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https://youtu.be/fEjv7mogUG0  

 

Laat u niet misleiden - Onderken en wees voorzichtig - Advies van Athena Swaruu 

 

Oorspronkelijk in het Spaans 

 

Swaruu X (Athena): laat je niet misleiden door het nieuws of de nieuwsuitzendingen, want ze verdraaien 

wat er werkelijk gebeurt met niveaus die nog nooit eerder zijn gezien, leugen na leugen, zoals het 

evenement van de elektrische kerncentrales overname waar het verre van in gevaar was en Russische 

troepen namen de site over om een ramp te voorkomen, niet om er een te veroorzaken. 

 

Het nieuws dringt aan op een enkel verhaal met behulp van allerlei trucs en valstrikken, waaronder 

fotomontages, crisisacteurs en oude beelden uit Oekraïne of andere conflicten, waaronder Irak, en zelfs 

videogames. 

 

Het Westen censureert alles wat uit Rusland komt om een enkel verhaal te pushen om de perceptie van het 

westerse publiek te beheersen en hen tegen Rusland te keren, dat hier noch de goede noch de slechterik is, 

maar deel uitmaakt van hetzelfde plan dat ze aan het ontwikkelen zijn vanaf het niveau van de controllers. 

 

Ik ben net over Rusland gevlogen en heb geluisterd naar het RT-verhaal en wat er in Rusland wordt 

uitgezonden en ik moet de Russen iets meegeven: ze censureren geen nieuws uit het Westen. Iedereen in 

Rusland kan naar CNN, BBC, ABC of Fox kijken. Als iemand hier transparant is met zijn mensen, zijn het de 

Russen. 

 

Ik wil niet pro-Rusland klinken. Maar het is waar dat van het weinige of veel dat ik heb gezien, ze in Rusland 

minder censureren dan in het Westen, dat het verhaal weer wil beheersen, net zoals ze doen met de nep-

Covid. 

 

Ik weet dit omdat ik uit de eerste hand heb gezien hoe wat RT zegt overeenkomt met wat ik op de grond zie 

met mijn ogen, ofwel laag daar vliegend of de sensoren op de Toleka gebruikend. En het conflict tegen 

Rusland is drastisch overdreven. Alles om angst te veroorzaken bij de algemene bevolking over de hele 

aarde. 

 

Dit is niet om Rusland of Poetin te verdedigen waarvan ik weet dat ze slechts een rol spelen die is 

overeengekomen tussen en door de controleurs, het maakt deel uit van hen die zowel het Westen als 

Rusland en ook China beheersen. 

 

Ik wil duidelijk maken dat in een conflict het publiek nooit zal worden verteld wat er aan de hand is. Noch 

van de ene kant, noch van de andere. Oorlog wordt gewonnen met bedrog en controle over het verhaal. 

Geen van beide partijen zal de waarheid vertellen. 
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Dus op dit moment is alles in de media ofwel een leugen of op zijn best verdraaid. Schenk geen aandacht 

aan beide kanten, neem alles met onderscheidingsvermogen en voorzichtigheid. 

 

En tot slot, het is nog steeds een afleider. 

 

Daar praten ze allemaal over en niet over de protesten of de wetten tegen de mensen die ze over de hele 

wereld naar buiten brengen. Afleider, afleider, afleider. 

 

Bedankt, dat is alles. 
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