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Bevrijding van Aarde, Werelden en Planeten - Wat heeft het Taygetan/Swaruu Team te zeggen? 

 

Oorspronkelijk in het Engels 

 

Gosia: Athena, wat zeg jij van dit soort nieuws dat in ufologische kringen wordt besproken: "Andromedanen 

hebben een brede alliantie van buitenaardse beschavingen geïnitieerd om namens de mensheid in te grijpen 

tegen negatieve groepen. Deze alliantie heeft geleid tot een wereldwijd ontwaken en bevrijding van ons 

zonnestelsel. Negatieve buitenaardse groepen zijn grotendeels geëlimineerd als een bedreiging in ons 

zonnestelsel, en we bevinden ons op een positieve tijdlijn." 

 

Swaruu X (Athena): Dit is niet onjuist. Het is verdraaid, en het is niet nieuw. Dat bondgenootschap waar 

ze het over hebben is, althans voor wat ons betreft, decennia oud, en is waar wij als groep jullie over 

hebben verteld, als in de reden waarom er tegenwoordig zoveel sterrenzaden op Aarde zijn. We weten dat 

de meesten daar incarneren met behulp van de Immersie-Pod technologie, maar niet alleen, want veel 

Step-Downs en Walk-ins en uit de Bron geboren zielen incarneren daar met de agenda om de mensheid te 

doen ontwaken en haar te "bevrijden" van onderdrukking. Maar het is niet zoals in directe interventie. Zoals 

we nu al een tijdje zeggen, zijn de sterrenzaden de cavalerie. Het gebeurt nog steeds van binnenuit. 

 

Maar het feit dat sterrendrassen bij elkaar kwamen om te bespreken hoe ze de Aarde konden helpen, ja dat 

is gebeurd, maar het is niet nieuw. En zoals we hebben aangegeven, het is onvoldoende en schimmig, bijna 

zoals in het offeren van sterrenzaden om te lijden, in de naam van de mensheid en van het intact houden 

van hun incompetente ruimtewetten. 

 

Wat de negatieve buitenaardsen betreft die niet meer in het zonnestelsel zijn, de Federatie heeft ze lang 

geleden verwijderd. Zoals we al zeiden, de Federatie domineert dit kwadrant volledig. Dus ja, de negatieve 

krachten zijn geconcentreerd op Aarde. Maar dit alles betekent niet dat zij geen Egregors zijn van de geest 

van de mensheid, want die vermengt zich met de stellaire geest, want het zijn sterrenzaden. 

 

En al die sterrenzaden daar zijn ook de reden waarom de Cabal of de Controllers ervoor kozen de mensheid 

uit te roeien, om de planeet te ontdoen van die sterrenzaadinvasie die hen uit de macht en uit hun positie 

als Controllers van de mensheid schopt, herinnerend aan wat Yázhi zei dat die controlegroep zich precies op 

het niveau bevindt waar mensen zich vermengen met niet-mensen en hun geheime genootschappen. 

 

Kortom, aangezien ik niet op de hoogte ben van de bijzonderheden van wat je me vraagt en alleen rekening 

houd met die zin hierboven die je me stuurde, is het waar, dat is juist, maar het is oud nieuws en het lijkt 

aangepast om te passen in wat de mensen die deze ideeën promoten willen dat het past in de situatie van 

vandaag. 

 

Het probleem met de "bevrijding" van de ruimte is dat wij van hieruit dat allemaal niet als iets nieuws zien. 

Dat is oud nieuws. Bijna alsof je een krant krijgt waarin staat dat WO II voorbij is en dat de Amerikanen en 

de Russen Berlijn zijn binnengemarcheerd. 

 

Gosia: Ja. Begrepen. Een ander ding. De Cabal is nog steeds in Mars en Venus ... en de overtuigingen 

circuleren daar dat die zijn bevrijd. 
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Swaruu X (Athena): Er valt daar niets te bevrijden. Mars is verdeeld in 3 sectoren: mens-reptiel 

SSP/Mantis/Maitré. Je zou zeggen, Maitré is regressief. Ja dat zijn ze, maar ze hebben een verdrag met 

Mantis en met Reptilians dus wettelijk kunnen ze daar niet uit gezet worden. Dus dat is een groot juridisch 

probleem. 

 

Gosia: Waarom kunnen ze niet legaal worden verbannen? 

 

Swaruu X (Athena): Omdat het tegen de ruimtewet van de Federatie ingaat. 

 

Uiteindelijk maakt het niet echt uit of het Zonnestelsel bevrijd is of niet, want op het grondniveau op Aarde 

is er niets te zien ten gunste van de mensheid. Nogmaals, wij zeggen hetzelfde, wij moeten resultaten zien, 

geen loze beloften. En loze beloften zijn het! En een van mijn grootste bezwaren tegen al wat zij zeggen is 

dat het perfect gecoördineerd is met wat QAnon en al die anderen zeggen. Loze beloften en loze woorden. 

Maar, zelfs QAnon veroorzaakte goede dingen, omdat veel mensen, vooral in de VS, wakker werden voor 

het feit dat hun regering een farse is! Witte hoeden zijn eigenlijk QAnon. Witte hoeden zijn Illuminati die 

Karma in evenwicht brengen, zoals te zien is in het schaakspel en in het damspel en op zoveel andere 

plaatsen. 

 

Wij, deze groep, beloven niets, maar we leveren wel wat we kunnen: een lading informatie. 

 

Naar mijn mening is zo ongeveer alles wat er op Aarde gebeurt, en wat er gebeurt in al die groepen mensen 

die over bevrijding spreken, gebaard in mensenhoofden. Ik bedoel alles wat ze zeggen is zo alsof ze 

militaire operaties beschrijven in een oorlog op Aarde. Van hieruit zijn de dingen meerlagig. Meer dan ooit 

zijn wij ons bewust van de dingen, en zien wij dat zij onvolledige informatie geven met een duidelijke 

menselijke tint aan alles. Wij staan achter onze woorden. 
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