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20211107-Taygeta-NL-Ufo-conferentie-Finland-miniverslag-live-online 

 

 
 

Ufo-conferentie Finland - miniverslag - Live onlineverbinding met Athena Swaruu 

 

Vragen die live door Athena Swaruu worden beantwoord op de Conferentie: 

 

Vraag: 1. Wat voor soort trillingswezens zijn er onder ons? Hebben zij een fysiek lichaam en een fysieke 

wereld? 

Swaruu X (Athena): Alle soorten wezens zijn onder jullie en zijn jullie, uit alle plaatsen die jullie 

dichtheden noemen en uit alle trillingen, van laag tot ultra-hoog. Zij hebben een fysiek lichaam, de meesten 

werken via een menselijk vat, sommigen weten het, sommigen weten het niet. Anderen behouden hun 

astrale vorm, bij gebrek aan een betere naam voor hen. Zij mengen zich in het fluisteren in de oren van 

mensen, het geven van inspiratie, als inspiritu, of het fluisteren van een geest. 

 

Vraag: 2. Hoe sterk is de Cabal in Finland? 

Swaruu X (Athena): Moeilijk te zeggen, er wordt gezegd dat Finland onder controle staat van de 

zogenaamde witte hoeden. Ik heb sterk het gevoel dat, hoewel praktisch de hele wereld onder Cabalcontrole 

staat, Finland meer ontspannen is dan de meeste andere landen. Dus met indirect bewijs zou ik zeggen een 

voorzichtige 20% in vergelijking met andere plaatsen zoals Spanje, of Argentinië waar het een 100% zou 

zijn voor referentie. 

 

Wetende dat controle-agenda's zoals CV-19 minder belangrijk zijn in Finland, gewoon omdat de cabal er 

geen nut of echt probleem in ziet om ze uit Finland te laten komen. Als ze dat wel deden, zouden ze daar 

een strenger beleid voeren tegen de mensen. 

 

Vraag: 3. Hoe zouden de Universele Wetten geïntegreerd moeten worden op de Planeet Aarde om de 

mensheid te helpen? 

Swaruu X (Athena): Universele Wetten kunnen niet met geweld worden geïnstalleerd, ze moeten 

voortkomen uit de mensen van de Aarde zelf als de media waar die Universele Wetten uit voortkomen. 

Zoals dat ook gebeurt met een Holografische Samenleving. 

 

Universele Wetten zullen binnenkomen en door de mensen worden ingesteld op een bijna automatische 

manier als zij groeien in bewustzijnsbewustzijn en in zelfverantwoordelijkheid. Het zal automatisch komen. 

 

De mensen van de Aarde moeten werken aan 3 belangrijke dingen voor iedereen: 

1.) Spiritualiteit zonder religie. 

2.) Ethische normen eerlijk voor iedereen. 

3.) Morele normen eerlijk voor allen. 

Allen als één. 

 

Vraag: 4. Hoe beïnvloedt Moeder Aarde de mensheid? 
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Swaruu X (Athena): Moeder Aarde als een bewust voelend wezen wordt op een grote manier gevormd 

door het menselijke conflictueuze onbewuste, evenals andere bewustzijnscollectieven zoals andere levende 

koninkrijken zoals planten en dieren, evenals de complexe interacties tussen andere voelende stellaire 

objecten zoals andere planeten en sterren. 

 

Het bewustzijn van de aarde en de mens beïnvloeden elkaar rechtstreeks, oorzaak en gevolg, als één. 

 

Vraag: 5. Waar kwamen de buitenaardse wezens uit Roswell 1947 vandaan? 

Swaruu X (Athena): Zeta Grays. Vriendelijk. 

 

Vraag: 6. Hoe beïnvloedt onze collectieve "ascentie" jullie ras en jullie realiteit van bestaan daar? 

Swaruu X (Athena): Alle collectieven, en alle rassen zijn verbonden in bewustzijn. Veel van onze mensen, 

van ons ras spelen op dit moment om mens te zijn. Wat er op Aarde gebeurt, ervaren wij ook, als individu 

en als cultuur. Wij zijn verwant, wat jullie raakt, raakt ons ook. 

 

Vraag: 7. Wat is het doel van het beheersen van de bevolkingsgroei? 

Swaruu X (Athena): Met te veel mensen kan de Cabal geen volledige controle over de bevolking hebben. 

En ze zien ook de algemene bevolking als te veel voor de planeet, hoewel dit zeer twijfelachtig is. Het is 

allemaal in feite voor totale controle over de menselijke bevolking. 

 

Vraag: 8. Is onvoorwaardelijke liefde nog steeds een principe/goede deugd of de naïeve New Age afleiding 

van gisteren? 

Swaruu X (Athena): Het is een essentieel concept dat zeer waar is. Een goede deugd om te volgen. Niet 

alleen New Age afleiding. Maar moet niet verward worden met toegeeflijk zijn wanneer anderen over je 

rechten heengaan. Heb eerst jezelf lief, want als je dat niet doet, kun je anderen niet liefhebben. 

 

Vraag: 9. Zijn wij in staat de andere ruimte te zien en waar te nemen zoals ze werkelijk is? In de jaren 90 

werd mij verteld dat wij bijvoorbeeld het Plejadenstelsel niet kunnen zien zoals het werkelijk is. 

Swaruu X (Athena): Dat is waar. Je zou het kunnen zien als je je frequentie verhoogt of tijdens astraal 

reizen. Vanaf de Aarde en vanuit zijn gemiddelde rijken-frequentie genaamd 3D kun je slechts 60% zien van 

hoe de dingen in de ruimte in werkelijkheid zijn. 

 

Vraag: 10. Hoe is het mogelijk dat alle gezondheidsfunctionarissen van de wereld voor de gek worden 

gehouden en liegen met de corona hoax? 

Swaruu X (Athena): Omdat degenen die bereid waren mee te werken aan de agenda op hoge plaatsen 

werden geplaatst vlak voordat het allemaal begon. Zij plaatsten hun "schaakstukken" op strategische 

plaatsen voordat het allemaal begon. 

 

Een ander punt is dat het hele medische establishment, wat wordt aanvaard als waar en als onwaar, 

mogelijk en niet mogelijk, decennia eerder al op maat was gemaakt zodat de medische professionals zich 

zouden moeten schikken naar hun institutionele mandaten. 

 

Dit is de tweede keer dat ze deze vaccinagenda uitvoeren om een massale bevolking uit te roeien, de eerste 

keer was in 1918 met de Spaanse griep. Dit is slechts een geperfectioneerde re-run. 

 

Niet alle medische beroepsbeoefenaren houden zich eraan, velen trappen niet in deze hoax, maar zij worden 

onderdrukt met massamedia en professionele schaamte. 

 

Dit is waarom in het kort. 

 

Vraag: 11. Bestaat er ergens een duplicaat van het ik (mij)? 

Swaruu X (Athena): Vanuit één gezichtspunt bestaat er één duplicaat van jou per elke Tijdlijn/parallel 

Universum. Vanuit een nog hoger perspectief is er slechts één van jou die multidimensionaal bestaat in 

meerdere Tijdlijnen en Alternatieve Universa. Scalar. En van nog hoger daarboven houdt de illusie van 

afgescheidenheid op en worden wij ons allen bewust dat wij allen één zijn, dat wij de Bron zelf zijn. 

 

Vraag: 12. Hoe handel je met andere rassen? Hoe ziet die eruit? 

Swaruu X (Athena): Handel is in natura, maar het is geen handel zoals op aarde. Op een hoog niveau van 

technologie en van vooruitgang in het algemeen, is handel alleen in de vorm van het delen van ideeën en 

nieuwe technologie die uit ideeën voortkomt. Dingen als erts, of alles wat vanuit menselijk oogpunt 
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"waardevol" is, wordt niet als zodanig gezien. Alleen als meer dingen. Wat meer waarde heeft en niet 

vervangbaar is, zijn dingen als kunst, waar een origineel een origineel is en er geen replicatie of kopie van 

bestaat. 

 

Dus het concept van handel zoals het op Aarde wordt begrepen bestaat niet, omdat er hier geen echte 

gebreksmentaliteit als zodanig is, niet zoals op Aarde. 

 

Op dit niveau van technologie en van samenwerking met andere culturen hebben we allemaal wat we nodig 

hebben en zoveel daarvan delen we gewoon de hele tijd met anderen, gewoon omdat dat het juiste is om te 

doen, en zonder er iets voor terug te verwachten, op dezelfde manier waarop andere cultuur of culturen 

hetzelfde met ons en met anderen zullen doen. 

 

Dus handel zoals die op aarde wordt begrepen, bestaat niet, of in zeer beperkte mate. 

 

Vraag: 13. Kunnen en houden Taygetanen meteorieten e.d. tegen? Verwoestende gebeurtenissen zoals 

die? 

Swaruu X (Athena): Ja, dat doen we, en andere rassen ook. De hele tijd, maar die gebeurtenissen komen 

niet zo vaak voor. Niet zo gewoon als men je op Aarde wil doen geloven. Nog meer angst propaganda. 

 

Asteroïden en meteorieten zijn niet echt een probleem voor aardbewoners. 

 

Vraag: 14. Wat eet je? 

Swaruu X (Athena): Wij eten een grote verscheidenheid aan plantaardig voedsel, uitgewerkt, gekookt, 

gebakken of ook rauw, fruit en groenten. Ons meel is op basis van zeealgen, niet op basis van tarwe, we 

consumeren geen tarwe omdat we vinden dat het giftig is voor hersenen en lichaam. Wij hebben minstens 

10 keer meer variëteit aan eetbare planten, groenten en fruit dan wat jullie op Aarde hebben. 

 

Andere diersoorten die dicht bij ons leven eten wel vlees en dierlijke producten omdat het voor hen een 

fysieke noodzaak is. Maar die zijn kunstmatig gekweekt en niet van een levend dier. Voor de mensen op 

Aarde raden wij het eten van kunstvlees of wat dan ook af. 

 

Vraag: 15. Kun je uitleggen hoe je nu precies verbinding maakt met ons internet? 

Swaruu X (Athena): We hebben een elektrische converter om onze elektrische-grid nomenclatuur door te 

geven aan een menselijke, om gerepliceerde of originele exemplaren van uw digitale computers te voeden. 

 

Lange afstand internet toegang, zoals van Andromedan Viera: 

Dan gaat het naar een speciale door mensen gemaakte satelliet die Muon terugvertaalt naar digitaal, en 

vandaar naar een door de Federatie gecontroleerde server op het oppervlak van de planeet, onder controle 

van bepaalde regeringen die medeplichtig zijn aan de Federatie, en vandaar naar het gewone internet. 

 

Korte afstand internet: 

Vanuit een sterrenschip, zoals hierboven, wordt het signaal rechtstreeks doorgegeven aan een door mensen 

gemaakte satelliet en dan naar Federatie Servers op de oppervlakte en dan naar het gewone internet. 
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