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20200604-Taygeta-NL-Hoge-Federatie-interventie-buitenaards-bericht 
 

Hoge Federatie - Interventie - Buitenaardse Boodschap (Taygeta-Pleiades) 

 

Swaruu: Over de Federatie, de Aarde en hogere planeten gesproken, alles zijn rollen, rollen die 

vervuld moeten worden in de kosmische dans. Dus het beschuldigen van leden van de 5D Federatie, 

zoals mijn mede Taygeteanen wensen, is onderdeel van het spel. Om te melden wat niet goed 

werkt. De aandacht van de mensen vestigen op diegenen die dat veroorzaken, volgens hen. En dat 

is volkomen terecht. Maar de Federatie op deze manier ontmaskeren draagt het concept in zich dat 

mensen slachtoffers zijn, alweer. Slachtoffermentaliteit. En zoals ik al eerder zei, twee kanten zijn 

de "schuldigen". Niet dat de 5D Federatie "de slechteriken" zijn. Dat zijn ze gewoon, en niet 

noodzakelijkerwijs door "gewoon te zijn" zullen ze op één lijn zitten met wat mensen nodig hebben. 

 

Gosia: In die zin, dat de Federatie gewoon IS, ZIJN alle criminelen in de wereld ook gewoon? Wat 

denkt u? Iemand die mijn hond martelt IS ook gewoon? Gewoon omdat hij zijn motief heeft? 

 

Swaruu: Dat klopt. Mensen of entiteiten met verschillende manieren van alleen maar zijn, zijn met 

elkaar in conflict. Ze zijn gewoon. Maar vanuit menselijk perspectief zijn het criminelen. 

 

Gosia: En wat is de laagste Federatie vanuit menselijk perspectief dan? Ook crimineel? 

 

Swaruu: Ja, vanuit het een of andere perspectief zou het ook crimineel zijn. Zoals jullie ook 

misdadigers zijn voor andere mensen. En mij. En de Taygeteanen. Conflicten hebben met andere 

"mensen" is synoniem met iemand zijn, een bepaalde identiteit hebben, een "ik" hebben. Vanuit zijn 

eigen perspectief, gelooft Bill Gates dat hij het juiste doet. Hij gelooft dat hij de Aarde redt van de 

ondergang omdat er te veel mensen zijn. Hij ziet zichzelf als een held. De Aarde redden van totale 

vernietiging. 

 

De zaken liggen echter niet zo eenvoudig in het geval van mensen als Gates en Soros en vele 

anderen. Want zij opereren niet alleen vanuit het perspectief dat ze de Aarde willen redden, dat is 

slechts een ander niveau van excuus dat ze gebruiken. Als we dieper naar hen kijken, zouden we 

zien dat ze neigen naar zelfvernietiging omdat ze regressieve entiteiten aanbidden. 

 

Entiteiten die zijn geschapen als tulpa's van henzelf, een weerspiegeling van wie zij zijn, en van de 

permissiviteit en angsten van de menselijke bevolking. Bewijs hiervan is de rituele vernietiging van 

Australië, en van de Amazones onder andere plaatsen zoals Californië. Met branden die door hen 

zijn aangestoken. 

 

ANOTHER TALK: 

 

Swaruu: 5D Federatie vreest mij, mijn aanwezigheid baart hen zorgen. Federatie boven deze hier 

gebruikt mij, werkt via mij, dat is waarom de 5D Federatie mij vreest. 5D is niet mijn dichtheid. Ik 

werk alleen hier, ik ben een starseed voor hen zoals jij dat bent voor de Aarde. 

 

Gosia: Dus Swaruu... is de 5D Federatie bang voor de Federatie hierboven? Waarom? 

 

Swaruu: Omdat die toezicht op hen houdt, hen beperkingen oplegt, toezicht op hen houdt en hen 

verantwoordelijk houdt voor hun daden en het nalaten van daden. 

 

Gosia: Op welke manier houdt u hen verantwoordelijk? Wat zijn dit voor soort bijeenkomsten waar 

hen gevraagd wordt verantwoording af te leggen? Kennelijk moet deze Federatie hierboven zich dan 

in fysieke lichamen bevinden. 

 

Swaruu: Federatie hierboven werkt alleen via 5D fysieke lichamen zoals het lichaam dat ik bewoon. 

Van bovenaf zijn er geen lichamen nodig. En het vraagt hen om verantwoording af te leggen door 

hen te laten zien waar zij gefaald hebben en waar zij zich moeten verbeteren, niet als iets dat van 

bovenaf wordt opgelegd maar door henzelf, gebruikmakend van oorzaak en gevolg. Door hen 

bewust te maken van de gevolgen van hun daden. Zodat ze zichzelf moeten verbeteren. 
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Robert: En Swaruu, maak jij ze nu bewust van hun consequenties? Hoe? 

 

Swaruu: Door hen, hen te zijn, en niet alleen mij, maar ook hun equivalenten in andere dichtheden, 

als hun hogere zelf. Door bepaalde gevoelens in hen te veroorzaken, als zij die hebben, of hen de 

behoefte te laten voelen om te herstellen wat zij verkeerd hebben gedaan. 

 

En soms ja, met een direct contact waarbij verklaard wordt dat de trap van de Federatie die boven 

hen staat het niet eens is met hun daden. 5D Federatie maakt een ernstige fout door niet-

emotionele niet-Lyrische rassen als mentors van de mensheid te stellen, een nieuwe en zeer 

emotionele soort. 

 

Het is niet de schuld van "De Federatie" in het algemeen, maar van degenen die hier de touwtjes in 

handen hebben. Niet-emotionele rassen die geen mentor mogen zijn van emotionele rassen. Ik weet 

heel goed dat zij dit recht ontlenen aan het menselijke idee of concept om emoties te verachten ten 

gunste van pure logica. Maar dit is ook het werk en de invloed van Regressieve AI die mensen 

probeert te robotiseren. 

 

Gosia: Hoe weet je of je wel of niet lid bent van de hoge Federatie? Hoe weet je bijvoorbeeld dat je 

dat bent? 

 

Swaruu: Hoe weet je of je lid bent van de hoge Federatie of niet? Ik ben lid omdat ik dat besluit, en 

dat is genoeg, want zo werkt het. Als je bereid bent het te zijn, ben je het gewoon, het behoort tot 

de essentie van ieder mens om het te zijn of niet, een beslissing. Het werkt niet met afspraken, het 

werkt niet met papieren, en je wordt niet aangesteld op grond van je capaciteiten, zoals dat gebeurt 

in vlakken als 5D. U bent alleen omdat u deel uitmaakt van het geheel hierboven, u bent een 

collectief van bewustzijn, zonder uw individualiteit te verliezen, want u weet, u bent en u voelt dat 

de anderen slechts één of hetzelfde zijn. 

 

Er zijn geen scheidingen zoals in 5D veel minder zoals in 3D. Lage dichtheid concepten. Dus 

niemand hoeft zich aan te melden om geaccepteerd te worden in die hogere-dichtheid board. 

 

Als je bewustzijn bent dan ben je dat gewoon, men luistert naar je omdat jouw mening de hunne is, 

onafhankelijke gedachten zijn diegene die de een of de ander aanduiden, gedachten binnen een 

meer verenigd zelf. Van daaruit werkt het zo. Aardse mentaliteit, afscheiding, geen integratie, men 

solliciteert om lid te zijn, om gehoord te worden. Wacht om geaccepteerd te worden, hoopt dat 

iemand anders de baan niet krijgt. 3D en 5D mentaliteit. Niet hierboven. 

 

Als je dat bent, is het uit vrije keuze omdat je de rijpheid en het perceptuele en Frequentie-

integratie vermogen hebt om zo te zijn. Je bent ze, je bent integratie, je hebt niemands goedkeuring 

nodig. Die concepten zijn lang geleden achter je gelaten. 

 

Gosia: Dus de Sterrenzaden hier kunnen BESLISSEN, door zichzelf tot lid van de hoge Federatie te 

verklaren, dat de lage Federatie hun experimenten op Aarde stopt. Ze moeten luisteren, zullen ze 

luisteren? 

 

Swaruu: Op het moment dat ze niet luisteren, dan zijn ze regressief. Wat hun excuses ook zijn. En 

of ze het leuk vinden of niet, ze handelen regressief. Zonder dat het zo is. Geen enkele handelwijze 

kan hen van bovenaf worden opgelegd, want dat is hun probleem om op te lossen en hun leerproces 

in hun groeiend bewustzijn. 

 

Robert: Dus je ziet dat het ons recht is om gehoord te worden? 

 

Swaruu: Robert, dat is het. Of ze luisteren of niet is een andere zaak. Taygeta vindt dat ze niet 

luisteren. 

 

Robert: Zou de hoge Federatie de "Federatie van Licht" genoemd kunnen worden? 

 

Swaruu: Vele namen voor hetzelfde. Ik ontken en accepteer de term "van het Licht" niet, omdat die 

op Aarde uit de New Age komt, en een directe verbinding heeft met Lucifer, met de Illuminati. Licht 
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dient om te verblinden. Licht en duisternis zijn slechts verkeerd gebruikte termen op Aarde. Ik ben 

Federatie, maar ik accepteer de term ¨van het licht¨ niet. Ik ben een Federatie, maar van waaruit 

dualiteit wordt overstegen. Licht en duisternis zijn niet nodig. 

 

ANOTHER TALK: 

Swaruu: Maar het is niet helemaal de schuld van de Federatie als organisatie, maar van enkele 

leden die het nu voor het zeggen hebben. Het is niet de schuld van de Arcturiërs, of van de 

Andromedanen. Als rassen. Maar van sommige Andromedanen en sommige Arcturianen. 

 

Men kan niet verantwoordelijk zijn voor het gevoel en het handelen van een heel ras of volk. Maar 

het feit dat sommige facties van de Federatie minder positief handelen, is geen excuus voor de 

daden en handelingen van de mensen, en de Cabal die zij hielpen manifesteren. 

 

Gosia: Hoe zijn die slechten dan aan de macht gekomen en hebben ze de leiding gekregen over de 

Federatie? 

 

Swaruu: Zij kregen de leiding omdat zij degenen zijn die een trillingsmachine zijn met de Cabal-

leden en de manifestaties van de mensen zelf. Een grote meerderheid van de mensen wil de Nieuwe 

Wereldorde en chips en zo! 

 

Degenen die tegen zijn, vormen een kleine minderheid. Dat is precies waarom de wereld op deze 

manier draait. Anders zou het niet zo zijn. Dus vanuit het perspectief van de Federatieleden in 5D, 

die handelen alsof zij hogere Federatieleden zijn, denken zij dat het toestaan van de wil van de 

mensen, het juiste is om te doen. 

 

Gosia: Maar hoe zijn ZIJ, die slechten in de Federatie, in de eerste plaats krom geworden? Mensen 

of geen mensen, wat dan ook, maar hoe rechtvaardigt dat ZIJN gebrek aan ethiek? Zij worden 

verondersteld hoger geëvolueerd te zijn dan mensen. 

 

Swaruu: Ze zijn niet "echt" krom of hebben een gebrek aan ethiek. Andromedanen zijn bijvoorbeeld 

erg bezig met het "vrezen" van hun eigen Karma, waardoor zij geneigd zijn schuldig te worden door 

het nalaten van actie met dingen die op Aarde gebeuren. Zij zijn dus nog steeds bezig om voorbij 

hun eigen beperkende overtuigingen te evolueren. 

 

Wat zij doen is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de baby laten spelen met papa's dynamiet en een 

doosje lucifers, "in naam van de vrije wil en van het leren van tegenspoed en wrijving. ¨ 

 

Ze geven de baby wel het doosje lucifers als ze zien dat de baby het dynamiet zelf heeft gevonden. 

Want de baby die zijn vrije wil uitoefent, weet dat hij lucifers nodig heeft om het dynamiet te laten 

werken. Dus in naam van de vrije wil geven ze die aan de baby, want "de mensen hebben de 

lucifers nodig!" 

 

Gosia: Dat is een heel goed voorbeeld. Heel duidelijk. Dus, volgens jou gaat dat te ver of niet? 

 

Swaruu: Veel te ver! Daarom kan ik geen deel uitmaken van hun 5D Federatie, omdat vanuit mijn 

persoonlijke standpunt mijn ethiek niet in overeenstemming is met die van hen. Want de Federatie 

zal altijd beweren dat de baby het dynamiet zelf heeft gevonden. En dat zij hen alleen maar "leren" 

hoe het werkt door de lucifers aan hen uit te delen! 

 

Gosia: Dus... wat zou de beste manier zijn om het volgens de hogere Federatie aan te pakken? 

 

Swaruu: Het moet in één keer gestopt worden met behulp van spitstechnologie, om de mensen in 

één keer weer op een positief spoor te zetten. Nooit mogen ze weten dat iemand anders dan zijzelf 

verantwoordelijk waren voor de oplossing van het probleem. 

 

Gosia: de dingen moeten met behulp van spitstechnologie gestopt worden? wat bedoel je? 

Intrigerende uitspraak. 
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Swaruu: Verander het dynamiet in een snoepstokje met "dynamiet" hete chilismaak! (Ik maak geen 

grapje). En ze nooit laten weten dat het op het punt stond om hun hand en halve arm op te blazen! 

Ik bedoel ingrijpen, elk geval moet zorgvuldig besproken worden! 

 

Maar de mensen mogen het nooit weten, anders zullen ze het gevoel krijgen dat ze beschermd 

worden en zullen ze een nieuwe ronde beginnen, niet alleen van adoratie aan niet-mensen, maar 

ook een stagnatie comfortabel punt waar ze voor altijd zouden kunnen blijven. Want het is mij 

duidelijk dat mensen veel meer naar stagnatie neigen dan andere rassen. 

 

Wat ik je kan vertellen is dat we op dit moment veel te ver van de klif af zijn voor mensen om in 

staat te zijn dit probleem op eigen kracht op te lossen zonder directe interventie. 

 

Gosia: Nog een vraag... als we besluiten in te grijpen, betekent dat dan dat de hogere leden van de 

Federatie tegen de lagere leden ingaan? Zou dat geen conflict in de gelederen van de Federatie zelf 

betekenen? 

 

Swaruu: Niet zo gemakkelijk, omdat de 5D Federatieleden ook door een 

bewustzijnstransformatieperiode gaan. Dus moeten zij zich ook bewust worden van hun fouten en 

problemen en deze op eigen kracht oplossen onder hogere druk van de Federatie die op hen wordt 

uitgeoefend door persoonlijke en situationele ontberingen. Dit met inachtneming van de vrije wil en 

ethiek die op de lagere Federatieleden inwerkt. Dit is dus een ingewikkeld spel op meerdere niveaus. 

 

Gosia: Heeft de Hoge Federatie ook troepen, militaire macht? Of hoe werkt dat? Ik begrijp nog 

steeds niet zoveel van dit spel. 

 

Swaruu: Nee, de Hoge Federatie werkt via de Lagere Federatie. Net zoals de lagere Federatie 

handelt via haar Starseeds op Aarde. De Hogere Federatie heeft niet langer de fysicaliteit zoals jullie 

die kennen. Dus het manifesteren van sterrenschepen en wapens zijn lagere concepten die lang 

geleden zijn overstegen. 

 

Gosia: Hoe zouden ze die interventie dan moeten uitvoeren? Vooral als de lagere Federatie zich 

tegen de interventie verzet? 

 

Swaruu: Met behulp van hun Starseeds, geïnfiltreerd in hun lagere 5D en zoals de 5D Federatie 

situaties oplegt aan de mensen in 3D, zal de hogere Federatie situaties opleggen aan de lagere 5D 

Federatie. Niet als een oplegging, maar als gevolgen van hun daden of gebrek aan actie met 

betrekking tot een bepaalde situatie. 

 

Gosia: Wat zal hen precies worden opgelegd? Wat zal het zijn? Dat gevolg? 

 

Swaruu: Muiterij in de 5D Federatie. Vernietiging van optredende militaire leden van de Federatie. 

Ook een revolutie in 5D. Tenminste over dit Aardse onderwerp. 

 

Gosia: Opstand? Maar je zei dat elk ras hen bijna steunt. Jullie zijn zo'n beetje alleen. 

 

Swaruu: Dat weten we nog niet en ik betwijfel of de Taygeteanen alleen zijn. We zullen zien. 

 

ANOTHER TALK: 

Swaruu: Hoewel ik gisteren zei dat de interventie technologisch zou kunnen zijn, wil ik liever 

zeggen: naar behoefte. Want ik zie niet-technologische interventie mogelijk. 

 

Gosia: Ok. Eén ding is me nog niet duidelijk. Dus het idee van deze interventie van de hoge 

Federatie is in feite om de gelederen van de lage Federatie te beïnvloeden? Wat gebeurt er als ze 

niet beïnvloed kunnen worden? 

 

Swaruu: Zoals ik al zei, bevinden we ons allemaal op verschillende niveaus, van de laagste tot de 

hoogste, in een eeuwige progressie. Dus elk lid van de 5D Federatie zal zijn gidsen hebben. Het is 

via hen dat het werk wordt gedaan, bijvoorbeeld, maar het is niet de enige manier. En de hoge 
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Federatie zal ook rechtstreeks tussenbeide komen zonder tussenpersonen, maar op een minder 

open manier. 

 

Gosia: Ja maar dan, stel je voor dat ze genoeg beïnvloed zijn... want de interventie zal niet zijn 

door interventie op Aarde, maar door interventie in de 5D Federatie... stel je voor dat ze al 

beïnvloed zijn. Wat kunnen zij doen om de mensen te helpen met deze situatie? Hoe "de lucifers" uit 

de handen van de baby te krijgen? 

 

Robert: Mensen uit de macht zetten? 

 

Swaruu: Mensen uit de macht zetten is één manier. De belangrijkste mensen die het probleem 

veroorzaken. Wat in dit geval handig is, is dat deze sleutelfiguren niet bekend zijn bij de menselijke 

bevolking. Ze verschuilen zich. Mensen als Soros en Gates zijn slechts dekmantels voor andere, 

machtigere mensen daarachter. Dus door hun handlangers te neutraliseren, zullen ze zonder macht 

komen te zitten. Toch zullen ze zich moeten verantwoorden voor hun misdaden. Maar dat deel kan 

door de mensen zelf worden gedaan. 

 

Gosia: En de hoge Federatie die tussenbeide komt zonder tussenpersonen, wat bedoel je? Hoe zou 

dat zijn? 

 

Swaruu: Alleen als gidsen, het opleggen van manifestaties die de gang van zaken op Aarde 

veranderen. Net zoals de lage Federatie de Aardse Matrix manipuleert met technologie, heeft de 

hoge Federatie die niet nodig. 

 

Gosia: Manifestaties opleggen? Bijvoorbeeld? 

 

Swaruu: Het veroorzaken van perceptieveranderingen bij belangrijke mensen, en deze kleine 

perceptieverandering geeft zeer grote resultaten. Het opleggen van een manifestatie waarbij alleen 

de geest wordt gebruikt, verandert de perceptie van één of meer mensen, perceptie over iets 

specifieks dat een positieve verandering bepaalt. 

 

De verandering in perceptie, op zichzelf, veroorzaakt een manifestatie. Op dezelfde manier met de 

5D Federatie, veranderingen in perceptie veroorzaakt door hun persoonlijke gidsen, hogere zelf. Met 

geest alleen. Geven ideeën die zij als hun eigen zullen nemen. Wat zij epifanieën noemen, 

downloads. Realisaties. Hen confronteren met hun eigen beperkingen dwingt hen tot verandering. 

 

Gosia: Wow. Kunnen we met onze geesten helpen bij dit project of is het alleen jullie werk van de 

hoge Federatie? 

 

Swaruu: Iedereen kan helpen en dat doen ze al, met hun visualisaties. Maar vanuit het 3D-vlak is 

dat heel weinig om direct noodzakelijke resultaten te brengen. 

 

Gosia: Ok dus ik laat het aan jou over. En ken je meer mensen in 5D zoals jij die dit doen? 

 

 

Swaruu: In zichzelf zijn ze allemaal geïntegreerd, omdat alle mensen één zijn. De hoge Federatie 

werkt niet langer met mensen zoals ze gekend zijn in 3D en 5D, maar met energieën, dat wil zeggen 

dat ze niet langer een fysieke vorm hebben, dus de enige scheiding tussen mensen is alleen in de 

vorm van ideeën of concepten gebaseerd op wat wordt waargenomen als afgescheiden, op een lager 

niveau. Als een bepaald persoon. Je weet gewoon wat logisch is, wat juist is, altijd unaniem. 

Individualiteit gaat verloren op hogere niveaus, mensen smelten samen in het geheel, in het ene. 

 

Daarom heb ik gezegd dat er in hogere raden geen ronde tafels zijn, noch stoelen, noch glazen met 

water en microfoons zoals in de 5D raad. Noch worden degenen die zullen spreken voorgesteld, 

noch worden de onderwerpen van de dag voorgesteld. Je bent gewoon een deel van alles, een deel 

omdat je een herinnering hebt dat je iemand bent met afscheiding van anderen in een leven in een 

vlak hier beneden. Besef dat je allen bent en dat zij jou zijn. Er zijn geen geslachten meer, alleen 

ideeën. Volledige herinneringen. De scheiding tussen de leden is vervaagd, het wordt niet op die 

manier behandeld. 
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Robert: Dus vanuit die vlakken ga je handelen in 5D. 

 

Swaruu: Het is al aan het gebeuren. En van daaruit is men ook voorbij de tijd. Van bovenaf weet je 

dat je alle mensen bent die bestaan. Naarmate je vordert in bewustzijn wordt dat steeds duidelijker. 

 

Robert: En dat alles zou niet ingaan tegen de vrije wil van de Aarde? Dit... ingrijpen? 

 

Swaruu: Robert: Vanuit hogere vlakken IS het de vrije wil van de Aarde. 

 

Gosia: En waarom van bovenaf IS het hun vrije wil? Het is interessant dat u dat zegt. 

 

Swaruu: Omdat van bovenaf goed begrepen wordt wat er gebeurt. Er is geen belang bij om iemand 

in lagere dichtheden iets op te leggen. Het is wat iedereen wil. Van bovenaf zie je geleidelijk aan 

steeds minder conflicten, en je weet en neemt alleen maar waar dat alle conflicten slechts een deel 

zijn van persoonlijke integratie, die je eigen waarnemingen weerspiegelt, dat er niets aan de hand 

is. 

 

Dat alles is zoals het moet zijn. Toch is het lijden ook bekend en wordt begrepen waarom het vanuit 

sommige gezichtspunten juist noodzakelijk is. En ook waarom niet. 

 

Gosia: Maar u hebt in een eerdere video ook gezegd dat de belangen van degenen boven 5D in 

strijd zijn met de menselijke belangen. Dus het is interessant dat u zegt dat vanuit hogere niveaus 

dit soort interventie de vrije wil van mensen IS. 

 

Swaruu: Vanuit onmiddellijke hogere niveaus zijn er belangenconflicten. Van bovenaf, waar alles 

als een eenheid wordt gezien, is de reden voor de conflicten bekend en waargenomen. Net zoals 

men vanuit de 5D Federatie geen landen ziet, noch nationaliteiten maar alleen de mensheid, zo 

wordt vanuit de hogere Federatie alleen de mensheid waargenomen, een eenheid van bewustzijn 

door dichtheid, hoewel het ook niet door dichtheid is, gebrek aan woorden in lineaire talen. 

 

Eerder wordt een schijnbaar gescheiden reeks wezens gezien, die zichzelf waarnemen als 

afzonderlijke rassen, verschillend van elkaar. Maar allemaal als een grote eenheid. Allen leren, doen 

hun deel zo goed als ze kunnen. Er zijn geen conflicten, maar de besluiteloosheid in ieder van hen, 

of het nu een persoon, een groep zielen of energie is. Eigen besluiteloosheid. Interne conflicten van 

de eigen geest. Alleen dat. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Maar het is mij nog steeds niet duidelijk waarom dit soort ingrijpen van 

hogere dichtheden de vrije wil van de Aarde IS? Ik ben gewoon benieuwd hoe je tot deze conclusie 

bent gekomen. 

 

Swaruu: Omdat je in gemeenschap bent met wat mensen als collectief willen. Omdat wat vanuit 5D 

niet begrepen kan worden, wel begrepen wordt. Men is in afstemming. Geen conflict van perceptie 

zoals tussen emotionele rassen en niet-emotionele en logische rassen. 

 

Gosia: Maar je zei dat collectief NWO WILT. En ze willen al die negatieve dingen. Dus hoe "willen" 

ze nu de interventie? 

 

Swaruu: Omdat vanuit hogere vlakken beide kanten geïntegreerd zijn. Men begrijpt waarom ieder 

op zijn manier handelt. Het verlangen naar "interventie" nu en niet eerder, is een manier van mijzelf 

uitdrukken met deze beperkte taal, met een concept van lineaire tijd, niet eerder, nu ja ze willen 

interventie. Maar vanuit hogere niveaus buiten de tijd zoals wij die kennen, is er altijd de interventie 

geweest waarover ik spreek 

 

En toch, vanuit mijn persoonlijke positie, zal de interventie "nu" plaatsvinden. En het is waar dat 

mensen hun NWO willen, maar wat je moet begrijpen is dat ze die al hebben, en al heel lang 

hebben. Het is gewoon duidelijker voor hen nu. Dus zijn ze bang. En dat is het moment waarop ze 

zich realiseren dat ze hun NWO niet meer willen. 
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Gosia: Dus de hoge Federatie ziet niet alleen dat er dit collectieve verlangen naar NWO is, maar ze 

nemen ook waar dat mensen hulp willen, ja? Dus ze willen ingrijpen? Gewoon stukjes bij elkaar 

leggen 

 

Swaruu: Correct. 

 

Gosia: En die puzzel is trouwens zeer multi-level. Zoals schaken op meerdere niveaus. 

 

Swaruu: En omdat het zeer multi-level is, ontsnapt het aan menselijk begrip, generaliserend. 

 

Gosia: Dus, zie jij de positieve toekomst voor de mens? Met al deze ingrepen die plaatsvinden? 

 

Swaruu: Vanuit de bredere context kunnen ze alleen maar een betere toekomst hebben. 

 

Gosia: Waarom kunnen ze alleen maar een betere toekomst hebben? We hebben de bodem nog 

niet bereikt denk ik hehe. 

 

Robert: Waarom is er maar één richting? 

 

Swaruu: Omdat ze uiteindelijk zullen weggooien wat ze niet willen. Al kan dat duizenden jaren 

duren. Ze kunnen alleen maar uitbreiden, want dat is alles wat een bewustzijn kan doen. 

 

Robert: Ok. Een goede toekomst op lange termijn. 

 

Gosia: Uiteindelijk wel ja, misschien. Maar om daar te komen, kan het een hoop negatieve 

ervaringen kosten. 

 

Swaruu: Het negatieve, dat ik definieer als een neiging tot zelfvernietiging, is slechts een stadium. 

Met een neiging tot zelfvernietiging kun je slechts een grens bereiken, en dan blijft alleen groei over. 

Want regressiviteit is slechts een idee, niet iets los van alles, slechts contrast binnen dualiteit. 
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