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20201105-Taygeta-NL-Manipulaties-van-menselijke-perceptie 
 

Manipulaties van Menselijke Waarneming - Buitenaards Contact (Swaruu) 

 

Swaruu: Je weet al dat het Universum je niet aan een ras bindt, en van ras naar ras springen is 

niet alleen heel gewoon, het is de norm en de aard van zielen. De mensheid als ras bestaat niet. De 

mensheid in 3D is een compendium of mengeling van ontelbare buitenaardse rassen die in wezen 

hetzelfde biopak gebruiken. 

 

Gosia: Ik heb een vraag over dat, het menselijke pak. U zegt dat het menselijk ras als zodanig niet 

bestaat, dat begrijp ik... maar hoe past dit bij het Lyrische ras? Ik dacht dat mensen Lyrians waren. 

Hun afstammelingen. Dus, in welk opzicht bestaan ze niet als ras? 

 

Swaruu: Ja, maar dat is de basis voor de creatie van het zogenaamde "bio-pak" of menselijk 

lichaam. Op zichzelf als 3D humanoïde wezens zijn zij de enigen die bestaan. Genetisch veranderd 

door manipulatie van bewustzijn en door directe manipulatie in het laboratorium met de 

ondersteuning van de 3D genererende maanfrequenties om de verbinding van mensen met de 

oorspronkelijke Bron te onderdrukken. Want als zij een totale verbinding zouden hebben, zouden zij 

hun DNA reactiveren en de veranderingen die in het laboratorium zijn aangebracht, uitwissen. Want 

dat is de onderdrukking van frequenties. 

 

Gosia: Welk laboratorium? Je bedoelt Matrix 3D van de Maan? 

 

Swaruu: Meerdere door de eeuwen heen, niet slechts één. 

 

Gosia: Wie heeft dit gedaan? 

 

Swaruu: We hebben al gezegd dat het door Mind Control is hoe veranderingen worden aangebracht 

of hoe de kunstmatig aangebrachte veranderingen worden versterkt. 

 

Gosia: Maar er is ook gezegd dat er geen genetische wijzigingen waren maar vooral mentale, toch? 

 

Swaruu: Ja, mentale. 

 

Gosia: Hoe passen laboratoria hier dan in? 

 

Swaruu: Als soort, nee, niet in het laboratorium. In de loop van de geschiedenis zijn er echter wel 

veranderingen in het laboratorium aangebracht, maar zoals u weet worden die op natuurlijke wijze 

weer teruggedraaid. De enige manier om te voorkomen dat ze omkeren is de mens in een lage 

trillingstoestand te houden. Zelfs vandaag de dag worden er dingen gemaakt in laboratoria, maar ze 

bepalen niet de hele soort. 

 

Gosia: Reptielen hebben het gedaan, ja? 

 

Swaruu: Meestal wel, ja. Er is geen twijfel dat er veranderingen zijn aangebracht in het 

laboratorium. Maar niet de veranderingen zoals in het definiëren van de soort. Het zijn geïsoleerde 

veranderingen hier en daar door duizenden jaren heen. 

 

Robert: Over welke veranderingen hebben we het? 

 

Swaruu: De verandering van Lyriër naar mens. 

 

Robert: Dat wil zeggen, gaan we achteruit? 

 

Swaruu: Het is geen achteruitgang, het is verandering. 

 

Robert: Maar degeneratief? 
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Swaruu: Vanuit een gezichtspunt ja, voor mensen ja, de verandering is negatief. De grootste 

verandering is dat het menselijk lichaam is ontworpen om een container te zijn voor meerdere zielen 

die met verschillende vereisten komen, afhankelijk van de soort waartoe ze vroeger behoorden of 

nog steeds behoren. Daarom zie ik het niet als een soort maar als een bio-pak. 

 

Gosia: Dus, de Reptielen deden dat, maar nu profiteren meerdere ET rassen ervan en nemen deel 

aan het simulatiespel? Misschien deden deze ET rassen het door samen te werken met de Reptielen 

toen? En alle schuld wordt gelegd bij de Reptielen? 

 

Swaruu: Elk ras dat Starseeds heeft, ontvoert op een of andere manier menselijke moeders, vaders 

of baby's om een ziel van een bepaald soort energie te kunnen herbergen, inclusief Taygeta. Hoewel 

niet meer want er is geen binnenkomst of veel binnenkomst van Taygetean zielen zoals je al weet. 

 

Robert: Dus, het grootste deel van de mensheid is ontvoerd? 

 

Swaruu: De mensheid die betrokken is bij de dracht van Sterrenzaden of de Sterrenzaden zelf, ja, 

zij zijn ontvoerd. Zij moeten het lichaam van de moeder voorbereiden om in staat te zijn een baby 

te dragen die binnenkomt met een zielsenergie of spanning die groter is dan die van henzelf. 

 

"Niemand is een grotere slaaf dan degene die denkt vrij te zijn zonder het te zijn." 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Swaruu: De geest van mensen, hun bewustzijn is wat de realiteit genereert. <----- dit is het eerste 

probleem dat we onder ogen moeten zien om de mentale controle van de Matrix te begrijpen. Het is 

de basis en het is van toepassing op alles wat we het fysieke universum zouden kunnen noemen, 

heel 3D gesproken... alle informatie die je hersenen ontvangen komt van je 5 zintuigen. Alles is 

perceptie en afspraken over hoe dingen gezien en geïnterpreteerd moeten worden. De uiterlijke 

wereld is de spiegel van de innerlijke wereld. Waar iemand aandacht aan schenkt, ontvangt daar 

meer van. 

 

Als iemand ondergedompeld is in een leven vol problemen en lijden, dan zal hij onder de zeer reële 

wet van aantrekking alleen maar meer van hetzelfde krijgen. Alles is de perceptie en afspraken hoe 

je dingen ziet en interpreteert. Je creëert letterlijk je eigen werkelijkheid op basis van waar je je 

aandacht op hebt gericht. 

 

Het is de basiswerking van de wet van aantrekking en alle mensen zijn onderhevig aan deze wet, of 

ze het nu leuk vinden of niet, het ermee eens zijn of niet, het begrijpen of niet. Het is als 

zwaartekracht op een planeet, het is er gewoon, en je leeft onder de invloed ervan. 

 

Dus, door te weten hoe het universum werkt, kan de werkelijkheid worden veranderd en gestuurd. 

Dit vanuit een persoonlijk of groepsstandpunt, een overeenkomst creërend over hoe iets in het 

bijzonder moet worden geïnterpreteerd. Dit is waar Mind Control om de hoek komt kijken. 

 

Het feit is dit, en het is triest. Het menselijk ras wordt gemanipuleerd vanuit de meest basale 

perceptie door een intellectueel superieur ras. Ik weet dat het "intellectueel superieur" gedeelte 

bijzonder pijn doet, maar het is de waarheid en moet vermeld worden. 

 

De mens is niet het meest intelligente ras in het universum, zoals men hem heeft laten geloven door 

de beheerders van de Matrix. Zij moeten dus begrijpen dat zij moeten streven met wat zij in handen 

hebben om tegenwicht te bieden aan de geest die hen beheerst en die hen verschillende stappen 

voor is. 

 

Het is niet zo dat zij niet hetzelfde niveau van intellect kunnen hebben als het genoemde 

"intellectueel superieure" ras. Wat er gebeurt is dat zij geconditioneerd zijn om te functioneren met 

minder capaciteit dan de optimale met dezelfde Mind Control met het duidelijke doel om hen te 

controleren en uit te buiten. 

 

Als je de perceptie van mensen beheerst, beheers je wat mensen voor zichzelf manifesteren. 
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Wat de genetische manipulatie van de Aarde nog niet begrijpt, of hier nog maar net zijn eerste 

stappen zet, is dat je niet ver kunt komen door genen kunstmatig te modificeren, materie te 

verplaatsen. Dat laatste geldt niet alleen voor de Matrix, of de buitenwereld binnen de Aarde, maar 

het heeft vooral gevolgen voor de genen van mensen. 

 

Biologische fysieke lichamen hebben hun ontstaansgeschiedenis niet in de materiële wereld, zij 

komen als een weerspiegeling van de geestelijke wereld. De scheiding tussen de geestelijke en de 

fysieke wereld is echter slechts iets dat zo wordt opgevat op Aarde met haar voorliefde om de 

dingen te bestuderen als de som van hun delen (reductionisme), maar in werkelijkheid is alles een 

eenheid, waar het fysieke werelddeel uitmaakt van de geestelijke wereld, waar geen duidelijke 

scheidslijnen zijn, alleen beperkingen van waarneming naar gelang het bewustzijnsniveau van ieder 

mens en zijn Frequentie. 

 

De werkelijke manier, en de manier die geavanceerde rassen gebruiken, om de genen van een 

andere soort te veranderen is dus om de soort zelf zijn eigen genen te laten veranderen met behulp 

van zijn eigen creatieve bewustzijn en dit wordt in het geval van de Aarde bereikt met Mind Control. 

 

De genen zelf zijn zo ontworpen dat het het bewustzijn van het lichaam zelf is dat ze aanzet, uitzet, 

sommige leest en andere niet, of herschrijft of geheel nieuwe genen creëert. Ze zijn zo ontworpen 

omdat de persoon die ze in een lichaam bewoont, ze moet manipuleren met zijn eigen bewustzijn en 

perceptie van de werkelijkheid. Genen zijn een moleculaire structuur in geometrische vorm, 

zogenaamd "heilig" of - mathematisch, die de weerspiegeling zijn van de aandacht die het 

bewustzijn heeft op de potentiële energie om duurzame energiepunten te creëren die zich zullen 

manifesteren in materie... in dit geval een gen en vervolgens een DNA-streng. 

 

Wanneer er een medium is met potentiële energie en het wordt beïnvloed door een bewustzijn dat 

iets in "gedachten" heeft, een intentie met constante aandacht, wordt er een "staande golf" 

gevormd. 

 

Staande golven zijn golven waarin bepaalde punten van de golf, knooppunten genaamd, 

onbeweeglijk blijven. Een staande golf wordt gevormd door de interferentie van twee golven van 

dezelfde aard met gelijke amplitude, golflengte (of frequentie) die in tegengestelde richtingen door 

een medium gaan. 

 

Als er genoeg aandacht wordt geschonken aan de knooppunten, zullen deze punten de energetische 

stukjes vormen die atomen of atomaire structuur worden genoemd en die op hun beurt, 

gecombineerd, de moleculen zullen vormen die de meest basale of eenvoudige elementen zijn van 

een materiële substantie die dezelfde eigenschappen behouden. 

 

Dus, het potentiële energieveld (ether referentie Nicola Tesla), na ontvangst van de stimulans van 

bewustzijn, materialiseert (manifesteert het materiële deel van de energie) en creëert de vorm die 

de perfecte reflectie is van het bewustzijn dat het heeft uitgestraald als een mal - reflectie. 

 

Waar ik met dit alles naartoe wil is dat als je de waarneming van het bewustzijn beheerst, je 

beheerst wat het zal manifesteren. Je zult bepalen wat hij als wereld zal creëren, inclusief zijn eigen 

lichaam. Dit is het grote waarom van Gedachtenbeheersing op Aarde. Je hoeft alleen maar ideeën in 

een bevolking te implanteren, afspraken over hoe dingen waargenomen moeten worden. Je zult een 

nieuw ras kunnen maken, als zielen geïnteresseerd zijn in de ervaring deel uit te maken van dat 

nieuwe ras, of je kunt een slavenras creëren om uit te buiten. 

 

En je hebt geen reageerbuis nodig om een bevolking genetisch te beperken. Het is makkelijker om 

het te doen door ideeën en perceptie te manipuleren. Ja, het duurt veel langer, dat is waar, maar 

dat "intellectueel superieure" ras als ze iets hebben is het tijd omdat ze niet op hetzelfde niveau 

verblijven als mensen. Zij verblijven waar tijd kneedbaar is, slechts semi-lineair. Zij kunnen 

wachten, zij hebben geduld. 

 

En waar zij het meest bang voor zijn, is dat iemand zich bewust wordt van de waarachtigheid van 

deze informatie. Je moet je concentreren op wat je werkelijk wilt in een kader dat vrij is van 
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gedachten om te ontsnappen aan wat je niet wilt. Nu is het probleem dat wat ze echt willen ook 

gemanipuleerd wordt. Dus, wat nodig is, is de verandering van het waardesysteem van een 

bevolking. Dat is geen gemakkelijke taak, want zoals is bewezen, althans hier, kun je mensen niet 

veranderen. Men kan hen alleen uitnodigen of een alternatief aanbieden. Maar als het hun niet wordt 

aangeboden, kunnen ze nooit weten dat er inderdaad een ander alternatief is in het universum. 

 

Buiten de Aarde, onder andere rassen, bestaat er deze classificatie: primaire rassen en secundaire 

rassen. 

 

Een primair ras is een ras dat de basis vormt van andere rassen. Gecreëerd met de intentie-focus-

bewustzijn van wat wij de oorspronkelijke Bron zouden noemen. Een secundair ras is een ras dat is 

gecreëerd met behulp van de hierboven beschreven Mind Control concepten, hetzij met het doel een 

nieuw ras te creëren voor constructief-scheppende doeleinden, hetzij voor uitbuitingsdoeleinden. 

 

In dit geval zijn het Lyrische ras en zijn varianten, inclusief het Taygeteaanse ras, primaire rassen, 

omdat zij het resultaat zijn van de intentie van de oorspronkelijke Bron met gebruikmaking van de 

intentie, de aandacht van de bewustzijnen die geïnteresseerd zijn in het beleven van een ervaring 

als leden van genoemd ras. 

 

Het menselijke ras is van de Lyrische rassenfamilie, maar zijn DNA is gewijzigd en zijn functie 

beperkt tot 3D met behulp van de hierboven beschreven methode door een ander ras, daarom wordt 

het geclassificeerd als een secundair ras. 

 

Elk menselijk wezen en elk menselijk lichaam heeft echter alles in zich wat nodig is om genetisch en 

bewust te activeren. Het enige dat de mens beperkt is het idee dat hij beperkt is ← ---- Zij leven die 

beperking, dus onder de wet van aantrekking, zullen zij meer van die beperking ontvangen. 

 

Dit is de basis van het Mind Control onderwerp. 

 

Robert: "Het menselijke ras komt uit de familie van de Lyrische rassen, maar zijn DNA is 

gemodificeerd en zijn functioneren beperkt tot 3D volgens de hierboven beschreven methode door 

een ander ras, daarom wordt het geclassificeerd als een secundair ras." Ik begrijp dat DNA door de 

Matrix wordt gemodificeerd omdat wij het zelf modificeren, geleid door Mind Control en door 

beperkingen die de Matrix ons doet geloven, ja? 

 

Swaruu: Het is juist ja. Ik weet dat ik met het bovenstaande inga tegen de genetici en de 

Soemerische tabletten... tegen de Popol Vuh. Het doet ook pijn om te horen dat ze worden beheerst 

door een intellectueel superieur ras, en dat ze een ondergeschikt ras zijn. Maar het is de waarheid. 

Als ze de aard van het probleem niet kennen, kunnen ze het ook niet oplossen. 

 

Robert: Er is geen andere slaaf dan degene die zich niet bewust wil zijn van dat feit. 

 

Swaruu: En ik heb ook gezegd dat in elk menselijk wezen alles aanwezig is wat nodig is om te 

ontwaken, om zichzelf te herscheppen, om al hun DNA te activeren. Weet je wat hier heel 

regelmatig wordt gedaan? Praten over DNA. 

 

Robert: Nee, vertel het me. 

 

Swaruu: Dit, wat hierboven gezegd is, dat de mens alles in iedere cel heeft om alles te zijn wat het 

kan zijn in zijn volledige potentieel en om vrij te zijn en verbonden met de Bron, is geen theorie, het 

is iets dat empirisch bekend is van hier. We hebben al veel mensen geëxtraheerd. Uitgehaald in het 

leven door het schip. 

 

Robert: Ik wil me graag verbinden met de Bron. 

 

Swaruu: Je bent al heel wat, twijfel daar niet aan. Deze mensen komen in de Med-Pod of Medische 

Pods van onze schepen. Onze medische technologie neemt een opname en leest al het DNA van een 

persoon, legt het vast met een hologram met hoge energie en superhoge resolutie en op een manier 

die ik later in detail kan beschrijven, activeert het al hun DNA door hun lichaam te veranderen in 
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wat het werkelijk is, volgens hun oorspronkelijke intentie weerspiegeling van hun ziel. Ze komen er 

heel uit, anders, gezond, onherkenbaar fysiek. Maar ze blijven zichzelf, hun herinneringen, hun 

identiteit en waarden. 

 

Robert: En welke eigenschappen hebben deze mensen? 

 

Swaruu: Op zich, strikt genomen, heb je geen Med-Pods nodig om je DNA te activeren, alleen je 

geest, je bewustzijn. Het probleem is dat zij binnen de Matrix afspraken met zichzelf hebben 

gemaakt die voornamelijk inhouden dat zij de ervaring als ¨beperkte¨ mensen wilden hebben voor 

de spirituele vooruitgang en andere intenties, die deze ervaring hen kan geven. 

 

Robert: Wat zijn de belangen van de controleurs? Waarom deze indringende controle van de hele 

wereldbevolking? 

 

Swaruu: Zij dienen hen als boerderijdieren, zij zijn boerderijdieren voor hen. Ze exploiteren hen 

niet voor één enkel doel, maar voor een reeks redenen om de reSources te maximaliseren. Van de 

arcontische energie exploitatie, de exploitatie van de bevolking voor vlees, in verschillende 

subcategorieën. Sommige rassen gebruiken afscheidingen uit menselijke klieren, andere houden van 

vlees, vooral de kinderen en vrouwen. Seksuele uitbuiting ook. Een Reptielwezen (en anderen) 

gebruikt een menselijk organisch portaal om een ander als seksslaaf uit te buiten, om de energie af 

te tappen en voor de lol. Ze worden ook gebruikt voor meerdere rituelen, vooral jongens en meisjes 

onder de 13, baby's en pasgeborenen, en jonge maagden. 

 

Zij gebruiken ook menselijke huid voor de vervaardiging van tassen en kleding voor andere rassen, 

voornamelijk Reptielen, dit is zeer wijdverbreid. Ook worden ze gebruikt voor de bereiding van 

elixirs. En tenslotte worden ze gebruikt als slavenarbeid, om verschillende redenen, en ook voor 

genetische landbouw van allerlei soorten en doeleinden. 

 

Robert: Dank je Swaruu dat je zo eerlijk tegen me bent. Dit is erg triest. Maar je antwoord zal aan 

het licht komen, zodat mensen zich ervan bewust zijn. Dank u. 

 

Swaruu: De mensen moeten dit weten. 

 

Robert: Iets anders dat ik begrijp is dat de ET-onthulling door regeringen of leiders van welke aard 

dan ook, zoals religieuze, twijfels zou moeten oproepen en de bevolking iets zou moeten laten 

vermoeden. Heb ik het juist? 

 

Swaruu: De ET-onthulling vindt plaats, of je het leuk vindt of niet. En zij controleren het niet meer 

in zijn geheel zoals voorheen. Het is uit de hand gelopen. Wat ze doen is proberen te controleren of 

te sturen wat er onthuld wordt om meer tijd te verdienen omdat hun samenleving uit elkaar valt. Ze 

proberen de openbaarmaking zoveel mogelijk te sturen, maar ook te verwarren en te overspoelen 

met desinformatie die lijkt op de echte informatie om verwarring te zaaien, omdat ze de echte niet 

kunnen elimineren of onderdrukken. 

 

Robert: Op welke manier zou de maatschappij kunnen veranderen, of wat zou de maatschappij 

moeten doen om uit deze controle te geraken? Als er iets is wat we kunnen doen? 

 

Swaruu: In tegenstelling tot wat jij denkt: de sleutel ligt niet in het werk van het proberen over te 

halen en zich te organiseren om ertegen te vechten, in het algemeen. De sleutel is individuele 

zelfontplooiing. Niemand kan de opvattingen en geloofssystemen van een ander persoon 

veranderen. Dit is goed nieuws omdat het succes van de menselijke bevrijding niet afhangt van 

"anderen" of "andere mensen". Het individu heeft op een volledig geïsoleerde manier 100% controle 

over wat er gebeurt en uiteindelijk over veranderingen in de maatschappij. 

 

Wacht niet om morgen iets "waardig" te zijn... of wacht niet tot morgen om "genoeg" te weten of 

een ander excuus. Vandaag zouden ze moeten zijn en handelen zoals een 5D persoon zou doen die 

op een geavanceerde planeet leeft. 
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Ook al zullen ze in zeer grote mate het contrast vinden tussen wat ze willen zijn en wat er rondom 

hen gebeurt, dan nog zouden ze moeten handelen alsof ze daar ¨gasten¨ waren. Maar zij zouden 

moeten zijn zoals zij zich hun ideale zelf voorstellen, onmiddellijk de waarden overnemend die zij bij 

anderen, in de maatschappij en vooral bij zichzelf willen zien. 

 

De gebeurtenis die op grote schaal door sociale netwerken wordt gepubliceerd, bent u. U bent de 

gebeurtenis. Verwacht niet dat het zal gebeuren als iets externs aan jou, want er is niets buiten jou, 

geen materiële wereld, er is alleen geest. Jouw wereld, jouw realiteit is in jouw geest. Er is geen 

objectieve externe wereld. 

 

Het is een grote illusie en daarom begrijpen ze niet dat ze geen slachtoffers zijn. Al het goede en 

slechte in hun leven, zijn jullie zelf die het genereren. Veel schurken in hun leven zijn geen echte 

mensen, het zijn reflecties van hun onderbewustzijn die zich naar buiten materialiseren. 

 

De verandering ben JIJ. Het enige echte ding ben JIJ. De gebeurtenis heeft geen datum, en dat is 

omdat de gebeurtenis iets individueels is en vandaag voor jou of voor wie dan ook kan zijn. 

 

Met het interne werk, met de verandering in houding, zal dat weerspiegeld worden naar de 

buitenwereld waar je mensen zult vinden die hetzelfde gevoel hebben als jij, omdat ze een 

compatibele Frequentie hebben, ze aantrekken, deel uitmaken van het leven van elk van die 

compatibele mensen. 

 

Dit zal leiden tot verandering in de samenleving om de nieuwe houding en een nieuwe manier van 

kijken en omgaan met dingen te weerspiegelen. Ieder mens op Aarde is de sleutel tot verandering. 

Bekritiseer de anderen niet... wees alleen verantwoordelijk voor jezelf. 

 

Robert: Ik stel me voor dat dit allemaal begint bij het onderwijssysteem. Hoe zou dat kunnen 

veranderen, of welke vakken zouden volgens u moeten veranderen en moeten worden opgenomen 

en welke worden geschrapt? Of wat zou de beste manier zijn om te beginnen met het opvoeden van 

de bevolking¿ Ik weet niet of leeftijd belangrijk is in dit alles. Ik kan me voorstellen dat het 

makkelijker is om een kind op te voeden dan een volwassene. 

 

Swaruu: Elke verandering die ze op dat niveau aanbrengen is slechts een lapmiddel. Het heeft niet 

veel zin om onderwerpen als meditatie of yoga in scholen op te nemen als het hele systeem 

volkomen verkeerd is. Het onderwijssysteem is ontworpen om de creativiteit van de kinderen te 

elimineren en hen in parkieten te veranderen, waar ze beloond worden als ze goed herhalen wat de 

controleurs hen opleggen. De onderdrukt individualiteit, vernietigt de intuïtie en creativiteit. Het 

plaatst hen in een slachtofferrol, en traint hen van jongs af aan om "nuttig voor de maatschappij" of 

"productief en sociaal verantwoordelijk persoon" te zijn, maar dit betekent dat zij een slavengeest 

moeten zijn - beheerst om te geloven dat dit het leven is, dat dit is hoe het leven is. 

 

Het onderwijssysteem zou, net als zoveel andere dingen, helemaal moeten worden afgeschaft en 

van daaruit zou een geheel nieuw systeem moeten worden ontwikkeld, gebaseerd op de 

holografische maatschappij waar elk individu dezelfde kansen krijgt, waar elk individu volgt wat hij 

wenst, wat hij wil leren, wetenschap, kunst. 

 

Het individu en zijn belangen hebben het voor het zeggen, niet de maatschappij, niet een externe 

autoriteit. En bovenal moet hij of zij toegang krijgen tot alle informatie over alle dingen, alle 

informatie over de hele planetaire cultuur. 

 

Gosia: Dank je Swaruu voor deze lezing. 

 

Swaruu: Dank u beiden. Tot morgen! 
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