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Galactische Federatie - Valse buitenaardse realiteiten in UFO-kringen - Directe buitenaardse communicatie 

 

Gosia: De 3D-mensen en hun vrije wil als Avatars in het spel zien, en 5D-wil meer waarderen, is dat hoe 

een LAGER of HOGER niveau van de Federatie het ziet? Want als de lagere Federatie-officieren nog steeds 

gaan vechten voor de "bevrijding", betekent dit dat ze mensen niet per se op deze manier zien, alleen als 

game-avatars? Dus WIE in de Federatie ziet de aarde precies zo? Federatieleiders bovenaan neem ik aan, 

ja? 

 

Yazhi: Oké, het antwoord zit vervat in wat ik ga uitleggen. 

 

Houd eerst rekening met wat we eerder hebben uitgelegd. Hoe de werkelijkheid gebaseerd is op perceptie, 

en perceptie gebaseerd is op afspraken, en afspraken op informatie, en informatie op frequentie. 

 

Dus de complexe matrix van informatieperceptie die het collectieve onbewuste van de mensheid vormt, zal 

dicteren hoe de werkelijkheid zal worden gezien voor de mensen die erin zijn opgenomen, en ze zijn erin 

opgenomen omdat ze overeenkomsten van perceptie hebben, gebaseerd op hun frequentie van denken. 

 

De mensheid heeft dus zeer lange tijd nauwkeurig geconstrueerde en gecontroleerde informatie gekregen, 

duizenden jaren eigenlijk, maar het echte grootste deel van wat ons hier bezighoudt, is alleen van de 15e 

eeuw tot nu, en als je nog dichterbij wilt komen, de informatie dat is het creëren van de menselijke 

onbewuste realiteit Matrix zou degene zijn die als waarheid werd opgelegd aan de menselijke bevolking 

vanaf de 19e-eeuwse industriële revolutie, de darwinistische tijd, tot nu. 

 

Objectief nog dichterbij komen, wat echt de huidige 'realiteit' op aarde creëert, wat het collectieve 

onbewuste vormt, is wat door ontwerp aan de menselijke bevolking is opgelegd tijdens de levens van de 

mensen die nog in leven zijn, en nog meer specifiek, voor het post ''circa' jaar 2000, de zogenaamde 

'millennial' generatie. 

 

Dat is wat de ''Matrix'' vormt, de reeks regels, wetten, wettelijk zijn, of 'van materie en natuur', en alles 

wat de vorming van overeenkomsten dicteert die de perceptie van de werkelijkheid op aarde vormen. 

 

Die matrix van informatie is specifiek voor de aarde. Het is waar dat er veel kruisbeïnvloeding is met 

andere niet-aardse culturen, zoals ik later zal noemen, maar in wezen, zoals de dingen precies zijn, bedoel 

ik, de exacte samenstelling van onderling verbonden stukjes informatie die perceptieovereenkomsten 

vormen die op hun beurt werkelijkheid vormen zoals waargenomen op aarde, is specifiek voor de aarde en 

wordt nergens anders gevonden. 

 

Het is waar dat elke cultuur op elke planeet zijn eigen Matrix van overeenkomsten-perceptie zou hebben 

die hun specifieke 'smaak' van de werkelijkheid vormen, maar in het geval van de aarde is het vooral 

berucht en anders, omdat het een ingeperkte planeet is, kunstmatig geïsoleerd van de rest van de 

'kosmische gemeenschap', dus de kijk op de werkelijkheid vanaf de aarde is daar heel uniek en specifiek. 

Dus ik leg hier uit waarom hoe dingen op aarde worden waargenomen niet overeenkomt met een grotere, 

meer uitgebreide realiteit zoals je alles buiten de aarde zou kunnen noemen. 
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Wat echt is en niet, mogelijk en onmogelijk, zoals begrepen op aarde, wat terrestrische wetenschap, 

geschiedenis en technologie dicteert als 'echt' en vervolgens op een onbuigzame manier als harde waarheid 

wordt gevoed, komt niet overeen en komt niet overeen met hoe de werkelijkheid en de waarheid wordt 

gezien door mensen die buiten de informatiematrix van de aarde leven. 

 

Dus mensen zullen één set waarheden over elk onderwerp begrijpen, en het zal niet overeenkomen met de 

waarheid van een meer uitgebreid gezichtspunt van mensen die leven met een andere set perceptieregels 

en overeenkomsten buiten de aarde. 

 

Zoals ik hierboven al zei, als mensen, 'zielen', incarnerend van de ene planeet naar de andere reizen en 

ervaringen verzamelen, afhankelijk van hun frequentie van gedachte-bestaan, zullen ze bewust of 

onbewust een grote verscheidenheid aan ideeën importeren die ook perceptie en overeenkomsten vormen. 

 

Dat is waar, maar de meeste bewoners van de aarde zijn daar zo vaak gereïncarneerd, dat ze de 

genoemde reeks waarnemingsovereenkomsten die het collectieve onbewuste van de aarde vormen dat 

uniek is voor de aarde, sterk in stand houden. 

 

'Zielen' die niet veel op aarde zijn geïncarneerd, slechts een paar keer of slechts één keer, de zogenaamde 

'sterrenzaden', zullen dan degenen zijn die meestal ideeën importeren uit andere culturen en planeten 

buiten de aarde, maar ze zijn nog steeds in een grote minderheid. 

 

Dus vertalen we dit hierboven naar concepten over buitenaardsen en hoe de Federatie werkt. 

 

Mensen zullen hun mening vormen door mensen te volgen die volgens hen meer kennis hebben dan zijzelf. 

Mensen op aarde zijn niet getraind om hun eigen geloofsystemen te vormen, ze zijn getraind en 

geconditioneerd om generaties lang te volgen. 

 

Dus de mensen die geïnteresseerd zijn in UFO-onderwerpen, onderzoekers en auteurs, moeten hun kennis 

ergens op baseren, zelfs die weinigen die voor zichzelf denken, moeten dat doen, uiteindelijk doen we dat 

allemaal. Maar op aarde zullen ze geneigd zijn te volgen wat voor hen bekend is, over dit of over enig 

ander onderwerp. Vooral over dit onderwerp omdat er zo weinig objectieve informatie beschikbaar is voor 

iedereen. 

 

Dan komt er nog een ander probleem dat uniek is voor de aarde, of bijna. Het feit is dat, aangezien alle 

informatie op aarde zwaar wordt gecontroleerd (het moet zijn om de vaste ervaringen te bestendigen die 

daar incarneren), een aspect dat de controleurs, of het nu de Illuminati zijn, geheime genootschappen die 

de aarde regeren, wie dan ook, om de informatie vooral te sturen en te reguleren, gaat het om 

onderwerpen die mensen aan het denken zetten of aanzetten tot nadenken, onderwerpen die mensen aan 

het twijfelen brengen over hun werkelijkheid en de aard ervan. 

 

Dit geldt met name voor onderwerpen over buitenaardse wezens en culturen buiten de aarde, omdat dat 

soort informatie van nature bijzonder storend zou zijn voor de status-quo of voor de informatie zoals die op 

aarde ‘zou moeten zijn’. Met andere woorden, het zou de waarneming zo erg verstoren dat het uiteindelijk 

alle geloofssystemen op aarde zou doen instorten die op hun beurt het collectieve onbewuste vormen dat 

de waarneming van de werkelijkheid zelf vormt zoals die op aarde wordt gezien. 

 

Dus ik moet benadrukken dat al het UFO / buitenaardse / Federaties-onderwerp in wezen een zwaar 

gecontroleerd onderwerp moet zijn. 

 

Dus ik zeg botweg dat wat mensen als waarheid over buitenaardse wezens en Galactische Federaties 

worden gevoed, slechts een zwaar gecontroleerde en kunstmatig gewijzigde, door de overheid 

gecontroleerde, voor hen geschikte, valse realiteit of leugen is die niet overeenkomt met wat er in de 

ruimte is in harde feitelijke waarheid. 

 

Alle informatie op aarde die aan het publiek zal worden gepresenteerd en afkomstig is van 'goedgekeurde' 

bronnen, wordt zwaar gecontroleerd, zodat het past in een verhaal dat die 'controllers', wie ze ook zijn, op 

aarde moeten blijven draaien. Dit omvat de MSM, de reguliere media en ook de populaire zogenaamde 

alternatieve media, omdat de machthebbers, de 'controllers', gecontroleerde oppositie creëren om nog 

meer controle te krijgen over de perceptie van de bevolking, omdat mensen geen ander zoeken. Informatie 
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buiten wat zij zien als 'geloofwaardige bronnen', MSM of alternatieve media. Geloofwaardige bronnen, maar 

voor hun niveau van bewustzijn. 

 

Het probleem wordt hier erger wanneer zelfs mensen binnen de zogenaamde 'Alternatieve Media' ongewild 

deelnemen aan de desinformatiesoep, simpelweg omdat, zoals ik hierboven al zei, ze hun concepten en 

geloofssystemen op iets als een fundament moeten baseren. Stichting die sterk wordt gecontroleerd door 

ontwerp, zoals ik al zei. 

 

Het controlemechanisme achter MSM en MainStream Alternative Media heeft vele gezichten en gebruikt 

veel tools om hun doelen te bereiken. Sommige zijn directe laster en ontmaskering van iedereen die zich 

tegen hen durft te verzetten, maar dit wordt ook op veel niveaus gedaan, dus de MSM zal de MSAM 

(MainStream Alternative Media) ontmaskeren en belasteren, waardoor een perceptie van dualiteit ontstaat 

en partij moet worden gekozen in de hoofden van eenvoudige mensen, waardoor ze teruggaan naar het 

officiële MSM-verhaal, maar andere wijzere mensen zullen zien dat zowel de MSM als de MSAM worden 

bestuurd door dezelfde mensen met een verhaal en een agenda, dus de controllers creëren een ander 

dieper niveau van undercover en diepere alternatieve media om zich te verzetten tegen de MainStream 

Alternative Media, MSAM, en dan nog een keer naar een dieper niveau. Dit met het specifieke doel om alle 

bewustzijnsniveaus en spirituele ontwaking van de bevolking te beheersen. 

 

Maar dan zijn er een paar die niet worden gecontroleerd, of alleen worden gecontroleerd door de 

basisperceptie-set van regels in de Matrix-van-realiteit van de aarde, maar niet expres direct gecontroleerd 

door de regeringen. Die zijn een probleem voor de status-quo, die gaan wild rond en zeggen allerlei 

buitensporige beweringen en ideeën die gevaarlijk zijn voor degenen die aan de macht zijn op alle niveaus, 

beginnend bij lage regeringsfunctionarissen helemaal tot aan harde Illuminati en zelfs Federatie Aarde-

controllers. Die worden gezien als de ‘opperste’ onruststokers voor de Matrix van de aarde als zodanig. 

 

Het Systeem, de Matrix op Aarde, Cabal, Illuminati, wie dan ook, hebben verschillende systemen om met 

dit probleem om te gaan. De eerste en meest voor de hand liggende is het fysiek uitschakelen van die 

onruststokers, en dat doen ze vaak als al het andere faalt. Maar wat ze meestal doen, is de informatie die 

die 'onruststokers' delen overspoelen met een soep van informatie die hen tegenspreekt, of hun informatie 

eenvoudigweg onderdompelen in zoveel gegevens dat het voor een normaal persoon bijna onmogelijk 

wordt om te vertellen wat belangrijk is en wat is niet. De proefpersonen gaan gewoon in een informatie-

overload. Daarom de onruststokers bevattend, omdat hun informatie het publiek niet meer bereikt, omdat 

het gewoon als meer van hetzelfde wordt gezien, niet interessant en ook te veel daarbuiten - ongelooflijk. 

 

Dit ook omdat mensen over het algemeen van onmiddellijke bevrediging houden en zullen gaan voor al die 

andere stukjes gegevens in de genoemde soep die kleurrijker en indrukwekkender zijn, waardoor ze een 

dopamine-shot van onmiddellijke bevrediging krijgen. De meeste mensen zijn als kraaien, laten ze iets 

glimmends zien en ze zullen er blindelings achteraangaan en al het andere negeren! 

 

Dit alles gezegd hebbende, is de perceptie op aarde van goed en kwaad, en van buitenaardse wezens, 

federaties in de ruimte, en hoe de ruimte en de realiteit in het algemeen, in het universum, werkt een op 

zichzelf staand, op overeenkomsten gebaseerd vals rijk dat geen objectieve weerspiegeling is van een 

objectieve werkelijkheid zoals die van buiten de aarde wordt gezien. 

 

Dus alle concepten van hoe buitenaardsen zouden moeten zijn, hoe ze eruit zouden moeten zien en hoe ze 

werken, weerspiegelen niet een objectieve ruimte - de realiteit, het weerspiegelt alleen wat, en hoe, hen 

werd verteld en geprogrammeerd op aarde. Dus die concepten zijn aards en worden niet gedeeld door de 

waarnemingsovereenkomsten van mensen buiten de aarde. 

 

Concepten zoals “Federaties van Licht” die komen om de mensheid te redden van boosdoeners, 

bestendigen en weerspiegelen de exacte mentaliteit waar de cabal, de controleurs, mensen in willen 

hebben. Het toont een directe, door de agenda bewerkte kopie van religie en politiek, maar aangepast aan 

de geest en de verwachtingen van de huidige samenleving, dat wil zeggen dezelfde politieke structuren, 

geloofssystemen en beperkte wetenschap zoals gezien vanaf de aarde, maar aangepast met 

"ruimteschepen". 

 

De kwade kant werd eerder aan mensen opgelegd als afkomstig van duivels, boze geesten en 

binnenvallende vijandige naties en clans "die jou en je familie komen halen". Tegenwoordig is het trouwens 

precies hetzelfde... maar de woorden duivel en boze geesten vervangen door 'buitenaardse indringers' en 
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'Reptielen'. Precies dezelfde opbouw. 

 

Een ander veelbetekenend teken hiervan voor mij is dat als je de aard van UFO-ontmoetingen van de jaren 

1950 tot vandaag onderzoekt, je zult zien dat de interpretatie van dergelijke ontmoetingen de exacte 

mentaliteit van de mensen op aarde volgens elk tijdperk weerspiegelt. 

 

In de jaren vijftig en zestig werden buitenaardse wezens 'Ruimtemensen' of marsmannetjes of soortgelijke 

namen genoemd, en ze kwamen van planeten binnen hetzelfde zonnestelsel, van Mars, van Venus, van 

Jupiter. Omdat ze de menselijke mentaliteit van die tijd weerspiegelen, en het referentiekader dat de MSM 

hen toen gaf. Zelfs de vorm van de ruimteschepen, UFO's, zoals geïnterpreteerd door mensen tijdens elk 

tijdperk, weerspiegelt duidelijke ontwerptendensen op aarde, en zijn een weerspiegeling van stripboeken, 

NASA-ruimtevaartuigen van de dag, zoals Mercury en Gemini-capsules, en later Apollo, en zelfs het 

ontwerp van de auto's uit die tijd is terug te zien in de beschrijvingen van de UFO's die men toen 

tegenkwam. 

 

Hoewel er rekening mee wordt gehouden dat er tegenwoordig veel meer invloed is van mensen van buiten 

de aarde, in de vorm van rechtstreekse interventie in online, media en voornamelijk via sterrenzaden, 

beginnen sommige dingen een meer objectieve realiteit te weerspiegelen zoals die buiten is Aarde. 

 

In principe geldt hier hetzelfde principe als voorheen, dus hoe mensen UFO's, en buitenaardse wezens en 

ontmoetingen interpreteren, weerspiegelt opnieuw de aard van de tijd waarin ze leven. Geen uitzondering 

hier. En die basisperceptie die ze gebruiken om te interpreteren wat ze zien en begrijpen, wordt zwaar 

gecontroleerd door de machten op aarde die dicteren wat mensen moeten weten en hoe. 

 

Het concept van het kwaad als zodanig, wie de daders zijn, de identiteit van de daders, van 'boze geesten' 

tot regressieve buitenaardse rassen is uniek voor de aarde. Buiten de aarde wordt het gewoon niet op 

dezelfde manier begrepen. 

 

Dat concept omvat tegenwoordig de voormalige 'slechteriken' zoals duivels en boze geesten, inclusief 

meedogenloze opperheren en dictators die 'buurlanden willen binnenvallen'. Helemaal tot Reptielen die 

mensen eten, met name kinderen, Maitre, kwaadaardige Tall Greys en een grote hoeveelheid complexe 

ideeën en interpretaties van kwaadaardige aliens. 

 

Dus vanaf de aarde is het logisch om ze te bestrijden. Op een manier die op aarde bekend is, is dat direct 

vechten, met zwaardgeweer en plasmageweer. Directe militaire confrontatie. En die mentaliteit wordt 

zowat overal in de geaccepteerde UFO-gemeenschap weerspiegeld. 

 

Van buiten de aarde worden die concepten zoals kwaadaardige Reptielen en Maitre gezien als lokale 

menselijke interpretaties van een veel complexere realiteit buiten de aarde. 

 

Nu, hoewel de werkelijkheid zoals begrepen op aarde in het algemeen niet weerspiegelt hoe de 

werkelijkheid buiten de aarde wordt begrepen, is er een gemeenschappelijk gebied waar beide werelden, 

beide interpretaties van de werkelijkheid samenvallen, het rode gebied in de cirkels. Dit komt omdat, zoals 

ik hierboven heb gezegd, er een grote interculturele invloed is tussen de aarde en andere culturen in de 

ruimte, voornamelijk vanwege het zaaien van concepten en informatie afkomstig van de sterrenzaden, 

walk-downs en andere manieren, zoals internet infiltratie die tegenwoordig door veel sterrenrassen wordt 

uitgevoerd. 

 

Van daaruit, in dat gemeenschappelijke 'rode' gebied, vallen concepten als kwaadaardige reptielen en 

kwaadaardige ruimteraces samen. In feite zijn die exacte concepten niet eens op aarde ontwikkeld, maar 

daar geïmporteerd en eenmaal op aarde vervormd tot perceptie-compatibele concepten volgens elk 

tijdperk, zoals duivels en gins. 

 

Deze compatibele zone is waar we zien dat sommige sterrenrassen, met een grote culturele invloed waarbij 

de aarde beide kanten op werkt, nog steeds enkele basisconcepten zullen hebben van waaruit ze hun 

realiteit interpreteren. 

 

Dus rassen zoals Alfratans - Centauri, die hun verleden rechtstreeks met de aarde hebben verbonden, en 

ook hun goede vrienden de Antarians, zullen concepten bevatten als kwaadaardige Reptilians en 'space-

invaders'. En aangezien elke persoon, groep mensen en zelfs elk ras een rol spelen in de grotere universele 
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context van de realiteit, zullen mensen de rol spelen van weerloze wezens in slachtoffermodus, en een laag 

daarboven zullen de Antarians en Alfratans de rol spelen van bevrijders, of voogden. Slechts twee niveaus 

van hetzelfde spel. 

 

Maar in het geval van de lagere Federatie, waar de Antarianen en Alfratans lid van zijn, zullen ze een reeks 

regels en voorschriften volgen, niet alleen van de juridische aard, maar ook van de perceptie van 

realiteitsovereenkomsten van hun werelden en samenleving en dit zou het deel van de cirkel in het wit zijn 

dat niet samenvalt met de concepten van de werkelijkheid van de aarde. 

 

Dus hoewel de Alfratans en Antarians, naast vele anderen, de rol van bevrijders spelen, volgen ze ook een 

andere reeks concepten en overeenkomsten die hen ervan weerhouden te handelen zoals mensen van hen 

verwachten. Dit betekent dat ze niet naar de aarde zullen gaan om haar te zuiveren van de "kwaadaardige 

kliek", en mensen te bevrijden en hen te verwelkomen in de "Galactische Gemeenschap", omdat dat buiten 

het kader van de belangen en verwachtingen van de Federatie valt en onverenigbaar is met de 

verwachtingen van de menselijke bevolking. 

 

Dus de leden van de lagere Federatie zullen bepaalde protocollen en regels volgen en zullen er bijna nooit 

van afwijken. Dit betekent het afdwingen van de blokkade van de aarde, waardoor wordt voorkomen dat 

sterrenschepen naar believen de aarde in en uit gaan, tenzij ze bepaalde strikte regels volgen, zoals alles 

doen wat ze technologisch kunnen doen om te voorkomen dat ze worden gezien en gedetecteerd door de 

menselijke bevolking in het algemeen. 

 

En ze zullen alleen alert zijn als hun specifieke concept van regressieve sterrassen uit de ruimte zou 

verschijnen met de bedoeling de aarde over te nemen, want zonder Federatiebescherming zou het een 

gemakkelijke prooi zijn. Maar dit is een fantastisch concept van hoe een kwaadaardig ras eruitziet. En 

misschien zelfs niet als kwaadaardig of helemaal niet als regressief gezien, alleen als in strijd met wat de 

Federatie van plan is en plant voor de aarde. 

 

Dus om de aarde onder exacte "specificaties" te houden, zal de Federatie als haar hoogste controleurs 

geïnteresseerd zijn om haar binnen te houden, haar agenten, Alfratans en Antarians, onder anderen, zullen 

hun reeks regels volgen die niet compatibel zijn met mensen verwachtingen. 

 

Mensen willen bevrijd worden van hun eigen concepten van het kwaad. En de Federatie wil de mensen 

daarbinnen houden en zonder directe invloed van buitenaf totdat ze hun eigen probleem kunnen beheersen 

en het specifieke idee van de mens over wat kwaad is, kunnen oplossen. En op aarde is het concept van 

het kwaad zo extreem en zo wreed hard dat de Federatie in het algemeen niet wil dat dat concept buiten 

de aarde paait en zich overal in de Melkweg manifesteert. Het probleem is dus mentaal en specifiek voor 

de aarde met enige externe invloeden. En het is ingewikkeld. 

 

Gosia: Wauw. Ok, dus laat me alleen dit punt verduidelijken dat betrekking heeft op mijn oorspronkelijke 

vraag. Het idee dat de Federatie alleen de wensen van 5D-mensen respecteert en niet 3D-mensen... wordt 

dat concept ook omarmd door die Alfratan-piloten enz., of wiens concept is dat precies? 

 

Yazhi: Ja, want dit maakt deel uit van hun realiteitskader zoals ze het accepteren. 

 

Ze begrijpen het concept van het kwaad op aarde en ze delen er veel mee, maar ze volgen ook hun eigen 

concepten. Zoals weten dat de concepten van de aarde specifiek zijn voor de aarde en niet van toepassing 

zijn buiten de aarde. Dus ook al zijn er bijvoorbeeld slechte Reptielen, voor de lagere Federatie is dat geen 

probleem, aangezien de interpretatie van “slechte Reptielen” niet hetzelfde is. Ze zien ze als vervat op 

aarde en als het resultaat van de collectieve manifestatie van de mensen daar. Onderdeel van het ‘spel’ 

van het mens-zijn. 

 

De manier waarop ze zien dat ze de aarde moeten beschermen, is tegen externe regressieve (volgens hun 

normen) invloeden, zodat mensen van 5D in 3D de aarde hun vrolijke kleine 3D-leven kunnen voortzetten 

zonder zich zorgen te maken over echte ruimte-indringers van het soort dat mensen zich gewoon niet 

bewust zijn van . En die zijn niet specifiek ‘slecht’ als zodanig, maar alleen opportunistisch, dus in strijd 

met de belangen van 5D-mensen. 

 

Gosia: Ik denk dat ik het begrijp. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit allemaal uit te leggen. Wie 

zijn ECHTE RUIMTE-INVALERS? "Het soort waar mensen zich niet bewust van zijn"? 
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Yazhi: Net als bij mensen, rassen of ruimtedragende entiteiten die opportunistisch zijn en de controle over 

de aarde zouden willen overnemen, aangezien deze van nature in een zeer kwetsbare staat verkeert, maar 

als ze alleen zou staan. Maar dat is het niet, de Federatie zorgt voor de speeltuin - de aarde. Kan zo 

ongeveer elk ras zijn, het enige wat ze hoeven te zijn, is belangen te hebben die in strijd zijn met de lokale 

groep. 

 

Gosia: Maitres en zo? 

 

Yazhi: Dat is meestal ja, wat samenvalt met sommige aardse concepten. Maar het kan zo ongeveer elk ras 

zijn, of subgroep, of mensen. Van welk ras dan ook. 

 

Gosia: Zijn er momenteel actief? Probeer je de aarde over te nemen? 

 

Yazhi: De hele tijd. Voortdurend. Zoals Malakak duistere afspraken maakt met de Amerikaanse regering. 

 

Gosia: En welk doel zouden ze hebben om de controle over de planeet over te nemen? 

 

Yazhi: Sommigen gaan er helemaal heen, maar zelden, vooral tegenwoordig omdat de Federatie hier zo 

sterk is. Ze zijn vooral geïnteresseerd in het profiteren van de situatie hier, het zoeken naar en gebruiken 

van mazen in de aarde om te extraheren wat ze maar willen, of het nu mineralen, metalen of voedsel is 

(inclusief mensen voor voedsel, aangezien de "Federatie ze niet ziet als 'echte mensen' hoe dan ook"). Wat 

dan ook. 

 

Gosia: En dus in die zin beschermt de Federatie de aarde tegen al die dingen? Dus in die zin zou Federatie 

gezien kunnen worden als 'goed' voor aardse burgers? Omdat hun agenda van controle over de aarde 

minder "slecht" is dan die van die andere rassen? 

 

Yazhi: Ja, dat is hun hoofddoel, maar dat strookt niet echt met de interesses en verwachtingen van 

mensen. Veel minder met hun werkelijke behoeften omdat ze lijden, en dat ontkennen is ronduit 

onverantwoord. Spel of geen spel is het. En dat is het kernpunt dat we hier proberen te zeggen. 

 

Gosia: Wat is er slecht volgens ET's? 

 

Yazhi: Belangen die in strijd zijn met de jouwe. En puur kwaad zoals in zelfdestructieve neiging. Dat is 

alles. 

 

Gosia: Oké. Misschien maakt de Federatie afspraken met al die andere rassen. 

 

Yazhi: Vanuit een op aarde gebaseerde mening zou het kunnen lijken dat dit het geval is. Ook gezien alsof 

de Federatie was geïnfiltreerd door negatieve races. Maar ik sta erop dat dit alleen op menselijke 

waarneming gebaseerde concepten, verwachtingen of speculaties zouden zijn om te proberen het 

onbekende te verklaren. 

 

Het is niet nodig om de zaken hier ingewikkelder te maken op zoek naar meer dan gecompliceerde 

redenen. Het bewijs van hier laat zien dat het allemaal is zoals het altijd is geweest en vanaf het begin 

altijd bedoeld was te zijn. De belangen van de Federatie vallen eenvoudigweg niet samen met menselijke 

verwachtingen en redenen. Vanuit menselijk perspectief en gezichtspunt komt het probleem van de 

Federatie zelf en van haar intenties met de Aarde. Daarom zei ik dat ze op een regressieve manier 

handelen... maar alleen vanuit het oogpunt van menselijke waarneming. 

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

