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Waarheid over Federatie - Buitenaardse Communicatie (Taygeta-Pleiades) 

 

FEDERATIE 

Swaruu: Er is geen soepele manier om u dit te vertellen, dus ik zal beginnen met een korte 

introductie van Kaal'el. We hebben goed nieuws en slecht nieuws voor jullie. Het goede nieuws is dat 

de Federatie of conglomeraat van "positieve" rassen hulp naar de Aarde heeft gestuurd. Het slechte 

nieuws is dat jullie die hulp zijn. Een slechte grap misschien. Maar het kon niet relevanter zijn 

vandaag. 

 

U weet dat de sociale structuur van de Aarde is dat de mensen onderaan de piramide staan. Dan de 

sociale klassen, politici, geestelijken, geheime genootschappen, Illuminati. Boven de Illuminati staan 

wat velen de "controleurs" noemen. Wat zijn dat? Reptiel allianties ... allianties met andere 

regressieve rassen. Archonen en parasitaire wezens van 4D. We hebben al besproken dat dit 

menselijke manifestatie is. Op dit punt geef ik het woord aan Alenym. 

 

Alenym: Ok. Dit is erg pijnlijk om te zeggen. En ik kwam er pas 4 dagen geleden achter. En ik ben 

behoorlijk overstuur. 

 

Anéeka: Wij allemaal. 

 

Alenym: Ja, wij allemaal. En het is de aankondiging. Of verklaring. Of beschuldiging. Ik wil niet dat 

dit lichtvaardig wordt gezegd. Het is een kritieke zaak. Zeer triest om te beseffen. En het is mogelijk 

een van, zo niet het belangrijkste onderwerp dat u heeft gegeven. Zoals verwacht, zal er 

controverse zijn. Maar de waarheid is de waarheid en we weigeren het spel mee te spelen. Ik wil dat 

u ons vragen stelt, in de vorm van een gesprek. 

 

Nu begrijpen we wie de controleurs zijn. "De onzichtbare eigenaars van de Aarde", zoals Salvador 

Freixedo wijselijk zei. Het is de Federatie zelf. Zij zijn het altijd geweest. Niet dat de Federatie 

geïnfiltreerd is. Zij zijn het. En dat zij de Federatie zijn, omvat alle rassen van de Federatie, inclusief 

Taygeta. De agenda's komen en gaan en de mensen ook. En wij op dit schip zijn het daar NIET mee 

eens. Andere rassen hebben zich dat ook net gerealiseerd en hebben ervoor gekozen zich terug te 

trekken. De Cats, de Urmah, zijn een paar dagen geleden vertrokken. De Engans vertrekken ook. 

 

Ze hebben het ons zelf, de Federatie, niet duidelijk gemaakt. Ze hebben ons nooit iets duidelijk 

gemaakt. Ik kwam zaterdag met mijn team bij de raad, zoals elke zaterdag met hen, en ze zeiden 

me dat het afgelast was. Wat een leugen was. Ze wilden ons daar niet hebben. Ruhr van de Urmah 

arriveerde en ze vertelden hem hetzelfde. Dat zijn aanwezigheid "niet langer nodig is." 

 

Nai’Shara: Taygeta was al erg "ongemakkelijk" voor hen. 

 

Alenym: Dat klopt. Daarom hebben ze Swaruu vanaf het begin gehinderd. 

 

Nai’Shara: Daarom zijn we als schandalig gebrandmerkt. 

 

Alenym: Daarom beperken ze ons tot het toetsenbord. Ze geven ons geen audio, laat staan video. 

Zij zijn het die achter alles zitten wat er op Aarde gebeurt. Alle stukjes vallen op hun plaats zodra je 

ze van hieruit samen ziet. 

 

Gosia: Wow. Dank je. Oké. Mijn vraag is: Hoe ben je er 100% zeker van geworden? 

 

Alenym: Alles bij elkaar opgeteld. Plus wat Swaruu in detail zal uitleggen. Het wordt bevestigd door 

haar aanwezigheid hier, die zoals ze zeggen, de film al gezien heeft. Afgelopen zondag wist ik dit 

nog niet. Zo recent is het. 

 

Gosia: En andere rassen hebben ze ook recent ontdekt? 
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Alenym: Engan en Urmah, alleen. De andere rassen weten dit en doen openlijk mee. Zoals de 

Alfrateanen, van wie verwacht zou worden dat ze meer empathie zouden hebben voor hun 

menselijke verwanten. 

 

Nai’Shara: Weet je nog hoe op Aarde met valstrikken, bedrog en schijn wordt omgegaan? Zo werkt 

de Federatie nu eenmaal. 

 

Alenym: Het is niet dat dit niet bekend is bij het ene of het andere ras. Ze weten het en doen mee. 

Wat hier gebeurt is dat wij, en Ruhr, en Engan in het algemeen, hoewel zij deel uitmaken van dit, 

van hetzelfde ding, fysiek mensen hier, wij zijn het niet eens wegens onze persoonlijke ethiek. 

Daarom ontmasker en beschuldig ik de Federatie van dit misbruik, hoe valide hun redenen ook 

mogen zijn. 

 

Robert: Ja. Zo triest. Waarom zijn ze geïnteresseerd in de mensheid-- Wat maakt dat ze ons hier 

houden? 

 

Nai’Shara: Ja, dit is heel pijnlijk voor ons geweest. 

 

Swaruu: Het is zoals het altijd is geweest. Het is de geboorte van een nieuw interstellair Ras. Ze 

worden als kinderen geleid door de "positieve" rassen van de Federatie. Maar het werk moet door 

mensen worden gedaan. Het is een Galactische school om te leren een nieuw ras te zijn dat actief 

deelneemt met andere oudere en interstellaire rassen. 

 

Negativiteit, Reptielen, Maitre, Ontvoeringen, Atoomoorlogen, Nerd Miljonairs met Spuiten, 

Internationaal Monetair Fonds, Archonen, Reptilian Koningin, Corrupte Politici, Ziekten, 

Hongersnood, Klimaatverandering, globale en lokale oorlogen, pandemieën en orkanen, 

aardbevingen en tsunami's. Alles is het werk van de menselijke geest die zichzelf probeert te 

begrijpen en zijn enorme manifestatievermogen probeert te beheersen. Federatie interstellaire 

rassen kunnen geen nieuw, onervaren ras verwelkomen dat nachtmerries voor zichzelf manifesteert. 

Dus beperkt het hen op Aarde tot de Aarde. 

 

Zoals jullie al weten, was het de Federatie die de Van Allen Banden, de etherische band, oplegde. 

Totdat de mensen leren hun geschillen met elkaar op te lossen. Totdat ze volwassen zijn als ras of 

soort, want nu wordt het menselijk ras niet als ras beschouwd. Ze laten ze elkaar vernietigen als 

onderdeel van het leren. Als deel van de school. Maar tot op zekere hoogte. Daarom zal er nooit een 

kernoorlog komen, omdat de Federatie dat niet toestaat. Alleen omdat het de school zou beëindigen. 

Maar ze staan wereldoorlogen toe omdat dat is wat de mensen voor zichzelf hebben gemanifesteerd. 

Vrije wil principes van de Federatie. Omdat het de enige manier voor hen is om te leren. Met 

moeilijkheden en sterke uitdagingen. Om contrast en manifestatie focus te krijgen. Om te leren hun 

krachten te beheersen. 

 

Ze laten mensen niet alleen, ze hebben altijd gidsen gestuurd. Zoals jullie vandaag. Jullie zijn de 

gidsen van andere gidsen daar beneden. Wij zijn de jouwe. Ik ben de gids van de Taygeteanen hier. 

En andere wezens gidsen mij. Het is altijd zo geweest. Al miljoenen en miljoenen jaren. Dit is hoe 

interstellaire rassen worden geboren. Ze hebben allemaal hun zware en pijnlijke beproevingen van 

groot lijden doorstaan. Er is hier niets nieuws. Alleen voor degenen die zich hier niet bewust van 

waren. 

 

De Federatie is niet "Slecht" of "Goed". Het is gewoon zo. 

 

Wie doen dit, wie orkestreren dit? De rassen die jullie allemaal kennen. Sirianen, Pleiadianen, 

Arcturianen, Andromedanen .... de lijst is lang. Hier is geen kwaad als zodanig, dat is een menselijke 

reflectie. Zoals jullie weten zijn zelfs de Alpha Dracos hier en zij zijn Federatie. Ze waren daar 

gewoon aan het wachten op hun beurt om te handelen. Die is gekomen en ze zijn nu zeer actief. 

Maar alles wat werkelijk negatief is, uitbuiting, slavernij, mensen op boerderijen voor 

vleesconsumptie voor Reptielen, pedofilie, satanisme, rituelen, offers ... Alles is een manifestatie 

van de menselijke geest. 

 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 3 van 15                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Het is waar dat er hier dualiteit is en regressieve rassen, maar niet zoals het op Aarde beschreven 

wordt. Dat is menselijke creatie en interpretatie. Het heeft zijn invloed hier op andere rassen, dat is 

waar. Maar het lost snel op. 

 

Gosia: Bedankt. Aan het denken. Ik ben een beetje in de war. 

 

Alenym: Als je er goed naar kijkt klopt alles. De "Corporatie" zijn ze. De Federatie zelf. En onze 

mening doet er voor hen niet toe. Ze hebben zoveel macht dat het ze niet kan schelen. Het is van 

kolossale proporties. Wij zijn maar een paar idealistische meisjes. Ze schenken geen aandacht meer 

aan ons. 

 

Gosia: Ik heb vragen. Ik zal met deze beginnen. Swaruu, je zei: "De interstellaire rassen van de 

Federatie kunnen geen nieuw onervaren ras verwelkomen dat nachtmerries voor zichzelf 

manifesteert." Maar het is niet de Federatie die mensen manipuleert? Over welke toestemming 

hebben we het dan als zij het zijn, zoals jij zegt, die achter alles zitten? Alenym beschuldigde hen 

hierboven van het misbruik. Mensen waren nooit menselijk. Het waren Lyrianen. 

 

Swaruu: Ze manipuleren hen zoals een leraar zijn leerlingen manipuleert. En ja, mensen zijn ET's 

van oorsprong, maar niet van geest. Voor hen zijn het onervaren jonge zielen. Ze worden niet 

wakker omdat de mensen zelf niet wakker willen worden als ras, als een nieuwe soort. Jij ziet het 

vanuit het gezichtspunt van iemand die wanhopig iedereen wakker wil maken omdat je een gids 

bent zoals vele andere Starseeds. Maar de menselijke massa wil het niet. Daarom heb ik altijd 

gezegd dat de Aarde gewoon is zoals ze moet zijn. Ik heb het niet voor niets gezegd. En zielen 

komen daarbinnen om te groeien of om gidsen te zijn en met hen groeien ze ook, en ze komen 

binnen op hun eigen beslissing. Wetende wat hen te wachten staat. En zoals de Federatie het ziet, 

kunnen zij die het er niet mee eens zijn, zich van de Aarde terugtrekken. En voor velen is die uitweg 

de dood. Om wat voor reden dan ook. Want voor die rassen van de Federatie is de dood slechts een 

uitweg. 

 

De Federatie wordt gedomineerd door niet-Lyrische rassen. Dus gaan ze niet om met emoties zoals 

de Lyrische rassen. Ze zijn koud en logisch. Ze observeren alleen emoties en laten situaties die 

individuen en volken onder ogen moeten zien, hun reacties bestuderen. Zoals de Andromedanen 

met Alex Collier en anderen hebben gedaan. Zonder empathie. Niet omdat ze slecht zijn. Maar 

omdat ze de emotionele rassen niet begrijpen. Daarom zien ze ons als een emotioneel ras van 

idealistische vrouwen, zoals Alenym zegt. Maar ze zien het als de enige manier om de morele, 

spirituele en bewustzijnsgroei van een nieuw ras als het menselijke te stimuleren. 

 

Dat is ook waar de Starseeds voor zijn. Andromedan, Sirian, Arctuirian en anderen. Om emoties te 

ervaren als een Lyriaans ras. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, is het Mensenras een mengeling van 

talloze rassen in één, met een biologische container. 

 

Zo is het altijd geweest. Mensen moeten leren voor zichzelf op te komen. Het probleem oplossen dat 

ze zelf hebben gecreëerd. De Federatie is slechts een mentor. Maar ze controleren wel wat er van 

bovenaf gebeurt. Ze zeggen dat ze niet ingrijpen, maar dat doen ze achter de rug van de mensen 

om, want hun handen zijn overal. Maar de Federatie zal niet ingrijpen of een Cabal verwijderen. Het 

is niet aan hen, het is aan de mensen. 

 

Gosia: Maar laten we de chronologische volgorde hier, logisch. 12.500 geleden sloten ze de 

Reptielen af, niet de Lyrianen, waardoor 3D ontstond. Later zijn de Liriërs gemanipuleerd voor 

millennia. En nu wil de Federatie kijken of de Lyrianen hier op eigen kracht uit komen? Het is alsof je 

een rat in de val stopt en vervolgens de rat beschuldigt die zichzelf erin heeft gestopt! 

 

Swaruu: Zo is het daarboven ook. Het is niet alleen zo op Aarde, er zijn ook andere niveaus van 

deze kosmische waanzin. Net als op Aarde, gebeurt hier hetzelfde. 

 

Ze hebben de Reptielen niet echt opgesloten... dat is voor een deel ook een menselijke creatie van 

de kant van de Lyrische rassen die hier waren. Ik zal het later uitleggen. En zoals ik al eerder zei 

zijn er andere niveaus van hetzelfde kosmische spel, maar op dit moment zou het alles alleen maar 

ingewikkelder maken om daarop in te gaan. Het is een deel van andere niveaus die verweven zijn 
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met dat van de Aarde. De "kosmische school" eindigt niet met het verlaten van de Aarde. Je behaalt 

slechts een "niveau". Het volgende niveau is hier. En zo is het altijd geweest. Het is niet moeilijk te 

begrijpen als je toepast wat je al weet dat er gebeurt en wat er gebeurd is, zoals in de Grote 

Expansie het verbinden met wat ik je nu vertel. 

 

Net zoals de Federatie de Aarde controleert, controleren andere niveaus van de Federatie wat er met 

haar leden gebeurt. Ze geven hen ook uitdagingen zoals het redden van planeten, gidsen zijn voor 

nieuwe soorten zoals de mens. Dat is waarom Taygeta hier is, naast anderen. Hoewel Ruhr van de 

Urmah woedend is op de Federatie hiervoor en ervoor gekozen heeft zich terug te trekken. Maar 

alles bevat niveaus. Zoals de Federatie de mensen domineert en in toom houdt, zodat zij niet naar 

buiten komen om nachtmerries van de Aarde te manifesteren, zo controleren andere sectoren 

"boven" de Federatie hen. Laten we zeggen dat sectoren en mensen met meer "rang" dan die hier. 

En ook van hogere niveaus. 6D 7D waar nog steeds "Federatie" is. 

 

Nai’Shara: Zie hoe de "idealistische" en "ethische" rassen ervoor gekozen hebben zich terug te 

trekken, net toen wij onschuldig dachten dat we de Aarde kwamen bevrijden. 

 

Alenym: Het is dat Taygeta empathisch is omdat bijna iedereen hier weet hoe het is om daar te 

leven. Dus we hebben een idee van hoe men leeft en hoe men lijdt, uit eerste hand ervaring daar. 

 

Gosia: En ik deel je frustratie. Swaruu, het onderwerp van de 3D-banden is me nog steeds niet 

duidelijk. Er is gezegd dat de Federatie 3D heeft ingesteld om de Reptielen in te sluiten, maar ik heb 

nu ook gehoord dat het voor de mensen is om "dingen te leren". Wat was dan de duidelijke en 

specifieke reden om de Aarde in 3D in te sluiten door de Federatie? 

 

Swaruu: Soms wordt dezelfde gebeurtenis uitgelegd met de passende woorden op dat moment en 

op het begripsniveau van de mensen en het publiek. Dat is hier het geval. Dat vanuit een 

simplistisch perspectief de waarheid is. Maar vanuit een iets ruimer gezichtspunt kan het anders 

worden geïnterpreteerd. Nu er meer gegevens zijn, meer kennis. 3D werd opgelegd door de 

Federatie, zoals al is gezegd. "Om de Reptielen op te sluiten." Maar... Waarom zijn er Reptielen om 

op te sluiten ? Omdat het concept van "slecht" Reptiel een menselijke creatie is, van de Lyrianen. 

Van hun manifestatiekracht. Dus sloot de Federatie de Lyrianen op tot ze geen Reptielen meer 

manifesteerden. 

 

Gosia: Dit deel moet ik heel goed verduidelijken. Tegen wie vocht je dan in Tiamat? En de Orion-

oorlogen? 

 

Swaruu: Dat ging wel door ... Maar het is weer een kwestie van perspectief. De Lyriërs van toen 

hebben dat allemaal zelf gemanifesteerd, lang, lang geleden in een "galaxy far, far away". Maar niet 

alleen de Lyrianen, ook andere rassen, die een collectief egregor creëerden. 

 

Zowel interstellaire Federatie rassen, als niet-Federatie interstellaire rassen, weten hoe ze niet 

langer nachtmerries kunnen manifesteren hier in 5D waar het heel gemakkelijk is om te 

manifesteren wat je voelt, je aandachtspunt. Dus nu weten ze dat de enige manier om de 

kwaadaardige Reptielen, de kwaadaardige ET's te verslaan is door simpelweg de geest en het 

bewustzijn te gebruiken, niet de plasma wapens en laser geweren. Deze rassen hebben de kracht al 

onder de knie om de nachtmerries weg te houden waar de Aarde vandaag de dag mee te maken 

heeft. Het is waar dat niet alles perfect is in 5D en er zijn nog steeds nachtmerries, maar ze zijn niet 

van de zwaarte of de hardheid van de nachtmerries die zich op Aarde manifesteren. 

 

Gosia: Dus de Federatie is duizenden jaren geleden gevormd om de Reptielen te bestrijden in 

Duizendjarige Oorlogen die zij zelf hebben gemanifesteerd? 

 

Swaruu: Ja, de Federatie is lang geleden gevormd om het kwaad te bestrijden, de regressieve 

rassen. Maar ze konden hen nooit onderwerpen met wapens. Vandaag weten ze dat de oplossing ligt 

in ethiek, in bewustzijn en wijsheid. Zelfs vandaag zijn er nog enkele nachtmerries in 5D, maar het 

is een klein probleem en ze worden op dezelfde manier aangepakt. Maar de mensen als ras zijn jong 

en onervaren, nog steeds binnen het idee dat zij leven in een deterministische causale wereld waar 

de dingen hen overkomen, niet dat zij de dingen maken die hen overkomen. Ze moeten leren zoals 
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de andere interstellaire rassen hebben gedaan. Met sterke ervaringen die groei bevorderen. Niet met 

scholen waar ze dia's zien. Op die manier leren ze niet. Maar ze moeten leren hun nachtmerries te 

beheersen in een gecontroleerde omgeving, zodat ze niet uiteindelijk zichzelf vernietigen. Die 

gecontroleerde omgeving is de Aarde. 

 

Gosia: Maar de Aarde was geen "Aarde" vóór .... Het was interstellair, en zij waren niet "menselijk". 

Het waren zij. ET's. Ze sloten zichzelf toen op met hun eigen nachtmerries .... Het waren Federatie 

nachtmerries die ze hier hebben opgesloten! Zij waren hun Reptielen! Mensen "zijn later 

geschapen"! Hoe zijn de Lyrianen teruggegaan naar een "jonge" soort in wording? 

 

Swaruu: Ze zijn een op Lyriërs gebaseerd ras. Wat het tot een andere soort maakt is de progressie 

van het bewustzijn naar iets anders, andere ideeën, andere percepties, in dit geval die veroorzaakt 

worden door het leven in 3D. In het bijzonder in 3D Aarde. Lyriërs als de basis voor een nieuw ras. 

Net zoals andere rassen evolueerden of voortkwamen uit het Lyrische ras. Zoals het Taygeteaanse 

ras. En het gebeurt niet alleen met het Lyrische ras, dit gebeurt in het hele Universum met alle 

andere bestaande rassen. Ze gaan gewoon vooruit of veranderen zonder dat je hoeft te zeggen of 

het vooruitgang is of niet, ze veranderen alleen en laten anderen ontstaan. Dit is hoe nieuwe 

soorten en rassen worden gevormd. Het is geen creationisme, noch is het Darwinisme. Het is iets 

veel complexers en mooiers. 

 

De Aarde van voorheen had geen Lyriërs die Reptielen manifesteerden, en zij manifesteerden ze 

omdat zij die concepten meebrachten van andere nachtmerries die op andere planeten leefden 

tijdens de Grote Uitbreiding. En ja, ze waren opgesloten op Aarde. Maar het is geen 

gevangenisachtige opsluiting, zoals velen zeggen dat de Aarde een gevangenisplaneet is. Zij komen 

binnen door hun eigen beslissing. Omdat ze van bovenaf de grote persoonlijke en collectieve 

spirituele vooruitgang kennen die ze zullen hebben. 

 

Gosia, destijds werd de Federatie opgericht om regressieven onder controle te houden, maar zij 

begrepen op de moeilijkste manier dat de enige manier om hen onder controle te houden is met 

geest en bewustzijn, niet met wapens. Ik zie hier geen regressieve schepen... alleen die welke van 

de Aarde komen. 

 

En ze zijn niet "later" ontstaan. Die nachtmerries waren al gecreëerd omdat de Lyriërs naar de 

Aarde kwamen op de vlucht voor hun eigen nachtmerries die hen naar de Aarde volgden. Ze dragen 

ze met zich mee, omdat ze hun eigen nachtmerries zijn. Ze kunnen niet ontsnappen aan hun eigen 

reflectie. Mensen zijn ET's. Maar het is een menselijke creatie omdat het op Aarde gebeurde en zij 

pasten bij die gebeurtenissen omdat die weerspiegelen hoe zij van binnen zijn. Dat is waar de Aarde 

voor is, vanuit een ander gezichtspunt .... Het is een school zodat alle ET-rassen, wat ze ook zijn, 

leren om hun verschillen op te lossen en leren om mooie dingen te manifesteren. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Maar ik zou het volgende willen vragen: op welk punt zijn "mensen" "mensen" 

geworden? Want ten tijde van het 3D-slot waren zij jullie, Federatie-rassen. Wanneer zijn ze "mens" 

geworden voor de Federatie? Wanneer zijn ze "mens" geworden in de geschiedenis? Als ze altijd ET's 

zijn geweest. 

 

Swaruu: Zolang ze zich in het menselijk lichaam bevinden, zijn ze menselijk. Er is GEEN punt 

waarop mensen menselijk zijn geworden, zoals ik al eerder heb gezegd. De grens tussen ET's en 

mensen is heel dun, hij is grijs, hij is vaag. 

 

Nai’Shara: Ze zijn menselijk zodra ze daar binnenkomen, iedereen. 

 

Swaruu: Mensen zijn degenen die daar zijn in een menselijk lichaam dat ongeveer 90 jaar meegaat 

en ouder wordt. Alleen dat. Binnenin, je zielen ... dat is iets anders. 

 

Robert: Zijn de mensen in deze Kunstmatige 3D vrijwillig? En hebben jullie ook deze training 

doorlopen? 
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Swaruu: Ze zijn daar uit eigen beslissing. En alle rassen hebben dat ook doorgemaakt. Op hun 

eigen manier, maar ze hebben hetzelfde doorgemaakt. En op Aarde ervaren alle rassen hetzelfde als 

mensen via hun Sterrenzaden. 

 

Gosia: Swaruu, je zei dat "mensen worden ingeperkt, zodat ze niet naar buiten komen om 

nachtmerries te manifesteren". Maar ze manifesteren nachtmerries omdat ze afgesneden zijn van de 

Bron door 3D! De Federatie heeft hun verbinding afgesneden, nietwaar? 

 

Swaruu: De verbinding werd verbroken, maar niet helemaal. Zoals ik ontelbare keren heb 

uitgelegd, zijn er geen grenzen aan bewustzijn, dat van gevangen zitten in 3D is slechts een excuus 

om niet te zijn en je kracht niet uit te oefenen. DAT is de uitdaging om te overwinnen vanaf de 

Aarde. Terugkeren naar huis, zelfs met die schijnbare beperkingen. Verlichting vinden vanuit een 

laag, dicht vlak. Juist daarvoor was de verbinding met de oorspronkelijke Bron ook beperkt. Het is 

alleen schijnbaar. Zoals ik al zei tegen de uitputting. Het enige dat hen beperkt is het idee dat ze 

beperkt zijn. 

 

Gosia: Ik snap het. Maar het is een beetje alsof je een rat onder het ergste experiment ooit zet en 

hem dan verwijt dat hij er niet uit kan komen. 

 

Alenym: Dat is hoe ik het zie. En daarom voel ik me zo boos. 

 

Swaruu: Toch is het hoe zij het zien, de Federatie. 

 

Aneéka: Ondanks dat, krijgen de mensen alles, alles. Alle steun, de reSources, de wijsheid, maar de 

nachtmerries worden door henzelf gemaakt, omdat ze niet weten hoe ze met elkaar moeten 

samenwerken. Zolang ze zo zijn en zich zo gedragen, zullen ze geen deel kunnen uitmaken van de 

interstellaire samenleving om het simpele feit dat ze nachtmerries en chaos zouden manifesteren 

hier in 5D en sneller dan daar. Dus dat is waarom de kunstmatige 3D. 

 

Gosia: Maar een ander ding dat ik niet begrijp, heb je dit alles pas na 12.500 jaar ontdekt? Urmahs, 

Engelsen en jullie allemaal? Precies op dit moment na 12.500 jaar van komen en gaan? 

 

Alenym: Het was bekend. Wij hier wisten het niet. Maar andere Taygeteanen wisten het wel en 

deden actief mee, zoals Asket. Zij wist het wel. Rashell wist het ook. Mij werd het niet verteld. De 

rassen hebben samengewerkt, maar de mensen van die rassen zijn het er wel of niet mee eens. Of 

weten het misschien niet. Zoals met Urmah, Engan en Taygeta. We zijn het niet eens met de 

Federatie. 

 

Swaruu: Men kan zich niet voorstellen dat dit ons niet al bekend is. Maar het is de waarheid. Het 

feit dat ik heb gekend, is anders. Zoals ik u altijd heb gezegd, moeten dingen op het juiste moment 

worden gezegd. Het was niet het juiste moment. Nu wel. 

 

Nai’Shara: Het is niet door omissie. Het is omdat bepaalde feiten en gebeurtenissen eerst moeten 

worden vervuld. 

 

Swaruu: Jullie zouden bijvoorbeeld niet begrijpen dat jullie geliefde Sirianen, Andromedanen, 

Arcturianen en Pleiadiërs de verborgen controleurs van de mensheid zijn. En dat is de waarheid. 

Maar de mensen geloven nog steeds dat de dingen zwart-wit zijn. En dat zij op Aarde zijn als 

slachtoffers. En ook niet dat ze slecht zijn, daar sta ik zo op. De Federatie. Het is gewoon dat ze 

denken zoals hun rassen denken. Ze zijn niet menselijk, verwacht niet dat ze dezelfde principes en 

standpunten hebben. Kwaad is niet iets definitiefs, het is iets relatiefs aan de belangen van elke 

persoon of elke groep. Dus zelfs die positieve rassen kunnen "slecht" lijken vanuit een of ander 

gezichtspunt. 

 

Kwaad, als zodanig, definieer ik als de neiging tot zelfvernietiging. Omdat het dat uiteindelijk ook is. 

Dus het kwaad als zodanig draagt de kiem van zijn eigen vernietiging in zich. Dus kan er geen 

"duistere Bron" zijn. Het houdt zichzelf niet in stand. Het implodeert. Het heft zichzelf op. Het is 

alleen slecht als het op iets anders wordt toegepast. Op anderen. Het kwaad in de Bronstaat, in de 

zuivere staat, is niet slecht. Het is niet "slecht" omdat het nergens naar verwijst, tegen niets. 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 7 van 15                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Behalve tegen zichzelf. Dus dat is waarom ik zeg dat het de neiging tot zelfvernietiging is. Logisch 

gezien... zou de duistere Bron zichzelf onmiddellijk vernietigen. Of het zou een gevoel van 

zelfbehoud hebben, correct? Maar dat is integratie, het is liefde. Dus het is niet de duistere Bron. 

Het kan niet logisch bestaan. 

 

Dus deze positieve rassen zijn er gewoon. Ze doen wat ze denken dat het beste is, met de beste 

gegevens die ze hebben. Net als ieder ander. Maar fouten worden gemaakt, en antagonistisch tegen 

anderen kunnen ze ook zijn. Ze geven alleen het beste wat ze hebben met de beste bedoelingen, 

zelfs als het later fout gaat. Maar zij zijn de verborgen controleurs van de mensheid. U vecht niet 

langer tegen de negatieve Alliantie. De Federatie is een conglomeraat van kolossale afmetingen. 

Niemand rotzooit nog met de Federatie. 

 

Robert: Wetende dat wat zij doen misschien niet altijd het meest juiste is, zullen zij nog iets doen 

om de zaken te veranderen of laten zij het in menselijke handen? Wat ik vanaf hier zie .... is de 

mensheid gedesoriënteerd, ze weten niet wat ze moeten doen. 

 

Swaruu: Het is niet dat ze de mensen alleen laten, onverantwoordelijk zijn. Het is om ervaringen te 

creëren die een collectieve ethiek vormen. Collectieve empathie. De basis van alle beschaving. Ze 

kunnen niet interstellair zijn met de mentaliteit die ze nu hebben. Zolang ze hun problemen niet 

overwinnen, zolang ze niet begrijpen hoe ze hun verschillen moeten oplossen, kunnen ze niet 

interstellair zijn. De mens in zijn huidige staat mag het zonnestelsel niet verkennen, omdat hij zich 

bijvoorbeeld zou mengen in de vorming en in het recht van het ras dat zich in Europa bevindt, dat 

een variant is van het Karistusras van Jupiter. 

 

Nai’Shara: Met deze boodschap zult u heel duidelijk beseffen wat hun ware rol hier is, van de 

Federatie. 

 

Swaruu: De rassen van de Federatie kunnen hun problemen niet voor de mensen oplossen, want 

dan leren ze niets en zullen ze dezelfde fouten weer herhalen. Ja, wat Nai'Shara zegt is heel 

belangrijk. Haar ware rol op Aarde. Het is niet die van tirannen, het is niet die van controleurs die 

mensen wreed uitbuiten. Het is een rol van geduldige mentors. Leraren. 

 

Nai’Shara: Ze leven op een planeet waar alleen mensen zijn, iedereen wil het beste voor zichzelf, 

maar ze zien niet dat zorgen voor alle anderen om hen heen net zo belangrijk is, dat is waar 

empathie over gaat, het beste willen voor de ander, maar ze staan erop om te vechten met de 

buurman. Hoe willen ze dingen veranderen als ze met die egoïstische mentaliteit rondlopen? Hun 

verschillen zijn slechts aandachtspunten, hun eigen perspectief. 

 

Zie de duidelijke analogie uit de film "The Platform". Op de 1e verdieping zetten ze het perfecte eten 

neer, maar wat gebeurt er nadat het naar beneden wordt doorgegeven? Mensen denken niet aan 

anderen, integendeel, ze worden egoïstisch. Mensen moeten leren empathisch te zijn, aan hun 

medemens te denken en ophouden elkaar te bevechten, zolang ze zo doorgaan, zullen ze niet 

groeien. 

 

Swaruu: Precies. Op die manier zullen ze niet interstellair worden. Want ze zullen alleen maar meer 

problemen veroorzaken voor degenen die dit al begrepen hebben. Mensen nemen het voor lief dat 

wanneer iets niet in hun onmiddellijke belang of gemak is, het iets negatiefs of slechts is. Ze willen 

alleen maar onmiddellijke bevrediging. Dit, op lange termijn. 

 

Nai’Shara: Zoals gezegd... is de manier om een nieuwe en verantwoordelijke interstellaire soort te 

vormen. 

 

Gosia: Ok en op welk punt begon de Federatie de Controleurs te zijn en met regressieve rassen te 

werken? 

 

Nai’Shara: Nee Gosia, dat doen ze niet. Je hebt het niet begrepen. 

 

Swaruu: Er zijn geen regressieve rassen meer, alle regressieve rassen ZIJN een manifestatie van 

slecht gerichte, onethische en lage spirituele evolutie van positieve rassen. De Federatie is dat 
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alleen. Het is niet slecht, het is gewoon zo en ze doen het beste wat ze kunnen met wat ze weten, 

zoals ik eerder vandaag al zei. Volgens de definitie en om de hierboven genoemde redenen kunnen 

regressieve rassen niet bestaan, niet door hun eigen schepping, zij kunnen alleen bestaan als de 

schepping of Egregor van een positief ras. Omdat het kwaad als zodanig slechts relatief is en als het 

geïsoleerd is kan het alleen worden gezien of gedefinieerd als de neiging tot zelfvernietiging. Het 

kwaad heeft in zich de kiem van zijn eigen vernietiging. Iets zonder verbinding met de Bron kan 

alleen de schepping zijn van iets MET verbinding met de Bron. Dus zij met zielen controleren zij 

zonder. Dus mensen controleren regressieven met geest en bewustzijn. 

 

Gosia: Maar het probleem hier is dat we vele niveaus tegelijk vermengen. Meer metafysische met 

de meest alledaagse. En misschien moeten ze apart worden gezien, hoewel ze wel een geheel 

vormen. 

 

Nai’Shara: Ik denk dat het probleem hier is, Gosia, dat je nog steeds niet duidelijk ziet wat de 

Federatie is, het is goed noch slecht, het is niet de schepper van het menselijke kwaad. 

 

Swaruu: Ja, en de nachtmerries zijn er nu. Niet hier. Ik zie hier geen Chemtrails of Miljonairs met 

spuiten die achter me aan rennen om me in te laten enten. Die zijn er wel. Hier zijn we in vrede. Het 

is waar dat het concept van slechte Reptilians hier vandaan kwam. Maar dat is waar ze nu vandaan 

komen. Nachtmerries op Aarde zijn slechts een afspiegeling van de menselijke geest, hun angsten 

en ideeën. Het zijn mentoren. Een leraar is niet slecht omdat hij zijn leerlingen wiskundeproblemen 

geeft. Evenmin is hij slecht omdat hij ze niet voor hen oplost, want de leraar kent de antwoorden. 

De Federatie geeft de mensen alleen wat zij zelf maken, wat zij zelf manifesteren. Omdat ze moeten 

leren verantwoordelijk te zijn voor hun creaties. 

 

Je hebt 40 aliens, waarvan er 35 weten hoe ze dingen moeten manifesteren en hoe ze de perfecte 

wereld kunnen scheppen waarin ze kunnen gedijen, maar 5 begrijpen nog niet hoe. Dus genereren 

zij zelf hun eigen nachtmerries omdat zij het mechanisme van de spiegelende wet die dit Universum 

beheerst niet begrijpen. Dus werden die 5 aliens compatibel met het feit dat ze niet behoorden tot 

de 35 die het al begrepen. Maar zij werden verenigbaar met het samenzijn op een plaats waar zij 

rustig en in gecontroleerde omstandigheden, stap voor stap zullen leren om mooie dingen voor 

zichzelf te manifesteren. Die 5 aliens worden mensen genoemd. De kunstmatige 3D is opgezet zodat 

de mensen er niet op uit gaan om bloeddorstige Reptielen te creëren die dan de vredige buren naast 

hen kunnen binnenvallen. 

 

De zielloze Regressieve Reptiel kan zichzelf niet scheppen, het is Egregor van iemand met een ziel 

... mensen. Zoals ik hierboven al zei, ook hier waren er (vroegere) nachtmerries. En aangezien deze 

concepten hier vandaan kwamen, hebben de positieve rassen de verantwoordelijkheid om de leraren 

te zijn van degenen die nog steeds niet geleerd hebben om mooie dingen te manifesteren, geen 

nachtmerries. Dus dat is waar dit ¨karma¨ van de positieve rassen voor het helpen van de 

mensheid over gaat. Maar helpen, niet hun huiswerk maken. Of als schoolkinderen dat hun ouders 

hun huiswerk voor hen deden... Ze hebben niets geleerd. En ze zullen dezelfde fouten weer maken. 

 

De Federatie werkt niet samen met regressieve Reptielen. Zoals ik al zei, zelfs Alpha Dracos zijn 

positief. De Federatie is degene die controleert wat er op Aarde gebeurt. Zij reguleert, en zij zijn 

menselijke mentors. En de Reptielen van vroeger zijn gemanifesteerd door meerdere rassen buiten 

de Aarde, maar lang geleden. Van daaruit is het concept gefilterd naar de Aarde. 

 

Gosia: Ok: Ok dus ter verduidelijking, ze werken niet met Reptielen. Niet met Illuminati, niet met 

Satanisten, of iets dergelijks. 

 

Swaruu: NEE. DAT is menselijke creatie. Het is voorgekomen op Aarde. Die zijn NIET de TOP van 

de piramide. De Federatie is niet slecht, maar het zijn zij die vanaf de top alles controleren. Zij zijn 

de "TOP" van de piramide. 

 

Gosia: En als de Federatie, zoals u zegt, alles controleert, hoe doet ze dat dan precies? 

 

Swaruu: De Federatie "controleert" niet de manier waarop je denkt. De Federatie zorgt er alleen 

voor dat de creaties van de mensen (Aka, Illuminati en Cabal) niet uitlopen op de vernietiging van 
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de Aarde, terwijl de mensen leren deze dingen niet voor zichzelf te manifesteren. Mensen hebben de 

stimulans nodig die komt van het in de problemen zitten, de stimulans om te reageren en hun eigen 

creaties op te lossen. Alleen met het contrast van wat zij niet willen, zullen zij in staat zijn te 

waarderen wat zij WEL voor zichzelf willen. 

 

Robert: Dus je denkt niet dat de Federatie deze beschaving zou moeten moduleren ... door alle 

Cabal te verwijderen? 

 

Swaruu: Nee, want dat is een menselijke beslissing. 

 

Robert: Het duurt lang voordat mensen evolueren. Ze laten het ene probleem achter zich en 

creëren een ander. 

 

Swaruu: Ze evolueren heel snel. Van de industriële revolutie tot vandaag de dag is het maar zo'n 

200 jaar geweest. Een oogwenk vanuit hoge dimensies, zoals 5D, van waaruit tijd ook niet-lineair is. 

Ze leren snel. 

 

Gosia: Als de Federatie aan de top staat, de heren van het spel, maar zij zijn NIET de Cabal, 

hoeveel rol spelen zij dan echt in het orkestreren van dingen zoals de virussituatie bijvoorbeeld? Of 

is het gewoon de Cabal die dingen orkestreert en de Federatie die het toelaat? In welke zin, en in 

welke mate zijn zij DE LORDS? CONCOCTeren zij bijvoorbeeld zelf de valse vlaggen? Of is dat Cabals 

werk en laten zij het gewoon toe? Ik probeer hun mate van betrokkenheid te bepalen. 

 

Swaruu: De Cabal werkt zo en zorgt ervoor dat die dingen gebeuren, omdat de mensen hen hebben 

toegestaan ze te doen, op de een of andere manier hebben ze ingestemd met wat de Cabal aan het 

doen is. Dat is waarom de Cabal altijd de mensen vertelt wat ze zullen doen door middel van films, 

series, liedjes, media enzovoort. Dus de Cabal is het resultaat van wat de mensen vibrationeel 

willen. Zij staan de Cabal toe te zijn, te bestaan en te functioneren, als dat is wat de mensen als 

collectief willen ervaren. 

 

Gosia: Ja, dat deel begrijp ik. Maar nu probeer ik het niveau van betrokkenheid van de Federatie te 

bepalen. 

 

Swaruu: De Federatie van bovenaf zal beslissen of dat wat doorgaat omdat de mensen dat voor 

zichzelf hebben gemanifesteerd, wel of niet zal mogen doorgaan. Maar de Federatie KAN een situatie 

plaatsen of veroorzaken voor de leerervaring van het volk. 

 

Gosia: WERKT de Cabal samen met de Federatie, bijvoorbeeld bij het orkestreren van valse 

vlaggen? 

 

Swaruu: Nee. De Federatie zal geen Valse Vlag tegen de mensen opzetten, maar ze zou het wel 

zien en toestaan dat het doorgaat vanwege de vrije wil van de mensen die op de een of andere 

manier zo'n ervaring willen hebben. Dus, wanneer iets te veel wordt, en onaanvaardbaar voor de 

Federatie, zoals kindermisbruik en ontvoeringen voor satanische doeleinden, dan zal de Federatie 

ingrijpen. Eerst door erop toe te zien dat de menselijke instellingen hun werk doen om het probleem 

op te lossen, en als (zoals in dit geval) de menselijke instellingen niet in staat blijken het probleem 

op te lossen, dan zal de Federatie ingrijpen en troepen sturen om een einde te maken aan wat niet 

in orde is... Altijd de eer overlatend aan menselijke instellingen. Dus zelfs als een honderdduizend 

kinderen DUMB-redding is 99% Antarisch Militair voor de Federatie, zal de eer gaan naar de 1% US 

Navy Seals die deelnamen aan de operatie. 

 

Aneeka: Alle veranderingen, positieve veranderingen zoals het schoonmaken van de DUMBS zal 

worden toegeschreven aan de mens veroorzaakt. Menselijke helden. Delta Force/ Navy Seals/ 

Speznaz. Ze zullen nooit zeggen: Dank u Hashmallim, Dank u Centauren -Elite, Dank u Antarian 

Knights! Het moet van menselijke oorsprong zijn. Maar ze bemoeien zich er wel mee. En helpen. 

 

Gosia: Oké, bedankt. Een ander soort vraag. Star Seeds toen ze hier binnenkwamen... WISTEN ZE 

DIT ALLEMAAL? 
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Swaruu: Ja Gosia, dat is me heel duidelijk. Alle mensen wisten vóór hun incarnatie wat ze zouden 

meemaken. Degenen die terug wilden keren, deden dat ook uit vrije wil. Er zijn geen gedwongen 

reïncarnaties ... tenzij zij ze zelf manifesteren. Zij zijn de gidsen. En ook de leerlingen. Als gidsen 

leer je, niet alleen onderwijzen. Het is de rol die zij zelf hebben ontworpen. 

 

Gosia: Maar waarom zijn zij geïncarneerd, Starseeds om de WAT frequentie te handhaven? Maken 

wij niet echt deel uit van de Federatie? 

 

Swaruu: Gosia. Sterrenzaden zijn hier van cruciaal belang. Zonder hen is er geen inspiratie, zijn er 

geen mentors of leraren om de rest van de mensheid te laten zien waar ze heen moeten. Als de 

Sterrenzaden weggaan, laten ze de mensheid onbeschermd achter. Zoals ik in het begin zei, zijn zij 

alle hulp die de Federatie aan de mensen zal geven. Zij zijn de motor van alles, inspiratie, en hun 

goddelijke bescherming. 

 

Gosia: Maar Swaruu, als wij, als Sterrenzaden, de Federatie ZIJN en vanuit andere vlakken wisten 

dat alles een of ander ziek spel is en dat de Federatie zelf alles controleert, dan is komen 

"inspireren" het spel meespelen. Waar dient het voor? 

 

Swaruu: Het dient om nieuwe en jonge zielen een doel te geven, het dient om een nieuwe soort te 

vormen die spoedig in de kosmos zal verschijnen. 

 

Jullie zien het als ziek van daar of van hier zo ook mijn collega's. Maar vanuit andere vlakken is het 

dat niet. Het is slechts hoe zielen worden gevormd, de natuurlijke evolutie van het bewustzijn. 

 

Gosia: Maar de Federatie lijkt niet te willen dat mensen wakker worden. Ze geven ze ¨testen¨ maar 

ze doen er alles aan zodat ze niet slagen voor de testen! 

 

Swaruu: Ja, ze willen het. En doen al het mogelijke. Bewijs van zoveel "UFO" in de lucht op dit 

moment. Ze helpen door boze Starseeds zoals jezelf tegen de coronavirus-regeling op te zetten, 

evenals anderen zoals David Icke, onder vele anderen. Andere Starseeds volgen en zijn afhankelijk 

van jou om andere gidsen te doen ontwaken, enzovoort. 

 

Mensen hebben alleen hun geest en zichzelf nodig om dingen te veranderen. Wanneer je dit onder 

de knie hebt, wanneer je leert om medelevend en empathisch te zijn, wanneer je leert om anderen 

te helpen en te werken zonder te vechten, dan zul je de test hebben doorstaan. Dan en alleen dan 

zal de Federatie dichterbij komen en je verwelkomen in de interstellaire samenleving, maar zolang 

je verzwolgen en omcirkeld bent binnen je eigen creaties en nachtmerries, zal ze je alleen maar 

gidsen en ongeopende hulp sturen, altijd verborgen als van iets anders of iemand anders. 

 

Gosia: Misschien moet de Federatie hier incarneren om dit alles van onderaf te begrijpen. Het is 

gewoon dat ik soms geen zin meer heb om te vechten, met dit alles als een of ander kosmisch 

drama. 

 

Swaruu: Gosia, ja, ze incarneren daar. Het zijn mensen zoals jij. En de strijd is meer dan ooit 

nodig. Het is het hele doel van de Sterrenzaden, waarom ze bestaan en waar ze voor zijn. Het is de 

moeilijkste, de eenzaamste en de meest verantwoordelijke taak. 

 

Gosia: Waarom als de Federatie hen alleen maar meer en meer "tests" zal geven? Hoe zullen ze 

bijvoorbeeld de 5G-test of verplichte vaccins doorstaan? 

 

Swaruu: Veel dingen zijn nog onbekend. Zoals ik je al waarschuwde, alles is onzeker en de 

tijdlijnen zijn gebroken. Dat betekent dat er inderdaad coronavirussen zijn voor sommigen, 5G voor 

anderen, en alle varianten, en ze zijn allemaal realiteit. Maar de realiteit is relatief. De test is in 

staat zijn om de gebroken tijdlijn samen te voegen naar iets positiefs. Niet nog meer nachtmerries 

te manifesteren. 

 

Op zich is 5G een menselijke manifestatie, door het verlangen om snellere gsm's te hebben en de 

broodrooster te kunnen aansluiten op het internet. Het lijkt handig, maar ze geven hun meest 

elementaire rechten op. Maar ze hebben dat contrast nodig om te beseffen wat echt waarde heeft. 
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Daarom keert Taygeta ondanks zoveel technologie terug naar een eenvoudig leven. Naar wat ertoe 

doet. Omdat het al voorbij is waar de mens nauwelijks binnenkomt om te ervaren. 

 

Robert: We hebben de lange weg lijkt het. 

 

Swaruu: Ze gaan wel snel, niet langzaam. Van de Industriële Revolutie tot vandaag is het slechts 

200 jaar geweest. 

 

In het Kosmische tijdperk is het niets. Zij evolueren snel. 

 

Gosia: Wat gaan jullie nu doen? 

 

Alenym: We zullen hier voor de nodige tijd zijn, want we zijn gids van gidsen. Omdat we daar 

beneden personeel hebben, maar Taygeta trekt zich terug. We kunnen hier geen deel van uitmaken. 

Ik heb de autoriteit om te zeggen dat ik niet wil dat mijn mensen hier deel van uitmaken. Ja, ik ben 

erg boos. We kunnen alleen zijn wie we zijn. En dat bevalt me niet. Mijn metgezellen ook niet. We 

weten dat er andere manieren zijn om hetzelfde te bereiken. Ik vind ook dat de Federatie ons 

respectloos heeft behandeld. Swaruu al jaren, zoals je weet. Nu ik en Ruhr, de Urmah. 

 

Ik heb de Federatie duidelijk mijn afkeuring laten blijken over hun extreme toegeeflijkheid. Hoewel 

ze dingen doen, zijn veel elementen me nog steeds niet duidelijk. Hun reden om Taygeta weg te 

duwen. Ze zeggen dat we te communicatief en idealistisch zijn. En we hadden lopende militaire 

operaties in gevaar kunnen brengen. Toch is mij verteld dat als we willen helpen, we welkom zijn. 

Dus onze Special Forces zouden in de komende dagen kunnen deelnemen aan chirurgische 

aanvallen op Aarde. Dus, de atmosferische operaties van de Taygeta gevechtsschepen zijn opnieuw 

toegestaan. 

 

Gosia: En hoe zit het met al die video's die mensen maakten om de Federatie om hulp te vragen? 

 

Swaruu: Die waren bedoeld om van bovenaf te beluisteren, voor wie wil helpen, zodat ze het 

menselijke perspectief direct kunnen zien. Met directe verzoeken. De Federatie is geen organisme 

dat maar één geest heeft. Het bestaat uit ontelbare mensen, elk met hun eigen ideeën. En elk 

verzoek, elke druk, elke informatie die tot hen doordringt, kan een verschuiving veroorzaken in 

perceptie en in acties. De mensen moeten zich ook uitdrukken, niet zwijgen. Ze moeten hardop 

zeggen wat ze willen en nodig hebben. Niet verwachten dat automatisch aan hun behoeften wordt 

voldaan. Het zet hen aan tot een doe het zelf mentaliteit. Op zijn minst gaan zitten om een video te 

maken. En het geeft hen het gevoel dat ze iets doen. Het maakt ze pro-actief, niet gestagneerd in 

een slachtoffer mentaliteit. Daarom wilde ik dat ze die video's maakten. Ze vragen om hulp. Het is 

hun recht om hulp te vragen vanuit hun gezichtspunt van de Aarde. Niet alleen kijken naar dingen 

vanuit het Kosmische perspectief. 

 

Gosia: Ok en hoe zit het met jouw video aan de Federatie? 

 

Swaruu: Ik ben scalair. Dat weet u. Ik opereer op vele niveaus tegelijk. Omdat het universum 

scalair is. Dus scalair zijn is op één lijn zitten met de stroom van het universum. 

 

GESPREK 2: 

Wat jij de Matrix noemt gaat verder dan alleen de Aarde, zoals we al hebben gezegd. Je zegt dat je 

het begrijpt, maar niet helemaal. Niet op het noodzakelijke en diepe niveau. Het is waar dat dit is 

hoe alle rassen beginnen. Het is de normale evolutie van een ras, van een pre-industrieel tot een 

interstellair ras. 

 

Er zijn andere invalshoeken achter het opleggen van de Van Allen banden. Niet alleen "reptielen 

insluiten". Dat is waar, maar alleen vanuit een laag standpunt. Nodig voor normale Aardse mensen 

om het te beginnen begrijpen. Een ras wordt opgesloten op een planeet zodat het de vorming van 

andere rassen niet verstoort omdat zij nog niet de nodige ethiek hebben ontwikkeld om met hen te 

leven, om hen met rust te laten. Er zijn andere rassen in wording in ditzelfde zonnestelsel. Met 

programma's als de SSP, zouden mensen hen binnenvallen. Ze moeten daar op Aarde blijven tot ze 

voldoende bewustzijn ontwikkelen. Begrip. Ze hebben hun technologie zeer snel ontwikkeld, in een 
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zeer gevaarlijk tempo, waardoor ze gevaar lopen zichzelf uit te roeien. Want, zoals reeds is gezegd, 

en door anderen, gaat technologische ontwikkeling niet samen met morele en spirituele 

ontwikkeling. Het zijn gevaarlijk amorele wezens. Narcisten. Onwetend over hoe het universum 

werkt. Ze manifesteren nachtmerries voor zichzelf. En ze willen die nachtmerries "exporteren". Dus 

kunnen ze de Aarde niet verlaten tot ze voldoende volwassen zijn. Maar ze worden in de gaten 

gehouden door zeer ethische rassen. 

 

Jammer dat ze zelf geen ethische ontwikkeling hebben. Maar ze zijn niet alleen, ik heb het over de 

Federatie. Je ziet maar een deel van de Federatie, 5D deel. En niet alles. Er is een Federatieraad die 

toezicht houdt op de kleine Federatieraden van bovenaf. Want zoals ik al zei, dit heeft niveaus. Net 

als een holografische samenleving. Regionale raden die dan grote, planetaire of constellatieraden 

hebben zoals de Alcyone M45 raad. Hetzelfde hier. 

 

De controle over de Federatie voor de Raad van de Aarde wordt dan door een andere Raad 

vastgesteld. Deze andere Opperste Raad heeft veel meer ervaren ¨staf¨. En zij helpen de rassen 

van de raden vooruit, zoals die van de Viera (Andromedanen). Die van de Federatie waar we het 

altijd over hebben. 

 

Wat ik u vanuit menselijk oogpunt zal vertellen is triest. Opdat u meer begrijpt, zal ik u zeggen waar 

de grootste basis van de Federatie zich bevindt. In de ringen van Saturnus. Maar in een andere 

dichtheid. Zoals ik al zei, alles is gelaagd, trans-dimensionaal, scalair. Transdichtheden. Daarom 

zegt men dat Saturnus de Aarde beheerst. Via de maan, ja. Het was niet de tijd om je dit te 

vertellen. Tot vandaag. 

 

De Federatie heeft 100% controle over de Aarde vanuit hoge dichtheden. Vanuit hoge dichtheden is 

er alleen het positieve. Reptielen of niet, dat is slechts menselijke manifestatie, zoals we al hebben 

uitgelegd waarom. 

 

Maar --- Er is een grote maar. Het doel vanuit die hoge dichtheden, vanuit hun niet-menselijk begrip 

conflicteert met onmiddellijke 3D menselijke belangen. Hun doel is om het bewustzijn van mensen 

te laten groeien, om een nieuw ras te vormen. Zoals we al hebben uitgelegd, wordt een nieuw ras 

NIET gevormd door het knippen en plakken van genen in een laboratorium. Zo werkt het niet. Het 

gebeurt met bewustzijn. Met waarneming. Met ervaringen. En ervaringen zullen altijd een contrast 

moeten hebben. Dualiteit. Leven en dood. Goed en slecht. Met associaties die kunstmatig aan elk 

van die kwaliteiten worden toegekend, afhankelijk van het standpunt van elk van hen. 

 

Dus: De Federatie van Verenigde Planeten vanuit de hoge positie van de Hoge Raad voor dit 

zonnestelsel laat conflicten op Aarde voortdurend toe om een motivatie op te wekken die een 

geestelijke groei veroorzaakt bij de daar aanwezige bevolking. 

 

Alles is gelaagd. De Federatie heeft een Raad in Viera om te waken over zaken die te maken hebben 

met het conflict op Aarde, hoewel zij ook dingen gaat bespreken die gebeuren op Mars en Venus als 

het daarmee te maken heeft. En zij worden bestuurd door de Hoge Raad van de Federatie die op 

Saturnus zetelt en waakt over dit zonnestelsel dat door de Federatie Sol 13 wordt genoemd. Die op 

haar beurt wordt bestuurd door de Hoge Raad van dit kwadrant van de Melkweg dat zich in Alcyone 

bevindt. 

 

Dus kan men effectief stellen dat vanuit het menselijk standpunt, de slechteriken en de scheppers 

van alle conflicten op Aarde de "kwade" controleurs zijn die zich op Saturnus verbergen. Want vanuit 

menselijk oogpunt, ja, zij laten hen lijden. Maar het is slechts een belangenconflict. Er is geen 

kwaad als zodanig. 

 

En de aanbidding van Saturnus door de Reptielen en de Satanisten is niets meer dan een 

misinterpretatie van de mens gezien zijn eigen interne strijd om zijn eigen negativiteit te 

overheersen in zijn spirituele vooruitgang. Zoals we al zeiden ... Het is de schepping van de MENS. 

 

Dus wat bekend staat als het kwaad ... zoals begrepen door het kwaad op Aarde is een louter 

menselijk concept. Alle wezens worstelen om hun spirituele vooruitgang te bereiken op zoek naar 

terugkeer naar de Bron. Je keert terug naar de Bron als je sterft, of bijna omdat je een zeker gevoel 
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van individualiteit behoudt. Die integratie is wat velen omschrijven als de pure liefde die ze ervaren 

als ze sterven. Integratie - Liefde. 

 

Het is waar. Vanuit dit gezichtspunt zijn de "slechteriken" die van de Federatie. De opperste 

controleurs van de mensheid. Conflicten toestaan om te zien hoe ver mensen gaan. Om hun 

spirituele vooruitgang te stimuleren. Ze willen zien hoe ver de nieuwe menselijke soort kan gaan. 

Want als zodanig is het nieuw. Op het punt om af te studeren. Interstellair te worden. Daarom wordt 

er gezegd dat als iemand een hoog genoeg Frequentie heeft, hij kan ontsnappen aan de Van Allen 

Banden. Zolang je het niet hebt, kun je het niet. 

 

Apollo missies? Dat meen je niet. Er is een onoverkomelijke etherische barrière. Er is maar één 

uitweg... Wakker worden in bewustzijn, ethiek en begrip. Miljarden zielen verlangen de Aarde te 

betreden vanwege de grote spirituele vooruitgang die het hen geeft daar te zijn. Of het nu als mens 

is of als ieder ander levend wezen. Dit is waarom het zo moeilijk is om op Aarde te bestaan. Voor 

iedereen. Van koeien, kippen en varkens die mensen eten. Tot mensen die ook worden opgegeten 

door... hun eigen creaties, hun eigen nachtmerries. 

 

Zoals ik al maanden zeg... De Aarde is zoals het moet zijn. En zo is het. Dat is waar het voor is. 

Bevalt het je niet? Dan verwijder je jezelf. Maar jullie verliezen de enorme kans om daar te groeien. 

En hoogstwaarschijnlijk, vanuit het hogere inzicht dat je in je hiernamaals zult hebben, zul je 

terugkeren. Maar je hoeft niet terug te gaan. Het hangt van ieder af. Dit is de reden voor zoveel 

conflicten. 

 

De Federatie creëert GEEN conflicten door dingen uit het niets te verzinnen. Zo werken ze niet. Wat 

ze doen is mensen een beetje meer macht geven. In de vorm van bewustzijn, want bewustzijn IS 

macht. En daarmee kunnen ze dingen manifesteren, goede of slechte. En ze moeten de 

verantwoordelijkheid nemen voor de slechte dingen die ze zelf doen. Maar ze geven het ook niet. 

Niet als iets wat ze hebben en doorgeven aan mensen. Het is eerder het gevolg van de natuurlijke 

progressie van het bewustzijn, van het proces van expansie van het bewustzijn van elke ziel. Het 

zijn de mensen zelf die de Federatie naar nieuwe proeven, nieuwe uitdagingen leiden. Vragen? 

 

Mijn vraag was waarom een Lyrisch ras en niet een ander ras als de insectoïde voor dit experiment? 

Wat hebben wij dat de anderen niet hebben? 

 

Swaruu: Het is niet gekozen. Het gebeurde gewoon op deze manier. Insectoïde rassen hebben ook 

hun evolutie of progressie. En het is niet het "experiment" zelf. Dat woord is geladen met 

betekenissen die hier niet passen. Het is het overzien van de ontwikkeling van een nieuwe soort. Ik 

hou ook niet van Evolutie, omdat het de verkeerde betekenis geeft van iets inferieurs naar iets 

superieurs gaan. Zo is het niet. Het is iets nieuws vormen uit iets dat er al was. Geen van beide is 

superieur of inferieur aan het andere. En er is ook het NIET lineaire tijdselement hier. We gebruiken 

die woorden bij gebrek aan betere niet-bestaande woorden in de menselijke lineaire taal die ik 

gebruik om vandaag te schrijven. We gaan hier tot het uiterste in de communicatieve capaciteit van 

de menselijke taal. 

 

Gosia: Eerlijk gezegd frustreert het me om dit allemaal te horen zonder mijn geheugen. Ik wilde 

alles wat daar gebeurt met mijn eigen ogen zien. 

 

Swaruu: Dat heb je al gedaan en dat zul je weer doen. Maar je hebt ook een grote 

bewustzijnsverruiming alleen al door daar te leven, met die stimulans van groei die je omgang met 

alle menselijke moeilijkheden geeft. 

 

Gosia: Ik heb een heel belangrijke vraag. U zei dat zij het zijn die de mensen "uitdagingen" geven. 

Op dit punt is het super dringend om het punt van de PRIME DIRECTIE en de wet van NIET-

inmenging te verduidelijken. Uitdagingen geven, dit is niet inmengen? 

 

Swaruu: Niet in dit geval. Want wat zij "opleggen" is van menselijke creatie. Het is slechts het 

gevolg van hun eigen daden. 
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Robert: Het zijn dezelfde mensen die de moeilijkheidsgraad bepalen, de Federatie zal alleen 

zelfvernietiging voorkomen... heb ik gelijk? 

 

Swaruu: Precies Robert. Zij veroorzaken geen problemen. In plaats daarvan "gebruiken" ze 

problemen die door de mensen zelf worden gegenereerd. Het is niet het veroorzaken van lijden om 

te groeien. Het is zo dat de mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden en zelf de 

oplossing voor de problemen vinden. Het lijden komt door hun eigen hand. Dat respecteert de vrije 

wil. Het geeft de mensen alleen de verantwoordelijkheid om hun eigen creaties onder ogen te zien 

en ze zelf op te lossen. Het zijn de problemen die de mensen zelf voor zichzelf hebben gecreëerd. En 

dan leiden ze de mensen van bovenaf. Weet u hoe de Federatie u leidt? Met mensen zoals jij. Daar. 

Jullie zijn hun gidsen. Niet wie meer geld heeft of meer politieke macht. 

 

Vanuit hun standpunt, en alle standpunten begrijpend van het menselijke standpunt van lijden 

omdat er niet genoeg geld is voor huur .... Helemaal tot aan het standpunt van de Hoge Raad, 

begrijp ik hen, en zie ik het vanuit het kosmische aspect als een heel mooi systeem. 

 

De Federatie ziet en observeert. Maar het heeft grenzen. Zoals het nooit toestaan van een 

kernoorlog, een pandemie die miljoenen doden veroorzaakt of duizenden kinderen die in DUMBS 

worden misbruikt. Nee, dit is waar ze actief dingen veranderen. Maar zonder gezien te worden als de 

oorzaak van wat er gebeurd is. Ze zullen bijvoorbeeld nooit zeggen dat de Federatie kinderen uit de 

DUMBS heeft gehaald. Men zal zeggen dat het de US Navy Seals waren. Altijd de eer aan de mens 

gevend. Daarom treden ET's niet openlijk op. Inclusief ons. Dat is waarom wij GEEN bewijs kunnen 

geven zoals velen vragen. 

 

Gosia: Ik begrijp het. En waarom denken degenen op de hoogste niveaus dat de nieuwe soort groeit 

door conflict? Waar komt dat idee vandaan? Dat is dualiteit! Beperking! 

 

Swaruu: Het is NIET nodig om die problemen te creëren. Groeien door lijden is een beslissing. Als 

gevolg van de handelingen en wat elke ziel verlangt. Het IS beperking. Maar als je niet de Bron zelf 

bent, zal er altijd Dualiteit zijn. Zolang er het concept van ik is en het concept "wat niet ik is", zal er 

Dualiteit zijn. 

 

Gosia: Maar als het niet nodig is om te groeien door lijden, waarom dan nieuwe rassen uitdagen? 

 

Swaruu: Uitdagingen worden door evoluerende rassen voor zichzelf gesteld. En of iets lijden is of 

niet, is ook relatief. Een voorbeeld hiervan is of iemand wel of niet van chili houdt. Sommigen lijden 

onder hete saus, anderen genieten ervan en lijden als ze het niet in hun maaltijden hebben. 

 

Robert: Waarom een nieuw ras creëren? Is er niet genoeg met de rassen die al bestaan? 

 

Swaruu: Waarom een nieuw ras creëren ... is om meer varianten van hetzelfde te ervaren. Om 

verdere uitbreiding en begrip te zoeken. 

 

Gosia: Ja, maar binnen elke werkelijkheid worden de regels door ons bepaald. En de mijne is dat je 

NIET hoeft te groeien door pijn, maar door vreugde, lachen en door het bos rennen! Wie het meest 

kan lachen zal Interstellair zijn! Waarom pijn en geen vreugde? Het is absurd dat je moet lijden om 

te groeien. Dit is als monopoly geld, als Karma concept. Het is VALSE geld! Zielen zijn al compleet. 

Ze hoeven niets te lijden. Noch hoeven ze karma te betalen. 

 

Swaruu: Gosia. Dat is wat ze moeten leren. Dat er geen karma is anders dan dat door henzelf 

opgelegd. Leren dat zoveel wrijving niet nodig is. Zoveel lijden. Als ze dat begrijpen, dan zullen de 

mensen als ras in staat zijn de Aarde te verlaten. Dat is waar leren voor is en waar mentoren, of 

gidsen, voor zijn. Zodat ze leren om deze fase te overwinnen. Zoals u zegt. Er zijn geen oorlogen in 

Taygeta bijvoorbeeld. Daar is het om andere dingen te ervaren. Omdat ze al geleerd hebben om hun 

aandacht op mooie dingen te richten. 

 

Gosia: Het is super moeilijk om gidsen te zijn wetende dat wrijving niet nodig is en niet begrijpen 

waarom het ontstaat. En ook te horen dat mensen door deze wrijvingen heen moeten om "af te 

studeren". Voor mij is dat niet nodig! Het is zo triest om op dat niveau te zijn en te voelen hoe 
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onnodig het is, je er vrij van te voelen, en dan hier te zijn in 3D, BINNEN het rijk van dualiteit waar 

het nog steeds bestaat voor zo veel mensen! Die niet weten dat ze vrij kunnen zijn! Dat is waar mijn 

verdriet vandaan komt. Het hiernamaals kennen... weten hoe vrij ze werkelijk kunnen zijn, het 

potentieel! En toch zie ik ze in hun ¨ideas¨ werelden die dat lijden in hen teweegbrengen. 

 

Dus Gosia. Ga en vertel ze DAT, dat het niet nodig is om te lijden. Ze moeten leren dat ze geen 

nachtmerries nodig hebben om te groeien. Lijden op zich is niet nodig. Maar het wordt 

gerespecteerd dat een ras in wording zijn eigen dingen schept, dus dat ze verantwoordelijk zijn voor 

hun creaties. Of het nu nachtmerries zijn of mooie dingen, dat is relatief, net als de pittigheid in de 

saus. Dat is vrije wil. 

 

Voorbeeld dat ik eerder gebruikte. Waarom liepen vissen op aarde? Ze werden amfibieën. Waarom? 

Omdat ze in diep water werden belaagd door grote vissen. Dus was het veiliger voor hen om in zeer 

ondiep water te zijn. Zodanig dat ze nauwelijks konden zwemmen vanuit het ondiepe. Dus leunden 

ze op hun vinnen. Die versterkten ze. Toen ontwikkelden ze zuurstofdoorlaatfuncties zonder de 

noodzaak van water als voertuig voor de kieuwen. En daarmee was een andere soort geboren. Uit... 

wrijving en de behoefte om problemen te overwinnen. Als je altijd in een rooskleurige wereld leeft, 

zonder wrijving en zonder uitdagingen, dan groei je niet. Je blijft daar. Je hebt niet de enorme 

voldoening van een uitdaging overwonnen te hebben. Om in die boom te klimmen. Om die rots op 

het strand te hebben beklommen. Je bent meer dan die rots op het strand. Je hebt het overwonnen. 

 

Gosia: Niet in de mate waarin dat op aarde gebeurt. Sommige uitdagingen zijn prima, zoals 

wanneer ik de berg afdaal met de wind in mijn gezicht. Maar er gebeuren hier vreselijke dingen. Het 

is beter om hier nooit meer terug te komen. 

 

Swaruu: Ik begrijp wat je zegt. Maar dat bevordert de groei. In die mate dat JIJ, Gosia, nu kunt 

zeggen dat je nooit meer terug wilt naar de Aarde. Dus JIJ hebt dat niet meer nodig, die prikkel, je 

zegt al nee, en dat wil je niet meer. Maar dat komt omdat je geleefd hebt, waar je niets meer van 

wilt. Als gevolg van de wrijving om dat op Aarde meegemaakt te hebben. 

 

En zoals op Aarde zijn er oneindig veel werelden waar je nieuwe dingen kunt ervaren, andere 

manieren om dingen te zien, om hetzelfde te bereiken. Dat is wat de mens moet leren om deze fase 

te overwinnen, en te groeien als een nieuw interstellair ras. 
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