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20190826-Taygeta-NL-Buitenaards-direct-contact-taygeteaanse-
conclusies-Pleiades-deel-2 

 
Buitenaards Direct Contact: Taygetean Conclusies (Pleiaden) (Deel 2) 

 
Gosia: Wat heb je positief gevonden in het contactproces? 

 
Swaruu: Afgezien van de paar mensen die we hebben ontmoet en gezien, heb ik 

niets positiefs toe te voegen over het contact zelf. In het proces hebben we zeer 
nobele en interessante mensen gevonden. Het project "Eerste Contact" was een 

succes wat betreft de informatie die wij en de Federatie ervan hebben ontvangen. 
Maar wat wij hebben gevonden als algemene gegevens over de universele 

menselijke bevolking, en ik spreek hier niet over individuen, is dat alles nogal 
ontmoedigend is. Een individueel persoon kan heel wakker zijn of is dat, maar over 

het algemeen, als ras, bent u dat niet. Ik zie niet in dat massacontact 

levensvatbaar is. 
 

Gosia: De mensen met wie je in deze fase hebt gesproken, waren dat mensen uit 
de spirituele en ufologische "werelden", of uit welk gebied van het leven dan ook? 

Ook mensen die nooit van UFO's hebben geweten? Want ik kan me voorstellen dat 
de resultaten daarvan zullen afhangen. 

 
Swaruu: Vanuit elk punt of activiteit in het leven. Normale mensen met normale 

levens over de hele wereld. Met de nadruk op Latijns-Amerika en Rusland 
voornamelijk. 

 
Robert: Hoe zou je het meer directe contact met de mensheid kunnen maken? 

Gezien het feit dat het niet via politici en religieuze leiders kan. Gezien de 
moeilijkheden van sociale netwerken. Hoe zou het massacontact met de menselijke 

bevolking gelegd kunnen worden? 

 
Swaruu: Dit is een deel van het probleem waardoor ik een massacontact niet 

levensvatbaar acht. Want niet alleen ben je niet voorbereid op een dergelijk contact 
als ras of cultuur, maar datzelfde gebrek aan voorbereiding verhindert dat je daar 

de middelen voor hebt. Massacontact zou niet kunnen plaatsvinden via individuele 
middelen, uw gevallen laten zien wat er gebeurt, of omdat de media worden 

gecontroleerd door de regeringen. 
 

U en uw kanalen waren niet het ideale middel voor ons om ons bekend te maken, 
maar omdat er geen ideaal is, niet voor iets anders. Er wordt gezegd dat als wij 

echt waren, wij contact zouden zoeken met mensen met meer rang/ 
geloofwaardigheid/ belang of wat dan ook, dan jullie twee. Dit concept is voor mij 

moeilijk te begrijpen vanuit menselijk oogpunt. Er is geen ideaal medium. Er is 
geen ideale manier voor ons om onszelf bekend te maken. De aard zelf van de 

mentaliteit van de mensen is wat ook de middelen beperkt. Daarom kan geen enkel 
specifiek middel deze informatie presenteren. 

 

En in het geval van het bekend maken van het contact via regeringen, is het ook 
niet levensvatbaar omdat zij niet met ons samenwerken. Zij volgen hun eigen 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 2 van 9                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

agenda's en ons bekend maken is strijdig met hun agenda's. Er is geen manier om 
massaal contact te maken. 

 
Robert: Hoe zou de bevolking voorbereid kunnen zijn op contact? Of moet men 

zich voorbereiden? In het geval van contact. 
 

Swaruu: Er is geen voorbereiding als een op zichzelf staand protocol voor contact. 
Het impliceert een spirituele en bewustzijnsgroei die nog niet is aangetoond door de 

algemene bevolking. Alles gaat hand in hand en u kunt dit zelf waarnemen met 
betrekking tot hoe slecht u naar elkaar verwijst. 

 
Wij zijn hier aangekomen in de veronderstelling dat de mensheid werd 

binnengevallen door een onrechtvaardig regressief ras, en dat deze invasie een 
lange lijst van wetten en regels van interactie tussen rassen schond. Daarom 

moeten de mensen geholpen worden. Maar in werkelijkheid, met wat we vinden bij 

het zorgvuldig analyseren van de situatie en nu al hier, is het dat deze invasie van 
regressieve niet door één of twee specifieke rassen heeft plaatsgevonden, maar 

door een hele veelheid van rassen en regressieve entiteiten. Bij het bestuderen van 
het waarom van deze massale invasie hebben wij ontdekt dat de specifieke reden is 

dat het de mensen zelf zijn die het probleem veroorzaken en dat de vele 
regressieve rassen die hier aanwezig zijn, slechts opportunistische entiteiten zijn 

die de situatie waarin zij zich bevinden, en de situatie die door de mensen zelf 
wordt veroorzaakt, tot hun eigen voordeel uitbuiten. 

 
Wij hebben ontdekt dat als mensen een verwarde, schizofrene geest hebben, vol 

problemen, wrokgevoelens en vooroordelen, en zij hun eigen overbodige 
denkschema's die hen nergens heen leiden niet kunnen verlaten, zij alleen maar 

een even schizofrene, turbulente en regressieve samenleving kunnen voortbrengen. 
Het is als een reeks bacteriën die als opportunisten een lichaam aanvallen, omdat 

dat lichaam om andere redenen zwak is. 

 
Gosia: Ik begrijp je, Swaruu, en ik zie het vanuit jouw perspectief. Ik wil de mens 

niet goedpraten, maar aan de andere kant raakt deze kwestie me recht in het hart 
en kan ik niet nalaten te antwoorden. Als mensen, zoals je zei, het probleem 

veroorzaken, dan is dat omdat datgene wat ons het probleem bezorgt IN ONZE 
MINDEN IS INGEVOERD. We dragen een hoop trauma, pijn, manipulatie en angst 

met ons mee, en deze hebben zichzelf NIET UIT zichzelf GENERATIEERD. Kijk maar 
naar het verhaal van Atlantis, Lemurië en anderen. Wij waren eerder de Lyrianen, 

en wij hadden dit probleem niet eerder hier, toen wij het kwaad genereerden 
waarin wij nu verkeren. We werden omringd door kwaad en manipulatie. We zijn in 

de val gelopen! Wij kunnen er niet van worden beschuldigd de enige schuldigen te 
zijn. Er waren en zijn ANDERE COMPLICTIES HIER. Stel je voor dat die invasies, 

Reptielen, 3D Matrix nooit hadden plaatsgevonden, dan hadden de Lyriërs een 
ANDERE WEG ontwikkeld. Daar ben ik zeker van. 

 
Swaruu: Maar degenen die de Matrix genereren zijn mensen, niet de regressieve 

entiteiten of de archons. De mensen hebben de omgeving bevorderlijk gemaakt 

voor de ontwikkeling van deze regressieve opportunistische entiteiten op Aarde. En 
daarmee wordt een vicieuze cirkel gecreëerd waarin opportunistische entiteiten 
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dingen zullen verplaatsen wanneer het hun uitkomt om te voorkomen dat de 
mensheid zich van hen bevrijdt, omdat zij zich in een comfortabele omgeving 

bevinden. Het is een vicieuze cirkel, maar in wezen is de oorzaak de mens zelf en 
zijn houding als cultuur' ras of soort. Daarom zijn zij het, of kunnen zij het alleen 

zijn, die de permanente oplossing kunnen toepassen. 
 

Robert: Het kwaad neemt exponentieel toe op Aarde, waardoor mensen NIET 
wakker worden of geen sprankje hoop hebben om uit dit alles te geraken. Ik denk 

dat het in dit uitzonderlijke geval uitzonderlijk behandeld moet worden. 
 

Gosia: De 3D Matrix onderdrukking: De mensen hebben het NIET opgezet. De 
mensen kunnen niet echt de schuld krijgen omdat ze zwak zijn, wanneer dezelfde 

onderdrukking die de Federatie heeft geplaatst hen zwakker en zwakker maakt en 
waar ze omringd zijn door parasieten. Wij zijn zwak omdat we veel meer tegen ons 

hebben, om sterk te zijn. Sorry, maar ik voel veel passie voor de mensheid. Ik 

veracht regressieve Reptielen en wat ze doen. En als wij mensen zwak zijn, komt 
dat door vele factoren waaraan we duizenden jaren blootgesteld zijn. Dit alles heeft 

ons erg zwak gemaakt. Ik zeg dit niet zodat jullie alles voor ons kunnen doen, we 
moeten wakker worden en uit de slachtofferstand komen, onszelf herscheppen en 

herontdekken, maar jullie moeten ook begrijpen waarom we zwak zijn geworden. 
Heb mededogen. 

 
Swaruu: Er is hier nog een probleem dat nog niet is genoemd, en dat ermee 

samenhangt. Waarom stellaire rassen zich niet algemeen laten zien. Nog een 
reden: Er is geen duidelijke scheidslijn tussen waar de mensheid ophoudt en waar 

de sterrrenrassen beginnen. Ze zijn met elkaar verweven, vervlochten, en dit 
veroorzaakt nog meer begripsproblemen dan wat er gebeurt vanuit het perspectief 

van de doorsnee geesten van de Aarde. Dit betekent ook, en dat is logisch, dat de 
problemen die door de mensheid worden veroorzaakt en die de juiste 

omstandigheden creëren om de opportunistische regressieve rassen te huisvesten, 

ook te wijten zijn aan of geworteld zijn in problemen van andere sterrenrassen die 
hun Sterrenzaden zelf naar de Aarde hebben geïmporteerd, en daarmee een grote 

soep van verwarring en collectieve schizofrenie creëren, die zich weerspiegelt in 
een al even verwarrende en schizofrene samenleving. 

 
Gosia: Wow, hier heb ik nog nooit over nagedacht. Dus de situatie hier is ieders 

probleem 
 

Swaruu: Er is geen duidelijke grens of grens tussen soorten, alles is met elkaar 
verweven. Daarom begrijpen mensen niet zo goed wat het is om een ET te zijn of 

niet. Ik was daar in de oudheid, en er waren daar zielen die nu elders of op Aarde 
leven. Alles is met elkaar verweven. Jullie Aardse problemen zijn ook onze 

problemen. Als talloze sterrenrassen daar naar beneden gaan om te ervaren "hoe 
het is om een mens te zijn die op Aarde leeft," is het resultaat natuurlijk een hele 

verwarrende puinhoop. Hier weten we tenminste wie wie is, en dus respecteren we 
elkaar. Daar beneden weet je niet wie wie is, en iedereen wil zijn standpunten en 

waarden opdringen. 
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Gosia: Ja. Door de sluier van vergeetachtigheid die ons ook is opgelegd, weet 
niemand meer wie zij of hij is. Dat draagt nog meer bij tot de verwarring. Mensen 

zijn dapper en we doen wat we kunnen met het weinige begrip dat we hebben, 
omdat de rest van dat begrip van ons AFGESTAAKT IS. 

 
Swaruu: De reden waarom de mens is zoals hij is, is niet alleen te wijten aan 

verwarde waarden of allerlei verschillende rassen daar beneden. Het komt ook 
doordat de meeste oermensen, zij die al heel lang mens zijn, trauma na trauma op 

vreselijke niveaus hebben meegemaakt, van overstromingen tot veranderingen in 
de polariteit van de Aarde. Een overstroming wordt met de tijd overwonnen, maar 

een verandering in de planetaire polariteit betekent dat rotsen zo groot als bergen 
door de lucht vliegen. Dit heeft schizofrenie veroorzaakt in de menselijke geest. Ik 

ondersteun hier het concept dat de EGO het resultaat is van een groot trauma dat 
resulteert in de vernietiging of ontbinding van het Ik, en daarom zoeken mensen 

hun leven lang naar de zin van het leven, "de andere helft", om te verklaren wat ze 

zijn, omdat het in tweeën is gesplitst, het ego en het onbewuste. Alleen met de 
verbinding van de een met de ander of de samensmelting van beide kun je het zelf 

binnengaan of genereren of terugvinden. 
 

Nog een ding hier: De mensheid als ras zal het onmogelijke doen om zijn eigen 
schaduwen niet onder ogen te hoeven zien. Dit zijn jullie schaduwen. De reden 

waarom deze samenleving niet vooruitkomt, is de interne ontkenning die ieder van 
jullie heeft wanneer hij zijn onbewuste onder ogen ziet. Dat is wat ik zie. En ik kom 

hier om te zeggen wat ik zie, niet om populair te zijn. 
 

Voorbeeld: Als je jezelf al wakker acht voor wat er in de wereld gebeurt, de 
depopulatie, trans-humanisme, massacontrole en bevolkingstechniek agenda's ... 

Waarom gaan de meesten van jullie nog steeds naar de winkel en kopen je 
transgene Doritos Nachos, en je Coca-Cola, en gaan zitten om je Facebook te 

bekijken op je nieuwe 5G radioactieve mobiel? Mensen hebben zelf in de hand wat 

ze doen. Geef Reptielen niet de schuld en dat is het. Jullie zijn jullie eigen tirannen. 
 

Robert: Ik denk dat het probleem is dat de Matrix of deze Mind Control ons niet de 
juiste beslissingen laat nemen. Het trekt ons in diepere en diepere delen van de 

put. Intellectueel-spiritueel gesproken. 
 

Swaruu: Een vicieuze cirkel. 
 

Gosia: Daarom kun je het niet alleen aan de mensen wijten, denk ik (niet dat jullie 
het doen, als dat zo was zouden we hier niet zitten praten). Wij zijn hier niet de 

enige medeplichtigen. Dit is mijn punt. Eén ding is massaal contact, een ander is op 
andere manieren blijven helpen. Om de situatie in de gaten te houden. 

 
Swaruu: Ik zeg niet dat jullie de enigen zijn die schuld hebben. Maar zoals ik al 

zei, alles is verweven met andere rassen. De mensen zijn de stellairs. De stellars 
zijn de mensen. Hun levens zijn ontworpen voor ze binnenkwamen, daarom is het 

jullie ramp om op te ruimen. Omdat ze openlijk zeggen en laten zien dat deze ramp 

is wat ze willen meemaken. Zij die de ramp beu zijn, keren er niet naar terug. Het 
is jullie eigen beslissing, heeft niets te maken met archons die jullie dwingen te 
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reïncarneren, alles wordt in jullie eigen hoofden gegenereerd. Het is alleen maar 
Mind Control. Jullie willen zelf reïncarneren. "Eens kijken of ik deze keer die rode 

Ferrari kan kopen die ik in mijn vorige incarnatie niet kon kopen." Ik zeg niet dat er 
geen positieve aspecten zijn aan de mensen, want die zijn er wel, en omdat ze ook 

een totale mix zijn van ontelbare rassen. Maar ik heb het hier niet over goede 
dingen. Ik richt me op het probleem. 

 
En de sluier van vergeetachtigheid is te wijten aan de werking of de basisdynamica 

van de wetten van magnetische frequenties, niet aan een technologie of aan een 
agenda. Het is gewoon dat een hoge Frequentie niet compatibel is met de lage 

Frequentie van 3D. Dit mechanisme van de sluier van vergeetachtigheid is precies 
hetzelfde mechanisme waardoor je ook je dromen vergeet, wanneer je slaapt. 

Je hoeft je niet te herinneren wie je vroeger was. Met wat je weet dat je vandaag 
voor jezelf wilt, is het genoeg om er iets aan te doen. De mens heeft de neiging om 

te stagneren. Tot ongeveer 130 jaar geleden was het paard het belangrijkste 

vervoermiddel. Vandaag heb je, of heb je nog steeds, te maken met de 
verbrandingszuigermotor. U blijft comfortabel. En daarmee laat u de negatieve 

belangen van de onderdrukking van technologieën toe. 
 

Het is niet omdat jullie je slachtoffer voelen, wat ik niet betwijfel, dat jullie dat zijn, 
dat jullie afhankelijk moeten zijn van andere rassen om jullie te redden. Het is 

JOUW verantwoordelijkheid, doe er iets aan, wacht niet op "massa-opstijging" of 
massa-arrestaties van corrupte politici. Doe vandaag iets ieder van jullie, want 

kleine dingen bestaan niet. Elke actie, hoe klein ook, veroorzaakt een grote 
verandering. 

 
Gosia: En kijk mij hier eens denken dat we technologisch veel veranderd zijn in de 

laatste 100 jaar. 
 

Swaruu: Vanuit mijn gezichtspunt zijn jullie niet veel opgeschoten, Gosia. Het is 

slechts een kwestie van een vergelijkend standpunt. Ik zie niet veel verschil tussen 
een Ford model T uit 1922 en een Ford Edge model uit 2019. Eigenlijk zie ik het 

1922 Fordmodel T in veel opzichten beter, versus de Ford Edge 2019. Waarom deze 
behoefte om de complexiteit van een voertuig te verhogen tot het niveau waarop 

het niet meer mogelijk is om het te repareren? U blijft ook radio en microgolven 
gebruiken. 

 
Gosia, ik begrijp waarom je mensen wilt beschermen, maar op deze manier 

bescherm je alleen de slachtoffermentaliteit. Iemand moet ze vertellen dat ze uit 
hun comfortabele stoel moeten opstaan en iets aan het probleem moeten gaan 

doen. Ik twijfel er niet aan dat jullie slachtoffers zijn, natuurlijk zijn jullie dat ... 
maar ... wat gaan jullie er vandaag aan doen? 

 
Niemand vertelt u deze dingen genoeg, iemand moet het komen zeggen, of u het 

nu leuk vindt of niet, en dat helpt ook. En ik heb het hier niet over individuele 
mensen, want er zijn heel waardevolle mensen en heel veel van hen. Ik heb het 

over de mensheid in het algemeen, en ik heb het ook over wat ieder van jullie kan 

doen. Er zijn geen kleine dingen. Alles zelfs de kleinste actie brengt grote 
veranderingen. 
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Robert: Het lijkt erop dat veel Taygetanen deelnamen aan het project "First 

Contact." Hoe komt het dat die deelname nu minder is? Ik heb het over de 
Taygetanen, omdat jullie het meest op ons lijken. Komt dat door desinteresse? 

 
Swaruu: Wij zijn niet het enige ras dat op jullie lijkt. Veel rassen namen deel. Het 

is alleen zo dat de "aanvals"-macht van de Federatie voor "de bevrijding van de 
Aarde" destijds onder bevel stond van Taygeta, onder Asket en Rashell van 

Temmer, met alle anderen als coördinator. Nu is het Centauri. Deze deelname 
wordt vandaag niet meer gegeven, voornamelijk omdat het project First Contact 

min of meer eindigde in november 2016. 
 

Het doel, of einddoel, van dat project was al bereikt. Om complexe redenen heeft 
het Taygetan-ras zijn communicatie-aanwezigheid van rond de Aarde 

teruggetrokken. 

 
Voornamelijk vanwege het gebrek aan interesse veroorzaakt door het gebrek aan 

resultaten en de verandering in perspectief over wat er werkelijk op Aarde gebeurt 
(verandering van invasie van regressieve rassen naar problemen die intern door de 

mensen zelf worden gegenereerd), en omdat we ons hebben afgevraagd waarom 
we zoveel moeite en zoveel middelen zouden besteden aan een grote vloot van 

Taygetaanse schepen die meestal gewoon in een baan om de Aarde zijn en niets 
doen. En zoals ik al zei, of door mij als Swaruu, is Taygeta's aanwezigheid hier in 

een baan om de Aarde nu gereduceerd tot één enkel schip. Naar mijn mening 
hebben we niet meer dan één schip nodig. En ook omdat er nu nog maar zo'n 10 

mensen zijn die met mensen praten, of contact kunnen leggen, waardoor alles 
grotendeels overgelaten wordt aan slechts 2 mensen, Anéeka en ik. 

 
Gosia: U zei dat de meesten nog niet klaar zijn voor massacontact. Wat bent u dan 

van plan te doen met de duizenden van ons die er zo vol verwachting en hunkerend 

naar vragen? 
Swaruu: Met de beperkingen waarover we het al dan niet eens zijn, helpen we 

jullie met wat we kunnen. Maar toch, u laten begrijpen dat u op uzelf moet 
vertrouwen, op uw oordeel moet vertrouwen en verder moet gaan zonder direct 

contact, omdat het niet nodig is. Het resulteert zelfs in invasief zijn en heeft soms 
negatieve effecten op de contactpersonen zelf. Jullie moeten begrijpen dat de ET's 

jullie zelf zijn. Jullie hebben ons niet nodig. Er is al genoeg daarbeneden op het 
internet en in de boeken, met jullie eigen intelligentie die niet klein is, kunnen jullie 

je eigen waarheid bereiken en die is net zo geldig als die van ons hier. Je kunt niet 
afhankelijk zijn van contact. 

 
Gosia: Doen andere rassen ook hun studies? Zijn zij het eens met uw conclusies? 

Hebben zij dezelfde gegevens? 
 

Swaruu: Ja, elk ras doet zijn eigen onderzoek. Wij zijn niet de enigen. Onder de 
meer actieve op het internet en in aanvulling op ons zijn de Engan, de Solaten, de 

Ummo en de Sassani. Elk op hun eigen manier, maar ze zijn op dit moment 

massaal aanwezig op sociale netwerken. Wij zijn een zeer kleine minderheid op dit 
moment, eigenlijk maar twee. En helaas, JA Gosia, zij zijn het ermee eens. Ik heb 
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dit al gedeeld in de Federatieraad op het Andromedan schip, met volledige 
acceptatie. Verschillende van deze rassen, die Engan en Solatian speciaal noemen, 

zitten in de sociale netwerken, hebben gegevens en zijn tot dezelfde conclusies 
gekomen als wij Taygetans. 

 
Gosia: En waarom zetten zij het contact in sociale netwerken dan voort? Waarom 

trekken ze zich niet terug zoals jullie? Wat proberen ze nog te bereiken? 
 

Swaruu: Hun agenda's zijn niet zozeer van controle, of ze zijn niet van controle. 
Ze willen de samenleving begrijpen en meta-gegevens verkrijgen, om zo mogelijk 

een idee of een plan van hulp te formuleren. Maar de metagegevens zijn NIET 
bemoedigend. 

 
Gosia/Robert: Hoe is de ascentie en de energie die uit het centrum van de 

melkweg komt gerelateerd aan het onderwerp van direct contact? 

 
Swaruu: Ascentie is, zoals ik al eerder heb uitgelegd, een individueel proces. Met 

meer bewustzijn komt er meer perceptie van andere realiteiten die voorheen buiten 
het bereik van het individu lagen. Meer bewustzijn als in assimilatie, niet zozeer 

accumulatie, van begrip in het algemeen. De accumulatie van gegevens dient en 
maakt deel uit van het proces, maar losse gegevens hebben geen nut als ze niet 

worden verwerkt en geïntegreerd in de waarden en het leven en het gedachte-
begrip van het individu. Een pen-drive met 32Gb aan informatie is bijvoorbeeld niet 

bewuster dan een met 8Gb. Een persoon zou echter bewuster zijn wanneer hij de 
32Gb aan gegevens van de eerste bestudeert, dan wanneer hij alleen de 8Gb van 

de tweede bestudeert (ervan uitgaande dat zij relevante gegevens van hetzelfde 
type bevatten). 

 
De energie die uit het centrum van de Melkweg komt is iets normaals in termen van 

ruimtelijke energiedynamica. Omdat de ruimte geen vacuüm is, is het een medium, 

en wat er in andere delen van de Melkweg gebeurt heeft invloed op alle andere 
plaatsen, net als golven in een vijver van water die uit een punt uitgaan en zich dan 

verspreiden totdat ze alle punten van alle oevers raken, en alles wat in contact 
staat met het water. 

 
Hoewel ascensie een persoonlijk proces is, kan het worden gegeven of gebeurt het 

volledig onafhankelijk van deze energie uit het centrum van de Melkweg. Echter, 
het feit dat de frequenties die de existentiële dichtheden bepalen stijgen, helpt of 

bevordert ontegenzeggelijk het proces van persoonlijke ascentie, aangezien beide 
processen, het persoonlijke werk en de progressief hogere Frequentie, een groter 

vermogen met zich meebrengen om werkelijkheden waar te nemen die voorheen 
buiten het bereik van het individu lagen. 

 
Gosia/Robert: Als deze energie die uit het centrum van de melkweg komt er niet 

was geweest, zouden jullie dan gekomen zijn of ons met rust hebben gelaten? 
 

Swaruu: De kennis die wij als ras hebben opgedaan over de komst van 

energiegolven uit het centrum van de Melkweg naar de Aarde, was een factor voor 
de vloot om op dit moment hierheen te komen. Er zijn echter andere sociale en 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 8 van 9                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

politieke factoren die tot een specifieke situatie op Aarde hebben geleid die 
bepaalde dat we nu moesten komen helpen, en dat heeft voor ons meer gewicht 

dan de zeer positronische golven uit het centrum van de Melkweg. Maar het komt 
allemaal samen. 

 
Gosia: Dus jullie zijn hier niet alleen vanwege wat er zou kunnen gebeuren, als de 

Van Allen-gordels verdampen als gevolg van deze energie? 
 

Swaruu: Ja, het beheersen van de progressieve ineenstorting van de Van Allen-
gordels is een belangrijke factor die een van de missieparameters vormt. Wat de 

gordels in stand houdt, is een mechanisme dat afhankelijk is van zeer oude 
kernreactoren. Die kunnen het plotseling begeven, met alle ongewenste gevolgen 

van dien. 
 

Het feit dat kernreactoren op basis van verrijkt Uranium zijn gebruikt, die sterk 

lijken op die welke op aarde worden gebruikt en niet van geavanceerdere 
systemen, is omdat men ervan uitgaat dat zij, als niemand er aandacht aan 

besteedt en ze onderhoudt, uit zichzelf geleidelijk zouden uitschakelen, waardoor 
de aarde langzaam uit de Van Allen-gordels zou worden bevrijd. Dit zou niet 

mogelijk zijn met Zero Point energiereactoren. Toch wordt de voorkeur gegeven 
aan een gecontroleerde instorting, waarbij het proces niet aan het toeval wordt 

overgelaten. Alleen als gevolg van het progressief falen van oude 
energiemechanismen. 

 
Gosia: Ok. Nog een vraag: U zei dat u hebt ontdekt dat mensen meer Matrix zijn 

dan u had gedacht, niet geschikt voor direct contact. Maar als je me hier even op 
terug laat komen, als we zo Matrix zijn, dan is dat omdat we heel goed 

gemanipuleerd worden, de Cabal heeft ons in zijn greep. En ik voel dat dit de reden 
is waarom jullie ons, die verloren zielen in de handen van controllers, niet kunnen 

achterlaten, ons niet in deze benarde positie kunnen laten, want we zullen alleen 

maar meer en meer ten onder gaan, hetzelfde als het organisme dat wordt 
aangetast door allerlei parasieten, steeds zwakker en zwakker wordt. Als u nog niet 

klaar bent voor het officiële contact, gaat u ons dan blijven helpen, ook al is het 
niet met direct contact? 

 
Swaruu: Mijn conclusie is dat hulp en bewustwording van de andere kant moet 

komen, via veranderingen binnen de prenatale afspraken. Maar dat is ingewikkeld 
omdat jullie ondergedompeld zijn in jullie eigen gedachtelussen, in jullie vicieuze 

cirkels. De Cabal en corrupte regeringen zijn het product van dezelfde mensen. Het 
weerspiegelt jullie en komt van jullie. De mensen hebben de regeringen die ze 

verdienen, het gaat hand in hand. De hoeveelheid regering is omgekeerd evenredig 
met het niveau van bewustzijn van een volk. 

 
Gosia: Dus voorlopig staan de ideeën om in de jaren 2020 officieel bekend te 

worden niet meer op de agenda? 
 

Swaruu: Die staan niet meer op de agenda, nee. Als het gebeurt, zal het niet aan 

ons of de Federatie liggen. Hoewel we ons nooit vastpinnen op een conclusie of 
specifieke gegevens, veranderen en evolueren we altijd. Dat hoort bij de aard van 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 9 van 9                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

een denkend wezen. Niets ligt vast, dus dit betekent niet dat dingen niet kunnen 
veranderen en het contact wordt gemaakt. Maar met de gegevens die we hebben is 

het niet gunstig. 
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