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20210810-Taygeta-NL-Buitenaardse-informatie-gegevens-en-leuke-weetjes-mini-topics-met-

Gosia 

 

 

 

Buitenaardse informatie - Gegevens en leuke weetjes - Mini thema's met Gosia 

 

Onderzoeken: 

Swaruu X: Officiële overheidsinstanties en ook vreemde instellingen houden enquêtes over het 

coronavirus, wat mensen ervan vinden en of ze gevaccineerd zijn of gevaccineerd gaan worden. 

 

Wat ze met deze informatie doen is mensen profileren aan de hand van hun mening en die in een 

database stoppen die ze dan zullen gebruiken om te zien welke beperkingen en officiële regels ze nog 

meer moeten opleggen aan welke sectoren van de bevolking, steden, of landen. Zij zullen deze informatie 

ook gebruiken om een profiel op te stellen van elke individuele persoon en vervolgens een plan uit te 

werken om hen te dwingen zich te laten vaccineren. Het wordt aanbevolen deze enquêtes NIET te 

beantwoorden, GEEN persoonlijke gegevens te verstrekken. 

 

------ 

 

Telepathische inserts: 

Yazhi. Hoe gaat het? Het proces is heel eenvoudig. Het enige wat ik hoef te doen is aan jou te denken en 

het gevoel van de informatie en dan dat gevoel vasthouden. Dan de intentie hebben dat jij dit allemaal 

begrijpt. Van jouw kant zijn het je eigen gedachten, en dat zijn ze. 

 

Gosia: Hoe lang heeft het geduurd voordat je dat kon? 

 

Yazhi: Een paar minuten, mijn tijd. 

 

Het probleem is dat je in 3D blootgesteld wordt aan dit soort "invoegingen" en andere ergere. 

Voornamelijk omdat mensen zich er niet bewust van zijn. Veel gedachten zijn niet van de persoon zelf, ze 

worden gedeeld met wie dichtbij is. Emoties zoals woede, angst, wraak, gemoedstoestanden, zijn 

misschien niet van het subject maar van de buurman, of meer algemeen van de gemeenschap en van het 

collectief onbewuste van de mens. 

 

De vraag is, met welk soort interferentie bent u verenigbaar? 

Gosia: Ja. Uiteindelijk denk ik dat het uitmaakt met welke vibraties je een match bent voor jezelf toch? 

Wat je eigen frequentie oppikt door de aard van zijn eigen bereik. 

 

Yazhi: Natuurlijk! 

 

------ 

 

Vietnam/Venus wezens: 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 2 van 5                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

Yazhi: Zoals vele malen in Vietnam is gebeurd, rapporteren deze Elite-soldaten, van de Special Forces, 

confrontaties met wezens van buitenaards uiterlijk (Yautija) die wapens en geavanceerde technologische 

apparaten hebben. Het zijn proto reptielachtigen. Interstellair. 

 

Robert: En wat deden ze daar? 

 

Yazhi: Hetzelfde als op Aarde, kijken wat ze kunnen plunderen als er een conflict is. 

 

Robert: Ze verschijnen alleen als er conflicten zijn? 

 

Yazhi: Ze verschijnen wanneer het hen uitkomt. 

 

Robert: Voor interstellair te zijn hebben ze een primitief aspect. 

 

Yazhi: Dat is misleidend. De Urmah zelf lijken vast te zitten in de Grieks-Romeinse tijd, maar ze kunnen 

technologisch niet geavanceerder zijn. Want wat primitief lijkt is slechts een menselijke interpretatie met 

menselijke gegevens, en komt niet overeen met het niveau van technologische en culturele ontwikkeling 

van de wezens. 

 

Maar om interstellair te zijn moet je weten hoe je met andere culturen omgaat. En die lijken 

opportunistisch te zijn. 

 

Yazhi: De ruimte is geen plaats van liefde en licht. Het heeft zijn eigen nachtmerries (allemaal 

gemanifesteerd door empathische wezens omdat ze niet weten hoe ze met hun angsten en hun krachten 

moeten omgaan). 

 

------ 

 

Namen: 

Yazhi: Een lange lijst van schijnbaar menselijke namen vinden hun oorsprong buiten de Aarde. Vooral de 

namen die aan godheden zijn toegekend, vanwege hun verbinding met het buitenaardse op Aarde. Het 

zijn geen menselijke namen, ze hebben het omgekeerd. Het zijn stellaire namen, omdat er buiten de 

Aarde meer menselijk uitziende mensen zijn. Van Athena wordt gezegd dat ze gelijk is aan Minerva. Maar 

het is eerder zo dat Minerva de dochter van Athena is. 

 

------ 

 

Blokkade rond de Aarde: 

Gosia: Iemand zei dat het Aardse leger een defensieve perimeter rond de Aarde heeft en dat er geen ET's 

binnen kunnen komen zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gekregen. 

 

Yazhi: Ja, maar wat hij waarschijnlijk niet zei is dat de ET's van de Federatie eraan werken om dat af te 

dwingen. Het is de beroemde blokkade. Alfratans (Centauri) en Antarians handhaven dat. En ja, sommige 

schepen kunnen er doorheen, maar moeten een vluchtplan hebben zoals elk gewoon vliegtuig (zelfs 

drones hebben een vluchtplan nodig en als ze gezien worden, kunnen ze alleen terloops gezien worden). 

 

Het aardse leger is goed op de hoogte en is het contactpunt met de Federatie zelf, dus het is de Federatie 

die deze blokkade uitvoert, niet alleen het menselijke leger. Zoals ik al vele malen heb uitgelegd, is de 

grens tussen mensen en buitenaardsen een dubieuze schaduwgrens, geen afgebakende grens. 

 

------ 

 

Satellieten in de lucht: zijn het satellieten of ET-vaartuigen die heen en weer gaan? 

Yazhi: Het is een mengeling van beide, maar degenen die duidelijk gezien worden vanaf het oppervlak en 

bewegen met een duidelijk doel of bewegingsvector zijn Federatie sterrenschepen in verschillende 

baanhoogten. Natuurlijk zal NASA de mensen vertellen dat het allemaal satellieten zijn, en ja, sommige 

zijn dat ook. En ja, er is ook een zeer grote hoeveelheid ruimteafval, vooral in een lage baan om de 

aarde. 
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------ 

 

Silicium Basis Lichamen: 

Robert: Wat betekent dat? 

 

Swaruu X: Het betekent de grondstof of het dominante element in de samenstelling van het lichaam. 

Silicium, puur rotszand. Mineraal. 

 

Robert: Dus dat is beter dan Carbon? 

 

Swaruu X: Nee. Gewoon anders. Bijvoorbeeld de Lurker is gebaseerd op silicium. Wij zijn gebaseerd op 

koolstof, Lyrian gebaseerd, net als jullie. 

 

Robert: Als de mensheid opstijgt, als voorbeeld naar 5D, weten we al dat het een mentale toestand is... 

Dat gaat ons toch niet transformeren van koolstof naar Silicium? Dat is absurd... Rassen evolueren niet 

door hun basis te veranderen van koolstof naar silicium... toch? 

 

Swaruu X: Ja, het is waar dat ze dat zeggen, dat ze gaan veranderen. Dat is onzin. 

 

Robert: Silicium klinkt als Transhumanisme. Ik denk dat het de basis is van de PC borden. 

 

Swaruu X: Ja. Daar kun je zien dat het van de Cabal komt. Daarom zeggen we dat in principe ALLE UFO-

organisaties worden gecontroleerd door de CIA. 

 

------ 

 

Hoe rekruteert de CIA mensen? 

Swaruu X: De CIA rekruteert, net als iedere andere inlichtingenorganisatie, mensen op basis van hun 

profiel en op basis van het werk dat zij zullen verrichten. Dat ze een geschiedenis hebben van patriot te 

zijn of dat ze altijd loyaal zijn geweest aan bepaalde ideeën en concepten. De CIA is geïnfiltreerd in elke 

beweging of tendens. Zij hebben gespecialiseerde mensen die al tientallen jaren in het geval van New 

Age, Spiritualiteit en Ufologie, controleren waar informatie naartoe moet, wat aan mensen moet worden 

gegeven en wat moet worden verwijderd of geëlimineerd. Alles onder de parameters van de belangen van 

de Illuminati - Jezuïeten. 

 

De CIA werkt niet voor het Amerikaanse leger, het coördineert alleen met hen als het hen uitkomt, omdat 

het ook hen controleert. De CIA is de undercover controle, spionage en contraspionage arm ten dienste 

van de Illuminati - Jezuïeten die hun instellingen of bedrijven gebruiken, zoals farmaceutica, defensie, 

reclame en Massamedia, en zelfs schoenenfabricage (Nike met de ringen van Saturnus) en speelgoed 

(Mattel met zijn MK-Ultra symbolen op speelgoed speciaal voor meisjes). 

 

De bewering dat de CIA ziet op nationale veiligheid is het enige excuus of dekmantel. De door de CIA 

gecontroleerde instelling die wel waakt voor de nationale veiligheid van de VS is de NSA. Dus... wat de 

CIA zal doen om te infiltreren in de spirituele bewegingen en tendensen in de New Age of Ufologie is haar 

personeel als mensen van aanzien binnen die groepen plaatsen en hen de steun geven die ze nodig 

hebben door degenen die hen aanvallen of tegenspreken uit hun weg te ruimen, waardoor ze respectabel 

worden. 

 

Dan, al in die machtsposities, vormen zij schijnbare allianties tussen hun eigen collega's en brengen van 

daaruit mensen in diskrediet die informatie verkondigen die in strijd is met wat hun Illuminati-Jesuit-

bazen graag naar buiten willen brengen. Er worden associaties gevormd met enthousiastelingen die van 

deze onderwerpen houden en die onderzoeken of hun mening baseren op wat sociaal geaccepteerd wordt 

binnen die groepen die door de CIA worden gecontroleerd. Dus de overgrote meerderheid van 

UFOlogisten, en enthousiastelingen, zelfs echte New Age mensen of mensen met YouTube kanalen die 

over UFO en spirituele zaken praten, werken uiteindelijk voor de CIA en de Illuminati zonder dat ze het 

weten. 

 

Dat wil zeggen, ze hebben geen direct contact met iemand van de CIA, ze volgen gewoon wat wordt 

opgelegd door de grote vertegenwoordigers van de New Age Spiritualiteit en Ufologie thema's. Dit is het 
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geval voor vrijwel alle kleine onderzoekers. 

 

------ 

 

Waarom betrekt de Federatie geen mensen bij hun bijeenkomsten? 

Swaruu X: De Federatie ziet de noodzaak niet in om "met mensen" in contact te treden, omdat zij 

hierboven zijn, samen met hen, in hun 5D versies (om het zo maar te noemen), waarbij zij de ervaring 

vergeten terwijl zij mensen zijn die als mensen op 3D Aarde leven, ten gunste van de meningen van hen 

die de mensheid van buitenaf besturen met behulp van biopakken. 

 

Mensen nemen niet deel aan vergaderingen van de Federatie zoals zovele Ufologen beweren, omdat 

mensen hier niet aan het hoofd staan en zichzelf niet besturen. De Federatie praat met hen die de 

mensheid beheersen, niet met de mensheid. 

 

Zij zullen niet gaan praten met de door de geest gecontroleerde mensen als zij kunnen praten met 

degenen die werkelijk de controle hebben. Als je een probleem hebt met de buren, ga je niet praten met 

de 5-jarige die daar zichtbaar voor het huis met hun autootjes staat te spelen, je vraagt om met de 

volwassenen te mogen praten. Het kind krijgt alleen te horen wat het moet weten, als het dat moet 

weten, en op het juiste niveau voor de geestelijke ontwikkeling van dat kind. Zij zouden ook niet 

rechtstreeks met politici spreken, maar met degenen die deze politici controleren. Dat is de denkwijze van 

de Federatie. 

 

Aan de ene kant zijn mensen kinderen die alleen maar gehoorzamen wat hun ouders hen opdragen, maar 

vanuit een ruimer standpunt zijn mensen datgene wat zelfs de Federatie controleert. En vanuit het 

standpunt van de Federatie zelf kan ook worden gezegd dat zij hen niet als kinderen zien, zij vertrouwen 

op wat de kleine mensjes doen, "Broken Shoes" zoals de Swaruu´s hen noemen. En daarom respecteren 

ze hun beslissingen om zelfs wreedheden te begaan. 

 

Gosia: Wat een ingewikkeld systeem, dit alles! Aan de ene kant denken ze dat ze kinderen zijn en dat ze 

moeten praten met degenen boven hen met de "ware macht" en aan de andere kant geloven ze dat de 

"Broken Shoes" wel degelijk de macht hebben en weten wat ze doen en willen, en daarom laten ze hen 

spelen! 

 

Swaruu X: Ja, dat klopt, maar ik zie het als een cirkel. Aan de ene kant van de cirkel hebben de mensen 

geen controle en de Federatie en de Regeringen wel. Aan de andere kant zijn de zaken omgekeerd, waar 

de mensen alle controle hebben en de Federatie en de regeringen niet, omdat ze in de eerste plaats door 

dezelfde mensen zijn gemaakt. 

 

------ 

 

Waarom heeft de Federatie de massamoorden in 2012 en andere tijden gestopt en nu niet? 

Yazhi: Dat verwees naar nucleaire dreigingen. 

 

Matias: Federatie staat geen nucleaire oorlog toe, maar een andere manier om de bevolking te "doden" is 

ok, zoals de CV19? 

 

Yazhi: Daar kan ik voor instaan. Ze stoppen nucleaire dreigingen. Er is zelfs een foto van Khila die achter 

een raket aanzit. Een atoombom ontplofte bijna aan de kust van North Carolina 3 of 4 jaar geleden. Vele 

bedreigingen die tot een nucleaire oorlog hadden kunnen leiden (gepland door de Cabal) zijn 

tegengehouden. En nu is men overgegaan tot covid omdat de Federatie het niet eens was met de 

methode van atoombommen. 

 

Matias: Waarom is nucleaire dreiging niet toegestaan en covid doden wel? 

 

Yazhi: Omdat ze scalair zijn, invloed hebben op meerdere tijdlijnen, niet slechts één. Omdat covid 

gestopt kan worden met bewustzijn, wetende dat het een leugen is. Covid heeft geen invloed op de 

omgeving. Een atoombom vernietigt alles. Dus objectief gezien zou covid de Aarde bevrijden van mensen, 

en haar laten opbloeien. Het wilde leven zou opbloeien. En atoombommen zouden alles vernietigen. 
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------ 

 

Overstromingen in Europa: 

Gosia: Weet je wat er gebeurt met de overstromingen in Europa? 

 

Swaruu X: Ja, die zijn zeker kunstmatig. 

 

Gosia: En waarom worden ze geproduceerd? 

 

Swaruu X: We kunnen alleen maar speculeren, maar we hebben het gevoel dat het te maken heeft met 

het verder afbreken van de bevolking van Europa. 

 

Gosia: En waarom zeker? Hoe weet u dat zo zeker? 

 

Swaruu X: Want wat we kunnen zien zijn vliegtuigen die chemicaliën zaaien die de kenmerken van 

wolken veranderen om regen te creëren en het gebruik van HAARP-technologie, beide. Dat is gemakkelijk 

te detecteren, maar voor wat, kunnen we alleen maar speculeren. 

 

Gosia: En hoe weet je dat ze zaaien wat de wolken wijzigt? Ik wil gewoon weten hoe dat precies bekend 

wordt. 

 

Swaruu X: Omdat we de chemicaliën en hun effecten al tientallen jaren kennen. Je kunt zien welke 

componenten chemtrails hebben met een spectrometer. Daar ja, het is exact, niet zoals in zielslezing. Om 

chemische componenten te kennen is de spectrometer zeer goed. Er worden ook drones gebruikt om 

chemtrails in te voeren, maar met de spectrometer is het voldoende om te weten welke componenten ze 

hebben. 

 

------ 

 

Zon "anomalieën": 

Swaruu X: Ik weet niet wanneer, maar meer dan een jaar geleden hebben we u al uitgelegd dat de 

zonnepoorten opengaan rond de zomerzonnewende op het noordelijk halfrond. Om precies te zijn op de 

dag van de zomerzonnewende, zoals aangegeven op de Puerta del Sol in Tihuanaco. 

 

De Aarde en de Zon zijn, net als alle andere sterren, met elkaar verbonden met complexe maar 

voorspelbare frequentieharmonischen die als geometrie kunnen worden waargenomen. De Aarde en de 

Zon zijn energetisch met elkaar verbonden, en dat is mathematisch basis 12. 

 

Wat sommige mensen daar beschrijven is een routine die duizenden ruimteschepen elk jaar gebruiken. En 

zoals u al is uitgelegd, is die zwarte bel die u waarneemt niet het schip, maar de magnetische anomalie 

die wordt veroorzaakt door de energetische torus die een groot ruimteschip omgeeft. Een 

elektromagnetische storing van die grootte wordt geproduceerd door een klein ruimteschip in vergelijking 

met de grootte van de zichtbare bel. Toch was het type schip dat door het zonneportaal ging en de 

"anomalie" veroorzaakte groot; een Arcturiaans biosfeer-schip (leden van de Sphere Alliantie) is dit 

zonnestelsel slechts enkele dagen geleden binnengekomen, zoals ons wordt aangegeven in de 

navigatiecomputers van onze ruimteschepen. Het zijn schip in- en uitgangen op een routine basis, niets 

bijzonders. Ze gaan de hele tijd in en uit. Er is hier altijd veel beweging. 

 

Robert: Dus dat fenomeen van de zon is niet zo vreemd. IS HET IETS CYCLISCH? 

 

Swaruu X: Het is cyclisch, normaal, saai, voorspelbaar zelfs om een ruimtereis te plannen en het te 

gebruiken, en de ouden kenden het van Ierland, Groot-Brittannië, Druïden, Sjamanen van Noord-

Amerika, Egypte, Mesopotamië, Meso-Amerika tot Zuid-Amerika tot Patagonië, het Oude China... de lijst 

is lang. En mensen die zeggen dat dit nieuw is, nee dat is het niet, je hebt het vorig jaar of eerder 

gepubliceerd. 
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