar eigen zonnestelsel te begeven, anders zou zij slechts interplanetair zijn. Dat hij 

genoeg technologie heeft om tussen de sterren te navigeren en wat dit met zich meebrengt. Dat hij 

meerdere culturen van andere sterren kent en dat hij met die andere culturen afspraken of overeenkomsten 

heeft. 

 

* * * 
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