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Tijdlijnen zijn gebroken. Niemand neemt me hierover serieus, omdat het buiten hun
bevattingsvermogen ligt. Maar ik zeg wat er hier aan de hand is. Dat betekent dat alles echt IS en dat
alles NIET echt is. Het is maar net wat je wilt geloven. We kunnen de angst en het harde,
overtuigende bewijs van veel mensen niet ontkennen, zelfs politici en artsen over het feit dat het
virus er is. Dat is HUN wereld. Maar er is een andere wereld en we moeten vasthouden aan wat we
eerlijk zien. En ik ga niet stil zijn, want mijn boodschappen en berichten zijn niet van liefde en licht. Ik
deel de harde waarheid! Het beste wat ik heb.
Maar mensen missen een ander punt. Ik zie niet slechts één ding.
Voor velen bestaat er een virus, maar niet voor ons... Dat is ook goed! Want de toekomst is niet in
steen gebeiteld. Dus sta op en doe er iets aan! Rol je mouwen op, zeur niet langer!
Ik ben gevechtspiloot. Ik ben geen onschuldig klein roze meisje, dat de mensen valse hoop geeft om
zich "GOED" te voelen terwijl ze naar interneringskampen gaan! Vecht, verdomme, vecht!
Ja, ik zie de Nieuwe Wereldorde, maar ik zie ook positieve arrestaties omdat er geen virus is. En ik zie
ook vrije energie, eindelijk. En ik zie mensen bloeien, niet omdat de federatie in actie kwam om te
helpen, maar omdat ze het zelf gedaan hebben, de kleine, kleine, nietige mensen waar niemand in
gelooft... ze zijn sterk en ze kunnen dit doorstaan. Elke tijdlijn is nu actief! Maar ik ga de NWO niet
helpen om mensen af te leiden met valse hoop.
Er is een Tijger in de kamer. Ik ga niet zeggen dat het een poesje is. En die Tijger is het virus. Alle
aandacht van de mensen is gericht op het virus, op de Tijger. Dat heet in gevechtstermen een
afleidingsmanoeuvre, ze vallen je ongezien aan vanuit de flank. <--- Al je aandacht is gericht op het
virus, terwijl ze je zijdelings raken vanuit een tangmanoeuvre. > Basiskennis, ik zie dit omdat ik
militair getraind ben.
Tijgers gebruiken die tactiek in het wild. Ze verschijnen voor hun prooi en zitten daar niets te doen,
pontificaal in hun gezichtsveld. De prooi zal verlamd zijn bij het zien van de tijger. Dan treedt het
limbisch systeem in werking, en stuurt al het bloed naar de spieren om het gevecht of de vlucht op
gang te brengen. Maar de prooi kan niet goed nadenken, want de hersenen krijgen niet genoeg
bloed en zitten vol met adrenaline...En terwijl hun aandacht op de tijger voor hen gericht is, die daar
zit en de vliegen met zijn staart wegjaagt...zullen de andere tijgers uit de struiken aan de zijkant op
de prooi springen... En de prooi weet vaak niet eens wat hen raakte, omdat ze dood zijn. Het
Coronavirus is een tijger die daar zit, en die de vliegen met zijn staart wegjaagt!
Ik verspreid geen loze angst. Ik waarschuw je dat er een tijger in de kamer zit. Kijk om je heen. Kijk
niet alleen naar de tijger. En ik zie niet alleen negatieve gevolgen. Ik zie ook wat arrestaties
gebeuren... Honderdduizenden kinderen worden gered. We hebben bevestiging van gezamenlijke
strijdkrachten Amerikaanse Navy Seals, en Army Rangers en Army Delta Force, die samenwerken met
Federation Special Forces. Dit is nu een FEIT. Ik heb genoeg gezien door onze bevindingen van de
inlichtingendienst. Ik heb de hospitaalschepen van de Amerikaanse marine gezien. De bemanning
werkt daar met kinderen en zonder maskers. Omdat er geen virus is.
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Taygetaanse gevechtsvliegtuigen hebben ook een US AIR FORCE C-17 gescand met verschillende
couveuses met baby's erin. Allemaal levend en gezond. Ook hier geen maskers. We zien mensen
worden gearresteerd en gemerkt met behulp van gecodeerde transmissies en het gebruik van codes
in kleding met behulp van kleuren, om te communiceren tussen de arresterende partijen. Dus ja
Trump DOET massa-arrestaties... Maar... dat betekent ook dat dit waarschijnlijk twee kanten van de
Cabal zijn die om de macht strijden. Het hoeft niet te betekenen, dat het GOED is en Trump de
"Redder" is. Dit is een verkiezingsjaar in de VS voor zover ik weet. Dit gaat ook over macht. Dus ik zie
twee facties van de Cabal vechten voor de macht, en we weten allemaal dat er facties zijn.
Uiteindelijk hebben de mensen op aarde de controle over wat ze willen voor hun directe toekomst,
de dobbelstenen zijn in de lucht! Het zal zijn, zoals ze het manifesteren. Het is hun creatie en dat
wordt gedaan met de geest, en je moet dingen weten om te weten wat je wilt en wat je niet wilt. Dus
nee, ik ben niet negatief. Ik ben realistisch. Ik ben niet New Age.
De federatie is niet de Cabal, ik ga dieper in op wat er al is gegeven. De Cabal is een menselijke
creatie. Ze moeten het probleem oplossen. Maar boven de Cabal, boven al het andere, heeft de
Federatie de controle over de Aarde. Zij zijn de opperheren en de "eigenaren" van de Aarde. Maar ze
zijn niet negatief, ze zijn het gewoon en ze doen het zo goed als ze kunnen. De Federatie zal jullie
problemen niet oplossen, ze zal er alleen voor zorgen dat jullie jezelf niet vernietigen in het
leerproces. Jullie, het volk, hebben de controle. Jullie manifesteren. Jullie zijn er om te leren goden te
zijn! Omdat jullie alles creëren, wat er is.
Voor degenen die mij als anders zien, ja, ik ben anders. Ik begrijp nu meer. Ik ben nu ouder en jonger.
Ik heb ook veel geleerd van jullie mensen in het algemeen, en hoe ik jullie niet moet behandelen.
En het spijt me vreselijk voor degenen met wie ik ooit onder vier ogen heb gesproken, maar
voorlopig kan ik dat niet blijven doen, ik of iemand van mijn team, want we hebben het nu erg druk
met het doen van ons best voor de mensheid om zichzelf niet te vernietigen in het proces van het
leren beheersen van wat ze manifesteren. We houden van jullie en we danken jullie voor alles wat je
ons hebt geleerd.
Zoals we al eerder hebben gezegd, is de Agenda 21 tijdlijn wat de controleurs willen, ontvolking van
de planeet, en ik zie dit soort gebeurtenissen wel gebeuren, maar zoals ik al zei, het is niet in steen
gebeiteld. Maar als het wel gebeurt, moet ik jullie informeren over hoe de dingen vanuit dit oogpunt
uitzien vanuit een schip van de Federatie in de ruimte.
De dood wordt vanuit menselijk oogpunt gezien als een vreselijke tragedie, en vanuit jullie oogpunt is
dat ook zo en dat neem ik je niet af, het is tragisch en vreselijk. De oerangst. Maar vanuit
geavanceerde 5D en daarboven, zien de rassen Dood als de uitgang van de aarde. Dat wil zeggen dat
wie niet wil leven onder de omstandigheden van de huidige en toekomstige Aarde, kan naar believen
uit de Aarde stappen en teruggaan naar zijn of haar plaats van herkomst. Dat is hun standpunt.
Dus in het geval van een volledige negatieve uitkomst, Nieuwe Wereldorde, waar mensen
gedwongen worden om gevaccineerd te worden en te leven op een buitengewoon Orwelliaanse
planeet zonder vrijheden en allemaal verbonden en gecontroleerd door Kunstmatige intelligentie ...
De zielen die dat niet willen ervaren... zullen sterven. Maar vanuit het perspectief van de Federatie
gaan ze gewoon naar huis.
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Dus je moet beide perspectieven hier begrijpen zoals ik dat doe. Ik ben het er niet mee eens dat de
dood als enige uitweg wordt gezien, want het is alsof je de echte tragische ervaring vergeet. Maar
vanuit hogere sferen is dat de manier waarop ze het zien. Dus zelfs een massale uitsterving heeft ook
een positieve kant. Maar dat hoeft niet per se te gebeuren. Jij beslist wat je wilt leven. Jullie zijn
degenen die je eigen lot bepalen als mensen en als een collectief.
Als ik zeg dat er geen Tijger in de kamer is, dat het een pluizig poesje is, zullen de mensen onze
boodschap leuk vinden... maar het kan een ongewenste bijwerking hebben. Ze zullen allemaal
opgegeten worden. Want of je het leuk vindt of niet... Een Tijger is een Tijger.
Je vraagt me welke tijdlijn waarschijnlijker is. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik ben me bewust
van meerdere tijdlijnen. Dat probeer ik je te vertellen. Niets is in steen gebeiteld. Jullie zijn de
meesters van jullie toekomst. Vanaf hier zie ik er veel. Dat is mijn aard. Dus ik rapporteer wat ik zie
omdat het misschien helpt. Als ik iets negatiefs zie, op een van de tijdlijnen, schiet dan niet op de
boodschapper. Het is jullie creatie, de mensheid, niet de mijne!
Maar ik ben niet anders dan iemand anders. We zijn allemaal zo... Scalar. Van meerdere dichtheden
en tijdlijnen. Het enige verschil is dat ik het me herinner en dat ik dit het zelf weet. Het heeft geen zin
dit te delen voor persoonlijke voldoening. Het is relevant voor de mensheid. Ze zijn op een kruispunt.
Ze moeten zich bewust zijn van dit alles. Verenigen of sterven. Dat is wat de tijdlijn in de eerste
plaats heeft gebroken. Hun onvermogen om zich te verenigen.
Ik weet dat alle artsen op aarde of 99,99% van de samenzweerders en de matrix, zeggen dat er een
virus is. Dat er bewijs is dat het in het laboratorium is gemaakt. En dat het drie DNA inserts heeft. Ik
weet dat de regeringen nooit zullen zeggen dat het nep was. Of ze het nu weten of niet, ze zullen het
niet zeggen. Het is allemaal media gebaseerd, maar de mensen geloven het niet. Ze kunnen zich niet
voorstellen dat het mogelijk is om zoiets groots als dit in elkaar te zetten. Maar dat is het wel.
Dus we begonnen te kijken of het 5G was. Anéeka heeft een onderzoek gedaan en het blijkt dat de
plaatsen met hoge aantallen covid-19 gevallen niet overeenkomen met de plaatsen met veel 5G. We
hebben ook begrepen waarom ze geen coronavirus meer zeggen, maar covid-19, omdat het in de VS
om een of andere reden illegaal is geworden om het woord virus te associëren met wat er gebeurt.
Op zich is het niet alleen vreemd, maar ook heel onthullend. Want volgens deskundigen verwijst
covid-19 naar een militaire operatie. Zoals we al weten.
We begonnen dus niet alleen de 5G te associëren die, zoals Anéeka uitlegt, 3 Ghz, 27 Ghz, 60 Ghz en
vele andere frequenties kan zijn. Dus 5G komt in verschillende vormen. Alle vormen van 5G en 4G en
3G, Wifi, en elke andere vorm van elektromagnetische straling doen en veroorzaken ernstige
gezondheidsschade, inclusief griepachtige symptomen, dus het is geassocieerd met 5G omdat het de
totale hoeveelheid straling heeft verhoogd en niet alleen op een paar punten op de planeet, maar als
geheel over de hele planeet.
Maar het is niet alleen 5G, dat gebeurt met alles wat met de covid-19 te maken heeft. Er is hier nog
een ander high-tech element waarvan weinigen weten dat het bestaat. Het grote publiek ziet het als
een science fiction onmogelijkheid, en dit is de nanotechnologie die aanwezig is in de vaccins. Het is
al gezegd, weiger het vaccin tegen elke prijs. Sinds 1997 bevatten Vaccins zware metalen en
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nanotechnologie. De mens herkent alleen zware metalen als conserveermiddel voor vaccins. Dit is
het excuus.
De reden voor metalen in vaccins is niet alleen om de reactiviteit van het menselijk lichaam te
verhogen tot communicatietechnologieën van welke aard dan ook, maar ze bevatten ook Nano
deeltjes. Eenmaal in het lichaam, is er geen manier om zware metalen te verwijderen, laat staan de
nanotechnologie. <-- <-- Ze zeggen dat er enkele remedies zijn, maar die zijn palliatief. > Ik zie geen
bewijs voor hun effectiviteit.
Nanotechnologie wordt op afstand geactiveerd en gecontroleerd met behulp van 5G-netwerken. Elk
communicatienetwerk werkt, niet alleen 5G. Wat het onderscheidt is de datatransmissiecapaciteit,
om te voldoen aan hoge eisen zoals het controleren van een grote menselijke populatie die al
gevaccineerd is.
Ook de chip, die met het vaccin wordt geleverd, kan ter grootte van een rijstkorrel zijn, of pure
nanotechnologie zijn binnen dezelfde stof. ... Die chip zal tweerichtingsverkeer aankunnen, niet
slechts één. Met andere woorden, met behulp van deze technologie ze kunnen het gedrag van
mensen beïnvloeden, commando's en ideeën rechtstreeks in de hersenen invoegen alsof ze het zelf
bedacht hebben.
In een simulatie die we hebben gedaan, met de beste gegevens die ik heb, kan ik dat op een
eenvoudige manier stoppen. En jullie leren hoe het te stoppen met zelfgemaakte trucjes die voor
bijna iedereen beschikbaar zijn, en ik hoef het niet eens in detail te vertellen hoe, omdat de
instructies al op het internet staan. Met een zelfgemaakte EMP. Elektromagnetische Puls.
Het heeft me spectaculaire resultaten gebracht voor het stoppen en deactiveren van nanodeeltjes.
Ze zijn erg zwak voor EMP's. Ze stoppen met werken. Ook het gebruik van een kooi van Faraday
brengt goede resultaten om mensen te isoleren van de straling van de grote torens.
Het werkt met verschillende spanningen, hoe hoger hoe beter, maar zelfs lage EMP spanningen
deactiveren ze, omdat de Nano deeltjes erg zwak zijn. Ik heb het via onze computers met
frequenties getest op immersie-modellen. Methoden zoals in apparaten die EMP produceren.
Zolang het een spanning of stroom heeft, die sterk genoeg is om een zelfgemaakte gloeilamp op te
blazen, is het voldoende of zelfs minder. Het punt hier is dat al mijn modellen hetzelfde resultaat
lijken te hebben. Ze deactiveren met een simpele laagspannings-elektromagnetische puls.
Gosia: Maar hoe wordt het toegepast op het lichaam?
Swaruu: Je beweegt het langs je hele lichaam of beter nog, als je in een kooi van Faraday gaat, maar
zelfs zonder, werkt het.
Robert: En zijn de nano-deeltjes bestand tegen hoge temperaturen?
Swaruu: Nanodeeltjes verdragen dat en meer. Maar een simpele EMP, daar kunnen ze niet tegen.
Gosia: En hoe weet je of je ze in je hebt of niet?
Swaruu: Als je gevaccineerd bent tegen influenza en griep. Vooral na 1997.
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Gosia: Oké. En nog iets... hebben ze de nano-robottechnologie daar niet tegen beschermd?
Swaruu: Blijkbaar niet. Ze rekenen niet op duizenden mensen, miljoenen misschien met EMPapparaten. Waarom zouden ze die hebben?
Gosia: Oké, en een vraag. Wat is het doel van EMP in het algemeen?
Swaruu: EMP werkt volgens het al beroemde en nuttige principe van de Dominante Frequenties. Het
stopt bij activering de doorgang van elektronen door elk apparaat dat werkt met elektriciteit of
magnetisme, omdat het niet kan concurreren met de dominante frequentie van het EMP-apparaat.
Daarom gaat elektriciteit vaak uit wanneer een schip, dat door de mens UFO wordt genoemd, in de
buurt is. Dus ja, zeg tegen de mensen dat ze dit moeten proberen. Deze methode in
computermodellen werkt hier, met de beste gegevens die we hebben. Ik kan het niet precies zeggen
in het echte veld daar beneden.
Gosia: En welke testen heb je gedaan om erachter te komen dat het werkt?
Swaruu: Gewoon kijken naar de efficiëntie en mobiliteit van Nano deeltjes voor en na EMP. De
resultaten waren heel duidelijk. Het deactiveert ze.
Robert: Het schakelt ze uit, en het lichaam scheidt ze later af?
Swaruu: Nee. Ze blijven in het lichaam. Maar als inerte metalen. Ze veroorzaken problemen zoals het
ontstaan van vezelige weefsels en verstopte bloedvaten, die ontstekingsreacties uitlokken.
Verhoogde toxiciteit ook in het geval van metalen zoals kwik.
Gosia: Oké. Maar in welke Nano deeltjes heb je geëxperimenteerd? Of je bedoelt d.m.v. immersie?
Swaruu: Immersie, met gegevens van Nano deeltjes gevonden in vaccins die we al hadden en van
bloedmonsters van Wuhan, eerder dit jaar. Ik heb geen andere manier om het onderzoek te doen.
Mensen zullen het op hun eigen manier moeten doen.
Gosia: Ik begrijp het.
Swaruu: Maar op zich is het geen vervanging voor niet-vaccinatie. En op dezelfde manier moeten ze
het gebruik van 5G en dergelijke afwijzen.
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