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Wat zijn oorlogen? De hele mensheid zou dit moeten weten - Athena Swaruu 

 

Oorspronkelijk in het Spaans 

 

Swaruu X (Athena): De vorige keer beschreef ik waarom je tijdens een conflict niet kunt weten wat er aan 

de hand is, noch wat de waarheid is, aangezien beide partijen hun desinformatie zullen opleggen als 

onderdeel van hun middelen en strategieën om de perceptie niet alleen van het publiek, maar ook van de 

vijand. Het is een belangrijk onderdeel van hoe een oorlog wordt gewonnen. 

 

Dus alles wat tijdens een conflict wordt gepubliceerd, wordt gemanipuleerd en overdreven voor het gemak 

van degene die het publiceert. Dit is oorlogspropaganda en bestaat eigenlijk al zolang er oorlogen zijn. Dus 

zelfs als je alles ziet en je eigen criteria vormt, zul je geen duidelijk beeld of idee kunnen hebben van wat er 

werkelijk aan de hand is. 

 

Maar ja, er is één ding dat je met volledige zekerheid kunt weten. En het is het belangrijkste om te weten 

tijdens een conflict waarbij specifiek grote wereldmachten betrokken zijn. 

 

Het is waar dat wanneer er regionale oorlogen zijn waarbij kleine naties met weinig politieke macht of 

invloed in de wereld betrokken zijn, deze clan- of quasi-clanoorlogen kunnen ontstaan uit 

meningsverschillen en machtsbelangen onder hun leden. Dit veroorzaakt een lokale oorlog die de 

controleurs nauwlettend in de gaten zullen houden en vervolgens hun agenten sturen om de uitkomst te 

manipuleren en te leiden in overeenstemming met de belangen van de diepe cabal. Deze agenten zullen 

naar eigen goeddunken voor, tijdens of na het conflict worden ingezet, onder het mom van analisten, 

militaire adviseurs, VN-waarnemers "om de vrede te bewaren", of meer openlijk geheime agenten die deals 

sluiten met de leiders van dergelijke plaatsen, of in het laatste geval speciale eenheden sturen. 

 

In veel gevallen zal de cabal agenten naar beide kanten sturen om te geloven dat machtige naties onder de 

naam van hun organisaties, zoals de Verenigde Naties of de NAVO, aan hun kant staan, in de zin dat ze 

overeenkomsten sluiten met beide partijen van het conflict, overeenkomsten die uiteindelijk alleen de diepe 

cabal ten goede komen. 

 

En hetzelfde zal gebeuren met een eindeloos aantal varianten en methoden die ze toepassen, afhankelijk 

van wat nodig is voor elke situatie. Dit is niets nieuws, maar ik zou het moeten noemen als context voor het 

volgende. 

 

Hoewel, zoals ik hierboven heb vermeld, kleine oorlogen of oorlogen tussen naties die niet van belang zijn 

voor de controleurs een echt element in zich kunnen hebben, moet ik ook vermelden dat de diepe cabal ook 

een lokale oorlog tegen een natie kan beginnen wanneer ze zich realiseren dat hun leiders spelen niet 

volgens de regels die door de cabal zelf zijn opgelegd, regels die ze opleggen met behulp van organisaties 

zoals de Verenigde Naties, tot die opgelegd via hun geheime vrijmetselaars- en Illuminati-logeorganisaties, 

die op hun beurt de goodwill uitbuiten van hun laaggeplaatste leden die voor de de meesten hebben geen 

idee wat ze zelf doen of voor wie ze echt werken. 
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In die gevallen zullen ze ingrijpen met een lokale oorlog om vervolgens een marionet op te leggen onder 

hun controle, als de nieuwe "president" of leider, waarbij ze altijd het opleggen of excuus gebruiken om 

bevrijders en redders van naties te zijn om "democratie" te implementeren ten behoeve van de 

burgerbevolking. Voordelen die ze nooit zien, omdat het alleen manipulatie en propaganda is, zoals ik 

hierboven heb aangegeven. 

 

Doorgaan naar een groter conflict. 

Wanneer zich een conflict van welke aard dan ook ontwikkelt tussen naties die duidelijk onder de Illuminati 

diepe Cabal-overheersing en controle staan, zijn de oorlogen van een totaal andere aard. En die natuur is 

duidelijk voor degenen die ogen hebben om te zien en een geest om te analyseren. 

 

En dit vanuit het oogpunt van een buitenstaander is pijnlijk duidelijk, pijnlijk duidelijk omdat de bevolking 

van de aarde hier rekening mee zou moeten kunnen houden en dit niet alleen voor zichzelf maar ook voor 

hun eigen overleving zou moeten weten, want wat ik hierna zal zeggen is geen "theorie", noch is het een 

"gissing", noch is het een conclusie gebaseerd op logica, maar het wordt al beschouwd als een vast, zich 

voortdurend herhalend en onbetwistbaar feit. 

 

Wanneer de diepe cabal beide naties in conflict controleert, of beide groepen naties, is alles van tevoren 

gepland, alles gehoorzaamt aan een eerdere agenda die ze in gedachten hebben en in voorbereiding 

hebben, soms jaren geleden, decennia en soms zelfs honderden en duizenden jaren geleden. 

 

Dit is ondenkbaar voor de gemiddelde terrestrische bevolking die van dag tot dag leeft, van twee weken tot 

twee weken en voor wat ze zich kunnen veroorloven en zonder te kunnen plannen wat ze de volgende week 

zullen doen, laat staan een levensplan hebben. 

 

Ook zal de meerderheid van de menselijke bevolking, met een beperkte tijdsperceptie, niet begrijpen 

waarom of hoe een groep plannen kan maken voor zoveel jaren, zelfs generaties in de toekomst, omdat ze 

denken dat de mensen "aan de macht" de voordelen tijdens hun leven. 

 

Dit is waar de niet-menselijke elementen die de diepe cabal beheersen binnenkomen, die een veel langere 

levensduur hebben dan mensen. 

 

Dus een conflict tussen grote naties en onder hun controle zal geen element van echt politiek, economisch 

of strategisch belang hebben, zoals de burgerbevolking wordt verteld. Alle discussies over geopolitiek, 

economie en dominantie van transnationale bedrijven over het monopolie van natuurlijke hulpbronnen is 

slechts propaganda door de zeer controlerende cabal om de aandacht van de menselijke bevolking af te 

leiden. 

 

Ze beheersen beide partijen tot op het hoogste niveau. 

 

Het is een psychopathisch spel dat ze al duizenden jaren spelen, en de echte redenen zal ik later in dezelfde 

tekst geven, hoewel ze al eerder zijn genoemd, maar ik moet dat hier inpassen voor de duidelijkheid van 

alles wat ik probeer uitleggen. 

 

Ze laten de bevolking gewoon geloven dat twee naties, of meer, die groot zijn, meningsverschillen met 

elkaar hebben die hebben geleid tot het verlies van diplomatie, resulterend in oorlog als de enige en laatste 

manier om een geschil op te lossen. En de mensen, de menselijke bevolking, zullen het geloven, want zo 

hebben ze ze geprogrammeerd en zo is het geplaatst in het kader van hun begrip van hun realiteit. 

 

Bijvoorbeeld geschillen tussen onhandelbare en vervelende buren in hun buurt of kolonie waar ze wonen. De 

gemiddelde menselijke bevolking zal die manier van denken over conflicten overbrengen naar het 

geopolitieke domein en dat is hoe de diepe cabal-controllers willen dat ze denken. 

 

Maar de realiteit is heel anders. 

De controleurs met het oog op energie, economische en weelderige uitbuiting van de menselijke bevolking, 

massacontrole en bevolkingscontrole, door middel van geo-engineering van de bevolking, zullen een oorlog 

opleggen tussen twee of meer naties die ze volledig beheersen. En ik bedoel volledig. 

 

Dit is het geval bij talloze oorlogen in het verleden, maar als directere en recentere voorbeelden hebben we 
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de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het conflict in Vietnam en vooral de Koude Oorlog. 

 

Tijdens de Koude Oorlog werd de wereldbevolking ertoe gebracht te geloven dat er twee grote 

machtsblokken waren die politieke en economische overheersing over de aarde wilden, met een constante 

latente dreiging van wederzijdse vernietiging met het gebruik van kernwapens, die bekend staat als "MAD" 

bedreiging, wat ook staat voor Mutual Assured Destruction. 

 

Met dit systeem van het opleggen van controle van ideeën en geest over de planetaire menselijke bevolking, 

zouden ze in constante zorg en constant lijden worden gehouden dat hen onder controle hield. Ook dit 

extreem dualistische bilaterale model veroorzaakte een Good-Bad, Black-White mentaliteit in de hoofden 

van de menselijke bevolking. En op economisch gebied zou het de wapenindustrie, die enorm is, in stand 

houden, evenals de economisch concurrerende machines in werking. 

 

Met dit systeem maken ze ook gebruik van systemen van opgelegde religies die ook helpen om de 

menselijke bevolking te leiden op de manier van vee. 

 

Dus tijdens een oorlog van deze soort, als voorbeeld zal ik de Tweede Wereldoorlog zeggen, controleerde 

(en doet nog steeds) de Illuminati diepe cabal beide partijen, de geallieerden en de as-mogendheden. Waar 

dezelfde bankiers beide partijen financierden, waar onder meer Ford Motor Company, General Motors en 

Chrysler-fabrieken motoren en motoronderdelen produceerden om aan beide kanten te leveren. En 

ondertussen hadden ze de mensen in de fabrieken, voornamelijk vrouwen, die van zonsopgang tot 

zonsondergang werkten onder de controle van de geest en oorlogspropaganda van crisispogingen om "de 

oorlog te winnen", gebruikmakend van de moed en levenskracht van mensen. 

 

De uitkomst van militaire operaties in dat soort conflicten is al gepland en er is al overeenstemming over 

bereikt, en de leiders van beide partijen, die de maskers en marionetten van de diepe cabal zijn, weten het 

en spelen alleen een rol die door hun superieuren is opgelegd. Allemaal van onderaf aangestuurd met 

behulp van de communicatiesystemen, de economie en de regels en wetten van de geheime 

genootschappen. 

 

De redenen voor een oorlog van deze aard zijn volledig geprefabriceerd en worden opgelegd door middel 

van oorlogspropaganda in de massamedia. De aanleiding voor deze oorlogen zijn de oorlogen zelf met het 

oog op bevolkingscontrole. 

 

Oorlogen zijn echt, lijden is echt, sterfgevallen en strijd zijn echt. De inspanning om de andere kant te 

verslaan is reëel. Maar de veldslagen zijn al beslist, net als de oorlogen. Ze zijn al gepland, het is al bekend 

wie moet winnen en wie moet verliezen en wanneer en met welk doel. 

 

Dit komt niet alleen voort uit het strategische aspect van een oorlog (strategisch als grote situationele 

planning), maar ook uit het puur tactische aspect (onmiddellijk in de strijd). Want niet alleen oorlogen zijn 

al gepland, en het is al bekend wie er wint en wie verliest, maar hetzelfde gebeurt ook in de gevechten over 

regio's of delen in en van dezelfde oorlog. 

 

Ze zullen een leger inzetten dat een regio verdedigt tegen een dader met het oog op een invasie. Ze weten 

al wie er moet winnen. En ze weten wat de inzet is van welke kant meer kracht heeft, waar ze dan beginnen 

te anticiperen op de uitkomst. 

 

Maar omdat de strijd en de menselijke geest onvoorspelbaar zijn, lopen de dingen soms niet zoals de cabal 

had gewild. 

 

Het is in deze situaties waar onder het bevel van de generaals die op hun beurt bevelen zullen aannemen 

van hun Illuminati-poppen en deze van die van de Cabal: 

 

Een leger dat aan de leiding is en een belangrijke slag wint, maar niet verondersteld werd te winnen, zal een 

irrationeel en zelfs dwaas bevel krijgen om zich terug te trekken onder elk excuus dat het machtsevenwicht 

in een strijd terugbrengt naar de kant die al van tevoren was gepland om die strijd te winnen. 

 

Zo brengen we het verhaal en de juiste vooraf geplande uitkomst terug naar hoe het zou moeten zijn in de 

hoofden van de diepe cabal-controllers. 
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Dit soort bevelen die de situatie tijdens een gevecht veranderen in wat gezien kan worden als in strijd met 

de belangen van de partij die ze uitvoert, worden later door analisten en militaire historici opgevat als 

eenvoudige oorlogsfouten, tactische en strategische fouten, en zijn niet verder geanalyseerd door niet te 

begrijpen wat er werkelijk achter hen gebeurt. 

 

Een voorbeeld hiervan is de opmars van de Duitse troepen tijdens de invasie tegen de Sovjet-Unie, waar ze 

vastliepen bij hun poging om de stad Stalingrad in te nemen. Waar moderne historici alleen maar denken 

dat Hitler's behoefte om die stad in te nemen alleen was omdat het de naam van Stalin droeg (de 

toenmalige leider van de Sovjet-Unie) voor de morele klap die het hem zou brengen. 

 

In werkelijkheid was deze patstelling die 5 maanden, een week en 3 dagen duurde (23 augustus 1942 tot 3 

februari 1943) alleen bedoeld om de Duitse troepen te decimeren, hun opmarscapaciteit en kracht te 

verminderen en de oorlog in het voordeel van de Sovjet-Unie te veranderen. die ze al hadden voorbereid als 

degene die de winnaar zou moeten zijn. 

 

En dat herhaalt zich later weer in het bovenste deel van Rusland met de slag en belegering van Leningrad 

(september 1941 tot januari 1944). 

 

En het zou de winnaar moeten zijn, want Rusland was en staat nog steeds onder volledige controle van de 

diepe cabal, en ze hadden het nodig zoals het was en extreem sterk in elk opzicht, militair, economisch en 

sociaal-ideologisch, om de volgende fase van de plannen van de controllers: de Koude Oorlog. 

 

Dus ongeacht de enorme inzet van de soldaten aan beide kanten, ongeacht het type en de efficiëntie van de 

oorlogsmachine, ongeacht wie de beste tanks heeft, ongeacht wie de beste vliegtuigen heeft. Het maakt niet 

uit wie de beste piloot is, hoeveel er ook sterven, hoeveel er verminkt worden, hoeveel families worden 

vernietigd, hoeveel mensen er achterblijven met een posttraumatische stressstoornis, ongeacht de 

menselijke geest en hun passie om hun eigen te verdedigen, om hun families, hun huis, hun natie te 

verdedigen. Want alles is al van tevoren gepland, wie wint en wie verliest, waarom, wanneer en hoe het 

past in de gebeurtenissen die volgen. 

 

Oorlogen zijn zeer reëel, evenals de gevolgen voor de algemene bevolking, militair of anderszins. Maar de 

redenen voor dit soort oorlogen zijn dat niet. 

 

Dit gebeurt al duizenden jaren, het is niets nieuws. En daarbij komt het feit dat later in de "geschiedenis" 

nog iets anders wordt beschreven dat zelfs niets te maken heeft met de propaganda die wordt gebruikt om 

soldaten en de burgerbevolking te motiveren om een oorlog te rechtvaardigen. 

 

De echte motivatie, de reden voor het creëren van een oorlog zal altijd dezelfde zijn: geo-engineering van 

de bevolking, controle over aantallen en uitbuiting van de menselijke geest op alle niveaus. 

 

Wie veroorzaakt dit allemaal? 

Degenen die profiteren van menselijk lijden op alle niveaus, degenen die Lush "eten", wat niets 

meer is dan creatieve energie van het manifesteren van werkelijkheden afkomstig van wezens 

met verbinding met de Oorspronkelijke Bron, echte mensen. 

 

Deze wezens kunnen niet op zichzelf bestaan, omdat het egregores zijnvan de menselijke schepping, die 

zich direct manifesteert als gevolg van de concentratie van creatieve aandacht van mensen. 

 

Angst concentreert alle aandacht op het object van die angst, verblindende rede en visie rondom. Dit is Lus. 

Het is niet per se een stof zoals adrenochroom zou zijn, hoewel het natuurlijk gerelateerd is. Of het kan 

alleen worden geïnterpreteerd als een substantie vanuit het oogpunt van de etherische kant. 

 

De creatieve concentratie van de werkelijkheidsmanifestatie gevormd uit angst is erg sterk, juist vanwege 

zijn verblindende concentratie. Zonder dit zouden dergelijke entiteiten verdwijnen, want ze kunnen hun 

bestaan niet alleen in stand houden. Ze hebben menselijk lijden nodig om zichzelf in stand te houden, 

omdat ze een product zijn van de menselijke geest. Directe manifestatie van alle angsten die ze hebben, 

gefocust in een enkele entiteitsvorm. Als je er geen aandacht meer aan schenkt, lossen ze op. 

 

Waar zijn ze en wie zijn ze precies? 

Ze zijn niet lokaal, ze zijn over de hele wereld, het zijn energieën die zich alleen als iets 
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manifesteren op bepaalde momenten wanneer de omstandigheden gunstig zijn, en ze zullen 

altijd alleen gunstig zijn door de directe tussenkomst van de creatieve aandacht van mensen. 

Wanneer ze samenkomen om ergens bang voor te zijn, kunnen zichtbare entiteiten tevoorschijn 

komen in de vorm van wat ze demonen, verschijningen of hoe ze ze ook willen noemen. 

 

En door zoveel mogelijk te lokaliseren waar ze zijn: 

dit komt precies vanaf het punt waar de mens het niet-menselijke wordt. Die drempel van wederzijdse 

interferentie, van moeilijke interactie. Het is waar de mensen achter de geheime genootschappen 

samensmelten met de duistere entiteiten van de mensheid, die zij, van de diepe cabal, aanbidden. 

 

Dit probleem is dus puur menselijk van aard of ontstaan doordat ze het slachtoffer worden van hun eigen 

creaties omdat ze niet in staat zijn hun eigen geest te beheersen. 

 

Tegelijkertijd in gedachten houdend dat de mensheid als zodanig, als een ras dat wordt gezien als zielen 

met verbinding met de Bron, niet echt slechts één ras is, maar een hele soep van "zielen" (zonder religieuze 

connotatie) van buitenaardse oorsprong. 
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