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20191015-Taygeta-NL-Opwarming-klimaat-verandering-Greta-Thumberg-
swaruu-taygeta-Pleiades-reageert 

 
Opwarming van de aarde, klimaatverandering, Greta Thumberg? Swaruu (Taygeta-

Pleiades) Reageert 
 

Swaruu: Er bestaat niet zoiets als Global Warming of Klimaatverandering. Het is 
het gevolg van veranderingen in de cycli van de aarde, factoren zoals de zon, of 

grote industriële vervuiling, waaronder landbouw, HAARPP, geo-engineering. Het 
onbetwistbare deel. Zoals in vervuiling, vernietiging van ecosystemen. Daarom zei 

ik dat dit vervuiling en vernietiging is NIET Klimaatverandering. Ik verbind 
Klimaatverandering met wat ik zou noemen milieuvervuiling en vernietiging van 

Ecosystemen. 
 

De term Klimaatverandering is al een agenda van controle over de menselijke 

bevolking. Het kan NIET worden gebruikt als synoniem voor vernietiging van het 
milieu. Het concept van de vernietiging van ecosystemen is vermengd met 

Klimaatverandering, omdat de vernietiging van de Amazone bijvoorbeeld minder 
regen naar dat gebied zal brengen, maar de wolken zijn nog steeds geladen met 

oceaanwater, en dat water zal elders vallen, niet voorbereid en een overstroming 
veroorzakend. 

 
Klimaatverandering als agenda, met de oorzaken die eraan worden toegeschreven, 

is volledig FALSE en het is een andere strategie om Agenda 21 uit te voeren. Strikt 
genomen. Er is GEEN opwarming van de aarde. Omdat vele gerenommeerde 

wetenschappers er al in geslaagd zijn om Global Warming te ontkrachten, heeft de 
Cabal die naam veranderd in Climate Change om door te gaan met precies dezelfde 

agenda. Global Warming en Klimaatverandering ... zijn dezelfde agenda. 
 

Er is geen RISSE in de temperatuur van de Aarde, kuststeden zullen NIET 

overstroomd worden ... er zal GEEN poolverschuiving zijn. CO2 veroorzaakt GEEN 
broeikaseffect, het is wat planten nodig hebben om hun voedingsstoffen te 

verwerken en de zon in het proces van fotosynthese. 
 

Gosia: Gaan de temperaturen niet omhoog? Ik zie het op veel plaatsen. In Polen 
zijn de temperaturen drastisch hoger dan voorheen, in Zweden lag er in februari 

geen sneeuw toen ik daar was en de plaatselijke bevolking vertelde me dat er 
voorheen veel meer sneeuw lag, de bedrijven die afhankelijk zijn van sneeuw 

maken zich zorgen. 
 

Swaruu: Nee Gosia. Dit zijn natuurlijke schommelingen die er altijd zijn geweest. 
Dan weer warmer in Polen ten koste van koudere temperaturen in Santiago in Chili. 

Dan weer kouder in Polen en warmer in Santiago in Chili. En zo overal, de aarde is 
complex, een verandering van temperaturen kan niet alleen worden bepaald door 

de metingen van een paar plaatsen. 
 

Ook de ijskappen aan de polen zijn groter en dikker dan vroeger... Grote ijsbergen 

worden in de media verkocht als gevaarlijk die zich afscheiden van de Antarctische 
continentale plaat en dat is het bewijs dat het smelten het waterpeil van de 
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oceanen zal doen stijgen. Dat is niet zo, dat is volkomen natuurlijk en dat is altijd 
zo geweest. 

 
Gosia: Maar ik begrijp het nog steeds niet. Mensen in Zweden vertelden me in de 

winter dat er daar vroeger veel meer sneeuw lag. Mijn Huskies-excursie is afgelast 
omdat er niet genoeg sneeuw lag en de mensen daar zich zorgen maakten. 

 
Swaruu: Ik twijfel er niet aan, het kan nog jaren duren. Maar de mensen in 

Manitoba en Wisconsin meldden eind april al sneeuw en ijs. De aarde is niet iets dat 
vastligt, er zijn natuurlijke varianten. Er zal niet altijd hetzelfde weer zijn op 

dezelfde plaats. Er zullen verschillende jaren zijn met warme winters op bepaalde 
plaatsen, gevolgd door strenge winters. Dat is al duizenden jaren zo. 

Gosia: Dus dit is allemaal het gevolg van natuurlijke cycli? 
 

Swaruu: Ja. Aardschommelingen, bewegingen van zeestromen, complexe factoren. 

Het is gewoon dat, aangezien het weer gedeeltelijk kunstmatig wordt gecontroleerd 
door HAARP, veel van dit ook wordt gemanipuleerd. Maar niet alles. De controle 

over het weer door de Cabal is niet totaal, ze manipuleren het alleen. Ze kunnen 
geen orkaan creëren vanuit het niets. Maar ze kunnen wel een kleintje voeden 

zodat het groeit en ze kunnen het ook sturen. Zoals met een orkaan... de cycli van 
de aarde kunnen ergens een droogte veroorzaken en met de HAARP kunnen ze die 

erger maken. 
 

Gosia: En nog iets. Is het weer dan aan het opwarmen of afkoelen? Ik bedoel 
natuurlijke cycli? 

 
Swaruu: Nee, het fluctueert alleen op natuurlijke wijze op de ene plaats en dan 

weer op een andere. Het is een perceptie en de media en politici gebruiken het voor 
hun agenda's, er gebeurt niets. Geen opwarming van de aarde, geen smelten van 

de ijskappen en iedereen die zwemt in Londen en New York, geen op handen zijnde 

gletsjers of veranderingen van polariteit van de Aarde... of Nibiru, of 
zonnevlammen die alles koken. Genoeg van die psychologie van angst angst angst. 

 
Gosia: En positronische energieën die komen en alles doen opstijgen hebben 

daarmee te maken? 
 

Swaruu: Deels wel ja ... daar reken ik ook de zonnefactoren onder, of 
zonneactiviteit. Die, zoals je al weet, niet alleen werkt ... maar een Frequentie 

relaisstation is voor energiegolven uit het centrum van de Melkweg. Zonnewind 
geeft de positronische golven die uit het centrum van de Melkweg komen door en 

versterkt ze. Maar wat er uit de zon komt is niet schadelijk, dat is angst angst 
angst. Er gebeurt niets met de zon. 

 
Robert: En gebeurt er iets met het centrum van de aarde? Aan haar kern? 

 
Swaruu: Het heeft ook energievariaties die reageren zoals de zonnevariaties, maar 

omdat het binnen de toroïde van de Van Allen Banden is, heeft het niet dezelfde 

invloed als andere planeten hebben, de kern wordt ook onderdrukt. Aangezien het 
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echter om energie van zeer hoge aard gaat, heeft zij ondanks de banden toch de 
verbinding. 

 
De Aarde is niet helemaal hol, zoals u weet, maar ze heeft wel grote inwendige 

holtes ter grootte van continenten. Of vergelijkbaar met ondergrondse continenten. 
 

Robert: En dat alles over de beroemde ozonlaag? 
 

Swaruu: Ook dat is een leugen. 
 

Greta Thunberg 
 

Swaruu: De Federatie kent de zaak goed. De Cabal maakt er gebruik van. Het zit 
vol symboliek. Zelfs het kapsel is hetzelfde als dat van de nazi-jongens. 

Eredoctoraat ... Nobelprijs voor de Vrede ... Die dingen worden niet uitgedeeld aan 

iedereen, alleen aan leden van de Cabal. Dat meisje heeft een heel team achter 
zich dat haar zelfs adviseert met het kapsel de kleding van een onschuldig meisje 

en wat te zeggen. 
 

Gosia: Maar welke agenda is het precies? 
 

Swaruu: Klimaatverandering verkopen, Koolstofobligaties verkopen, belastingen op 
mensen verhogen, etc.… ze overal schuldig over laten voelen om de macht te 

delegeren. (Ja, zij zijn de oorzaak, maar op een dieper niveau spreek ik mezelf niet 
tegen). 

 
Het is zo dat normale mensen zich verantwoordelijk voelen en nieuwe normen, 

belastingen en regels accepteren die hen pijn doen met het oog op het opleggen 
van de Nieuwe Wereld Orde. Steeds hogere brandstofprijzen terwijl er geen tekort 

is aan koolwaterstoffen en andere zaken. Het is het creëren van een probleem om 

de oplossing te verkopen. 
 

Samengevat is er GEEN klimaatverandering. Klimaatverandering met die woorden 
kan niet worden gebruikt als iets dat kan worden aanvaard als zijnde aan de gang 

of we zullen alleen maar de controle agenda ondersteunen. Woorden zijn 
belangrijk. Klimaatverandering zoals ze zeggen... het bestaat NIET. Het is een 

agenda om mensen te elimineren. Wat wel bestaat is vervuiling en vernietiging van 
ecosystemen. 
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