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20220223-Taygeta-NL-De-buitenaardse-wezens-zullen-nooit-komen-om-de-aarde-te-redden 

 

 

 

DE ALIENS ZULLEN NOOIT KOMEN OM DE AARDE TE REDDEN - SOPHIA SWARUU 

 

Video link.- https://youtu.be/-1yAZfI9uvk    

 

Robert. - De live van vandaag is een bericht van Yázhi Sofía Swaruu waarvan ik denk dat ik deze video 

nooit heb gemaakt, want van wat ik me herinner deed ze dit bericht in het Engels, en ik vertaalde het snel 

met de Google vertaler, en Gosia vertelde me dat ze zei het niet te doen omdat Google het verkeerd 

vertaalt, dus toen het eenmaal was opgenomen (ik nam het verkeerd op) ging het naar het gecorrigeerde 

gesprek, maar natuurlijk was ik te lui om het opnieuw op te nemen en dan denk ik dat ik het niet heb 

opgenomen, ik heb het niet opgenomen. en het is getiteld: 'De aliens zullen nooit komen om de Aarde te 

redden', zo heb ik het getiteld en het is eigenlijk een boodschap, maar ik heb het zo getiteld. Yázhi's 

boodschap is als volgt:  

 

Sophia Swaruu Yázhi. - Jullie maken zeer moeilijke tijden door, vooral met betrekking tot informatie. De 

regressieve krachten die jullie bestrijden verbergen de waarheid tussen de leugens, ze censureren niet 

alleen informatie met een nog grotere poging om het te onderdrukken en te controleren, maar gebruiken 

ook als hun belangrijkste wapen om datgene wat ze niet kunnen onderdrukken of censureren te begraven in 

talloze andere stukken informatie. Informatie die lijkt op datgene wat ze proberen te onderdrukken of te 

elimineren, op deze manier kan het grote publiek niet weten wat waar is en wat onwaar is.  

 

U lijdt gewoon aan een zeer reële informatie-overload waarbij het bijna onmogelijk is waarheid van leugens 

te onderscheiden, dus zoals ik altijd heb gezegd: Doe het werk, want niemand kan of wil het voor u doen, 

niemand! Onderzoek en leer zoveel als u kunt over de belangrijkste zaken in uw leven om uw mening te 

vormen over wat waarheid is en wat leugens zijn, maar u moet dat doen door niet alleen te luisteren naar 

zogenaamde deskundigen op welk gebied dan ook, hoever u ook mag gaan, of het nu gaat om het 

genoemde gebied van wat u gelooft dat deze ervaring is of uw kader van mogelijk begrip.  

 

Degenen die u vragen niet naar anderen te luisteren, trachten u om een aantal redenen te beheersen, 

trachten uw geest, uw leven en uw ziel zelf te beheersen. Wie jullie vraagt om blindelings te geloven in wat 

zij jullie opdringen, om zeer goede redenen, is in wezen negatief omdat hij andere kennis onderdrukt die 

jullie nodig hebben om een beslissing te nemen over de werkelijkheid, jullie werkelijkheid! Alle informatie in 

het algemeen en in theorie is goed voor u, en zelfs leugens, zelfs rotzooi, alleen binnen het kader van een 

bepaald moment; en dit is waar je naar moet kijken, luisteren of lezen, maar hoe meer je weet over alles of 

elk onderwerp dat je onderzoekt en dat je aangaat, hoe beter, inclusief de rotzooi erover, want het maakt 

allemaal deel uit van dit onderwerp en je moet je ervan bewust zijn en vanuit die ruimte van verantwoorde 

kennis moet je erop vertrouwen dat je wijs genoeg bent om te kunnen filteren wat jou als waarheid dient, 

want zoals de dingen vandaag de dag op Aarde zijn, is het onmogelijk om waarheid van leugens te 

onderscheiden wanneer ze controversiële kwesties onderzoeken, en controversiële kwesties zijn 

tegenwoordig in feite kwesties van leven en dood.  

 

Dit alles gezegd hebbende, weet dat de reden waarom wij jullie zoveel informatie hebben gegeven over 
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onderwerpen die in feite slecht nieuws voorspellen, is dat niemand jullie deze kant van de dingen vertelt, 

niemand! Dus is het aan ons aan deze kant van de Van Allen Belt, en in feite is het vooral aan mij, om jullie 

alles te geven wat ik vanaf hier zie... Het is niet de absolute waarheid over de zaak, vooral wat betreft de 

Federatie en aanverwante zaken, maar het is mijn waarheid, omdat ik met jullie deel wat ik van hieruit zie 

vanuit mijn persoonlijke gezichtspunt en met mijn persoonlijke ervaring. 

 

Wat ik u hier vertel is wat ik zie en niemand kan iets anders zeggen, want dit ben ik en dit is mijn 

interpretatie van de dingen vanuit mijn standpunt hier, zittend in een starship. Het is aan jou en alleen aan 

jou om te beslissen wat voor jou werkt, maar ik zal je nooit vragen om niet naar andere mensen te 

luisteren. Zij vechten nu voor hun leven door alles wat er vandaag op Aarde gebeurt, maar luister naar mij 

en luister goed naar mij: Niemand komt jullie redden, en het is zelfs te laat voor degenen die zijn 

ingeënt, dus kom mij niet vertellen dat de Federatie "op het punt staat" hen te komen redden, 

altijd net om de hoek... nooit gebeurt, nooit te hulp komt; niemand zal hen redden, niet de 

politici, niet de religieuze leiders, en zeker niet de Galactische Federaties. Regeringen en religies 

zullen het niet doen omdat ze daar niet voor bedoeld zijn, zij zijn degenen die de problemen veroorzaken en 

ze lossen het niet op, het enige wat ze willen is dat jullie meer afhankelijk van hen worden. Zij veroorzaken 

de problemen om u oplossingen te verkopen.  

 

De Federatie aan de andere kant zal jullie niet te hulp schieten, want zo werken ze niet, ik heb geprobeerd, 

mijn best gedaan om te beschrijven, om jullie te vertellen hoe de Federatie werkt, en het is een uiterst 

complexe situatie en complexe dynamieken en interacties, maar wetende dat de Federatie niet is 

binnengevallen of geïnfiltreerd door negatieve krachten, de Federatie is ook niet negatief, ik zie haar niet als 

een negatieve instelling, noch als een die tegen de mensheid werkt. De Federatie is gewoon, zoals het altijd 

is geweest, maar sommige dingen daarin, gezien door de lens van wat mensen vandaag de dag nodig 

hebben, van echte menselijke behoeften en verlangens, kunnen als negatief worden gezien, zoals ik al het 

mogelijke heb gedaan om uit te leggen in andere boodschappen.  

 

Zoals gezien is in de geschiedenis, zoals gezien is in andere gebeurtenissen in het verleden, is wat vandaag 

gebeurt niets nieuws voor de Federatie, noch is het iets bijzonder verschrikkelijks, het is verschrikkelijk 

omdat het nu gebeurt met iedereen, vandaag, en dat is wat belangrijk is voor ons allemaal hier vandaag, 

dat is wat belangrijk is voor ons. Ik wil dat jullie je ontwikkelen en je ogen openen om te weten dat wat de 

mensen jullie vertellen over de "redder" niets meer is dan een ander niveau van mind control, manipulatie 

van jullie. Wat de machthebbers willen is dat jullie helemaal niets doen, omdat jullie je te klein voelen om 

zelfs maar de moeite te nemen te denken dat jullie een verschil kunnen maken in de wereld.  

 

De missie van elke ontwaakte ziel is om nu de controle over hun leven te nemen! Voordat het te laat is, 

want de strijd wacht op je, niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor dat van je soort. In al deze 

verwarring is er maar één persoon die je volledig kunt vertrouwen, één! En wetende dat hij of zij het beste 

met je voor heeft, slechts één persoon! Die kan beslissen wat je nu moet doen en wat de waarheid is voor 

jou, die persoon ben JIJ en alleen jij! Vanaf het zielenniveau, het sterrenniveau, het sterrenzaadniveau, dit 

is de aard van de dynamiek van wat er op Aarde gebeurt en wat er van je verwacht wordt, om je lot in 

eigen hand te nemen ondanks alle kansen, tegenslag en alle obstakels, want het zijn mentale obstakels, 

alleen mentaal, geen macht of geld, wat op zich een vorm van macht is, zetelt in je geest, in je scheppend 

vermogen.  

 

Een andere grote fout die je uit je geest moet verwijderen is het idee dat wachten met een hoge 

frequentie van denken en het ontkennen van het bestaan van problemen de manier is om je 

frequentie te verhogen om boven al je problemen en moeilijkheden uit te stijgen. Hoewel dit juist 

is op de hogere niveaus van bestaan op Aarde, en het is de Aarde waar we ons hier mee 

bezighouden, is het noodzakelijk om een hoge frequentie van bewustzijn, geest en gedachte te 

handhaven, en ook om actie te ondernemen met alle kansen, groot of klein, die zich kunnen 

voordoen en te allen tijde tot je beschikking staan. Ik zeg dat omdat ik steeds weer zie dat in 

gemeenschappen en spirituelen het idee wordt gepusht dat het handhaven van een zeer hoge 

frequentie voldoende is om problemen op te lossen, en zo is het gewoon niet op Aarde, zo is het 

niet. Als ze dit doen, wordt er niets bereikt, de negatieve krachten die de controle hebben, het 

enige wat ze willen is mensen stagneren in het wachten op anderen om het werk voor hen te 

doen.  

 

Doe je onderzoek, luister naar alle mensen van wie je denkt dat ze iets hebben wat jij nodig 

hebt, of die jou van nut kunnen zijn, wees dan verantwoordelijk en voorzichtig en beschik over 
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de beste informatie die op dat moment voor je beschikbaar is, en onderneem dan actie in de 

richting die je op moet en handhaaf tegelijkertijd een hoge frequentie van denken in alle 

betekenissen en in alle definities van het hebben van een hoge frequentie. 

 

De enigen die de sleutel hebben om alle problemen van de Aarde op te lossen zijn jullie, de 

mensen. Aangezien ik mijn best heb gedaan om te beschrijven waarom, onthoud dat jullie je 

werkelijkheid creëren, zowel individueel als collectief door jullie gedachten en daden, ik weet en 

besef hoe moeilijk het is om het als waar te zien, maar het is waar, en waarschijnlijk de meest 

vastgelegde wet in dit Universum waarin wij allen verkeren. Het is nu of nooit, het is de strijd 

voor jullie leven en dat van jullie soort. Jullie worden uitgeroeid en ik ben niet negatief omdat ik 

jullie dit vertel, ik ben volledig realistisch, iemand moet jullie de harde waarheid vertellen, en ja, 

ik ben het, ik ben het die het jullie moet vertellen.  
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