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Boodschap aan Sterrenzaden: Buitenaardse Pleiadische Communicatie (Taygeta) 

 

De nieuwe Wereld Orde is al geïmplementeerd over de hele Planeet. Als iets pijnlijk is, is het beter 

om het al te zeggen. De hele planeet is onder hun controle. Dus... Wat ik hiermee zie, is gewoon 

meer uitbuiting die naar buiten komt als excuus van het virus. Wat nuttig voor hen is. Europa zal in 

chaos verkeren en het langzaamst herstellen van wat er op straat te zien is. 

 

Ze manipuleren alles al. Ze hebben alles al. Ze geven de mensen alleen wat ze ze altijd geven. Een 

wereldwijde chaos. Ze konden hun Derde Wereldoorlog niet hebben? Dus verzinnen ze deze onzin. 

Maar ze moeten de bevolking altijd ergens voor alarmeren. Daarom is het werk van de Dokters hier 

erg belangrijk. Laat ze begrijpen dat zij de sleutel zijn om de mensheid te helpen... stop met denken 

aan je portemonnee en je persoonlijke roem. 

 

Economie. Dit laten we het een bug noemen crashen van de economie is dom, ze zullen het crashen 

of niet ... op hun eigen, met hun agenda's. Niet om redenen die "uit de hand" lijken. De economie 

wordt afgeschilderd alsof het een bewust en onvoorspelbaar wezen is. Dat is het niet. Het is onder 

hun totale controle. Deze psychopaten aan de macht zouden NIETS in de lucht laten hangen, 

willekeurig. Zij controleren alles. Of de economie wel of niet crasht hangt af van hun ideeën en hun 

agenda's, niet van iets externs of toevalligs. Daarom zouden ze GEEN echt virus vrijlaten. Omdat ze 

er GEEN controle over zouden hebben. En als ze iets willen is het controle. En ze weten dat de 

media genoeg is. 

 

Gosia: En hoe zit het met het willen elimineren van 95% van de bevolking? Agenda 21. Hoe zouden 

ze dat doen als ze de controle hadden? 

 

Swaruu: Ze kunnen doen wat ze willen met hightech wapens, daar is 5G voor. Maar ze doen het al 

zonder 5G. Vaccins hebben nanotechnologie microchips sinds 1997. Als mensen het vandaag in 

2020 niet geloven, zouden ze het in 1997 nog minder geloofd hebben. Maar het is zo. Bijvoorbeeld. 

Waar denk je dat de zware metalen voor zijn in de vaccins? Het is om de re-activiteit van het 

menselijk lichaam te verhogen ten overstaan van de geprogrammeerde straling van de 

elektromagnetische golven van mobiele telefoons. En ze bevatten de nano-chips. Ze zeggen dat het 

moet dienen als het "conservatief" voor vaccins. Ze hebben al mensen die het internet in de gaten 

houden en alles uploaden naar het internet, waar hun AI alles leest, zelfs ik hier bij jou. 

 

Wat ze nu willen is dat het menselijk lichaam programmeerbaar wordt vanaf het internet. Maar 

slechts een kleine populatie, een paar zouden fysiek overleven om dat te implanteren. Dat wil 

zeggen, de jonge en sterke "Millennials". De rest moet sterven. Dat is wat ik zie. Maar het zal nog 

steeds duren. Ze hoeven het niet snel in te voeren omdat de chaos creëert die hen niet past. Dus 

daarom weet ik met grote zekerheid dat ze over een paar weken tot een maand zullen beginnen met 

het opheffen van deze situatie. 

 

Ze weten ook dat ze mensen niet opgesloten kunnen houden omdat ze niet meer functioneel zijn. Ze 

zijn .... aan het oogsten van angst (weelderigheid) en lage energieën van mensen in 

overlevingsmodus. Dus focus Starseeds en geef het niet aan hen <---- <----. Geef het niet aan hen. 

In dit geval is de mentale focus genoeg en overvloedig, maar de actie is ook nodig. 

 

Iedereen opsluiten maakt dat iedereen hetzelfde denkt, het nivelleert ze tot hetzelfde massa-

denken. Het is tijd voor jou om te zijn wie je bent, bijzonder en heel sterk vanbinnen. De opsluiting 

zorgt ervoor dat velen hun verstand verliezen omdat ze niet kunnen verinnerlijken, ze kunnen niet 

bij zichzelf zijn. Dat houdt ook in dat ze bij familieleden wonen, wat niet altijd even goed is. Dit 

komt bij de Starseeds nog meer tot uiting, als eenzaamheid, omdat zij meestal heel anders denken 

dan de rest van hun familie. Ze hebben een hekel aan opsluiting bij mensen die niet denken zoals zij 

en het beïnvloedt hen op andere manieren. 
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Maar Starseeds kunnen veel meer verinnerlijken dan normale mensen. Het is tijd om sterk te zijn en 

de opsluiting als een Zen-test te nemen. Van controle. Dat ze me vastzetten in 4 muren en alles 

weghalen behalve mijn essentie. Afgezien van wie ik ben. Niets raakt me. 

 

Ook terwijl je daar bent, binnen, doe dingen, blijf niet op het internet kijken want het bombardeert 

je alleen maar met slecht nieuws, en als ze van officiële media komen, is alles vals. Informatie 

overbelasting is zeer reëel. En ja, er is informatie-overload omdat het aan alle kanten tegenstrijdig 

is en hen in een staat van constante stress houdt en dat verlaagt hun afweer en maakt hen 

kwetsbaar (en niet bepaald voor die niet-bestaande bug). Je moet meer mediteren, je geest 

leegmaken. Wees nu heel Zen. 

 

Doe thuis dingen die niets met de media te maken hebben, gebruik daar de tijd voor. Repareer wat 

kapot is, maak een zandtuin in Japanse stijl. Ruim je tuin op, beweeg waar je kunt, in je slaapkamer 

en als je die hebt in je patio of tuin. Dit zal je sterker maken. 

 

Doe een hobby, wat u maar wilt. Schilderen, beeldhouwen, weven, borduren. Repareer de auto die 

op slot zit. Doe dingen, niet alleen internet en de media. Lees een boek, natuurlijk die papieren, 

maar ik bedoel doe iets wat je actief houdt. Beweeg je lichaam door iets te doen. Een stoel 

repareren. Het interieur schilderen, wees creatief. Het zal je mentaal gezond houden. Dat is waar ik 

naar op zoek ben. 

 

Je moet wegblijven van de elektronica. Of gebruik het elektronische voor dingen die niet te maken 

hebben met het onderwerp van de bug. Bijvoorbeeld het spelen van muziek, films of videospelletjes. 

Maar afstand nemen van alles wat elektronisch is ten gunste van meditatie of het aanleggen van een 

Zen-zandtuin is het meest aan te bevelen. Je kunt veel introspectie en veel innerlijke rust bereiken 

als je dingen met je handen doet terwijl je rustig nadenkt. 

 

Een ander ding is dat ze willen dat je denkt zoals iedereen. Dus de Sterrenzaden moeten laten zien 

dat ze de positieve tijdlijn alleen kunnen volhouden. Want wat de negatieven willen is dat iedereen 

eenstemmig denkt. En dat doen ze door iedereen in een staat van overleving te brengen. Je denkt 

niet meer na en al je spirituele en persoonlijke vooruitgang ondergaat een terugslag ten gunste van 

alleen maar denken aan hoe te overleven. Je stelt alles wat spiritueel is hiermee uit, waardoor de 

negatieve tijdlijn verstevigd wordt. Omdat de Sterrenzaden geneutraliseerd zijn. Ze worden 

menselijker. Omdat ze precies zo beginnen te denken, gericht op wat ze niet willen dat er gebeurt 

en dat is precies wat er gebeurt. 

 

Dus je moet weten hoe je je moet onderscheiden van de rest, wetende dat je Starseeds bent. Je zou 

nu al moeten weten dat als je voelt dat je een Starseed bent, je het ZULT zijn. Het is niet iets 

waarvan je een externe bevestiging nodig hebt. Dat is geprogrammeerde menselijke denkwijze. Je 

bent wat je weet dat je bent. Dit is hoe het werkt. Niets als "Ik dacht dat ik een starseed was en 

toen bleek dat niet zo te zijn, wat jammer dat ik een starseed wilde zijn". Zo werkt dat niet, 

niemand kan je vertellen wat je bent. 

 

Kijk naar de positieve kant van de lock down, je hoeft niet meer te rennen om naar je werk te gaan, 

herinner je wat je was, wat je bent, misschien hield je van schilderen, van fluitspelen, van de viool 

die daar zeker ligt te verstoffen, het is nu nodig om terug te keren om jezelf te zijn. 

 

Maar er is nog iets anders. Iets dat nog niet genoeg gezegd is. Het is heel duidelijk dat jullie in 3D 

zijn. En dat dit onderwerp van alles manifesteren met de geest iets is dat niet altijd resultaten 

oplevert zoals jullie zouden willen. Velen melden dat de Wet van Aantrekking niet "werkt" - We 

hebben al gezegd waarom. Maar het is een deel van de 3D natuur. Dus denk niet alleen positief en 

concentreer je op alles wat je wilt, zoals we al hebben gezegd. 

 

Wat ik je nu zeg is dat je iets moet doen. Daarom benadruk ik dat je iets met je handen gaat doen, 

tuinieren, mechanica, schilderen, weven. En dat je iets pro-actiefs doet aan het probleem waar je 

mee zit, wat het ook mag zijn, ook aan het zogenaamde virus. Want je kunt veel doen. Niet alleen 

maar daar zitten mediteren en goede gedachten en wensen van liefde voor de mensheid hebben. 

Met andere woorden, denk positief, wees niet bang, en begin dan iets te doen !!! Denk positief, 

focus op wat je wilt en zo, maar werk actief naar wat je wilt, stop daar niet mee. Focus is key maar 
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wat ook niet iedereen heeft die focus wilskracht op dit moment. Dus iets doen helpt een hoop. Je 

hebt twee opties: huilen of aan de slag gaan. 

 

Nu doe ik een oproep aan Artsen en iedereen die toegang heeft tot het bug probleem. Stop met 

goedgelovig te zijn met officieel nieuws en officiële gegevens. Uw plicht ligt bij de mensen. Zet uw 

portemonnee opzij en uw verlangen om rijk te worden door de verkoop van medicijnen in uw 

kantoren te steunen ten koste van de mensen. Want jullie zijn medeplichtig aan GENOCIDE. En de 

tijd dringt. Medisch personeel is de sleutel hier voor de massa's om de waarheid te weten. Dat het 

virus een wereldwijde zwendel is. Een ongekende misdaad tegen de mensheid. Je hoeft me niet te 

geloven. Met dezelfde gegevens die online te vinden zijn, kun je alles zien wat niet klopt, de 

discrepanties. Zelfs de meest Matrix en Matrix denkende artsen kunnen zien dat dit geen virus is. 

Mensen sterven NIET aan iets wat niet normaal is, of aan 5G straling. Het zijn dezelfde die toch al 

elk jaar sterven. Alles is gemanipuleerd. Kijk naar de gegevens. Kijk er zelf naar. Doe iets. Al is het 

met de mobiele telefoon op pad gaan om foto's te maken van lege ziekenhuizen. En als je een 

journaalopname hebt waarin staat dat het ziekenhuis "Our Lord Rothschild's Mercy" rijen met doden 

en zieken heeft, en dat ziekenhuis ligt dicht bij waar je woont, wees dan dapper en maak een video 

van het feit dat het leeg is. Je gaat nergens door besmet raken. En doe die belachelijk uitziende 

blauwe maskers af die je macht delegeren aan een leugen. 

 

Handhaaf de positieve tijdlijn. Dat is waar jullie voor zijn. Ook al lijkt het dat de wereld om je heen 

in elkaar stort. Zelfs als je opgesloten zit in een kerker. Je innerlijke wereld is wat overheerst. 
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