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Cabal geeft zich over in Antartica? VALSE - Athena Swaruu antwoordt 

 

Oorspronkelijk in het Engels 

 

Gosia: Athena, wat denk je van het nieuws dat de Cabal-leiders naar Antarctica zouden gaan om zich over 

te geven aan Buitenaardsen & de Alliantie van de Aarde, om de voorwaarden van hun overgave te 

bespreken? 

 

Swaruu X (Athena): Hoe komt het dat er niets nuttigs wordt gestopt vanuit het oogpunt van wat de 

mensheid nodig heeft, en gisteren nodig heeft omdat het voor de meeste vaxxed al te laat is? 

 

Nee, no way dat dat mogelijk is, maar dit klinkt ook als een verdraaide waarheid. Betekent dat wereld 

marionetten leiders naar Antarctica gaan om zich "over te geven", meer als hun trouw te beloven aan hun 

controleurs, Deep Cabal, Reptilian en andere niet-menselijke rassen die Federatie vertegenwoordigen. Niet 

zoals in overgave na een oorlog. Hun trouw beloven, ja. 

 

Dus eigenlijk, verdraaide waarheid. En de topcontroleurs aan wie zij hun trouw zweren en zich "overgeven" 

als in Federatie-vertegenwoordigers zijn toegeeflijk en staan onder de regel dat zij de menselijke bevolking 

hun fouten laten doormaken en ervan leren. 

 

Zij zullen dus niet ingrijpen zoals door velen beschreven, en wij houden vol dat dit onderwerp hetzelfde 

Q/QAnon thema is, alleen toegepast op de ruimte, en die wordt zeer zeker gecontroleerd door 

agentschappen met drie letters. 

 

Over Antarctica. Het is in feite waar menselijke regeringen ET regeringen ontmoeten (Federatie). 

Het is in feite een plaats waar zij (alle betrokkenen) de mensheid kunnen controleren vanaf de 

oppervlakte met high-tech bases, wetende dat het verboden terrein is voor de menselijke 

bevolking. Er zijn oude bases, sommige in ruïnes, sommige oud, sommige met verwoeste steden, 

geheime archeologische vindplaatsen, en veel nieuwe bases, militaire meestal, zowel menselijke 

als niet-menselijke, meestal grenzend aan de ingang van het binnenste van de Aarde. Die bases 

worden allemaal door de Federatie gecontroleerd. 

 

Gosia: Een vraag, als ze door de Federatie worden gecontroleerd, en al die Reptilians die daarheen gaan, 

waarvan u zegt dat ze de Federatie vertegenwoordigen... dus de Federatie werkt samen met die Reptilians, 

en die negatieve rassen? Is dat een Viera, Andromedaanse, sector van de Federatie? Ik denk het niet, want 

zij weten niet wat er aan de hand is, of wel? 

 

Swaruu X (Athena): Ja, ze werken samen met, of omvatten Reptilian leiders van verschillende rassen, 

kunnen niet weten welke, maar logischerwijs die op Aarde. Hoe ze coördineren, kunnen we niet precies 

weten, maar ze doen het. Viera sector weet het blijkbaar niet. 
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