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Oproep aan Artsen - JIJ ZIJN DE KEY - Boodschap van Yazhi Swaruu (Buitenaardse Communicatie) 

 

Swaruu: Mensen die zichzelf wakker en bewust willen noemen van wat er gebeurt, moeten de aard 

van wat er gebeurt begrijpen in die zin dat het zelf een gevecht is voor het overleven van hun soort 

en het is niet overdreven. Zij moeten dit echt diep in zich laten doordringen. En ze moeten beseffen 

dat in dat geval en gezien de duidelijke omstandigheden, de vijand ook de slapenden zijn, de 

mensen van de Matrix. Net zoveel of meer dan de controllers zelf, meer dan de Gates en de Soros 

en al die anderen. Of ze nu familie, collega's of goede vrienden zijn of niet, ze zijn het wel. Je moet 

dit begrijpen. 

 

Hen tegemoet treden zoals zij dat het beste achten, ook al is het inderdaad oorlog, betekent niet 

noodzakelijk geweld, hoewel dat ook gebeurt. Mijn punt is dat ieder mens zich moet verdedigen 

zoals hij dat kan en zoals hij dat het beste vindt - koste wat kost. En zet die gevaarlijke gedachte 

opzij dat ik niemand ben, dus wat kan ik doen?! 

 

Het is een kettingreactie; ze maken degenen wakker die dicht bij hen staan of ze zullen het niet 

overleven. Ik begrijp dat veel mensen er niet zijn om wakker te worden. Ik begrijp dat velen nooit in 

staat zullen zijn om anderen wakker te maken en dat het soms zinloos is. Daarom moet ieder voor 

zich zien en beslissen hoeveel hij kan doen, waar en met wie. Neem de verantwoordelijkheid voor 

die beslissing. 

 

En bescherm jezelf in ieder geval tegen de aanvallen van de slapenden. Zij zijn de vijand evenveel 

of meer dan de Cabal die zij volgen. De slapenden, zombies, die blindelings het systeem volgen en 

nog steeds geloven dat het virus uiteindelijk zal verdwijnen en alles weer normaal zal worden als 

iedereen maar gehoorzaam is en precies doet wat de autoriteiten hen vertellen te doen. Het woord 

zombie is hier meer dan op zijn plaats, want als zij zich op een gesloten manier gedragen, 

gedachteloos, alleen maar gehoorzamend aan regels alleen maar omdat ze er zijn, nooit iets in 

twijfel trekkend, is dat dan niet precies de definitie van een zombie? 

 

Ook al ligt het voor de hand, ik zal het op een andere manier zeggen: 

 

Ik hou de dokters van de wereld direct verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Omdat zij weten dat 

de cijfers niet kloppen en dat de metingen onnodig zijn, zonder wetenschappelijke of medische 

basis. Of de artsen nu Matrix zijn, slapen, wakker zijn of een variant daartussenin, zij weten dat er 

iets niet klopt, bovendien zijn zij degenen die zogenaamd in lege ziekenhuizen zitten. Op de een of 

andere manier weten ze het. 

 

Maar ze kiezen ervoor om er niets aan te doen om hun eigen belangen te beschermen, hun maffia's 

en hun afspraken met farmaceutische bedrijven voor geldelijke belangen en baanposities. Ik 

beschuldig hen ervan samen met de rest van de bevolking misdadigers te zijn. Schaamt u zich! 

 

Ik weet heel goed dat u alleen niet veel kunt doen, dat u een gezin hebt om voor te zorgen en zo, 

maar wat is het verschil met de rest van de bevolking? Maar die eenzame arts, en zij zijn er omdat 

niet iedereen zich hiervan afkeert, kan aansluiting zoeken bij anderen en die bij anderen, zonder 

geïntimideerd te worden door het "Medisch Bureau". 

 

De waarheid is dat ik hen verantwoordelijk houd omdat zij niets doen terwijl zelfs de officiële 

gegevens erop wijzen dat er van alles mis is met wat zij zeggen dat er gebeurt. Het maakt niet uit of 

zij denken dat er een virus is of niet, de maatregelen hebben geen zin. Ze kunnen 

bondgenootschappen sluiten want ja, er is een zeer groot aantal artsen die tegen dit alles 

protesteren, en de Cabal, de media zullen niet in staat zijn om tegen alles in te gaan en de leugen 

zal worden ontmaskerd, het zou onmogelijk zijn om al deze misstanden aan de bevolking te laten 

voortduren. 

 

Dit geldt niet voor iedereen, want ik weet dat er zijn die doen wat ik hierboven beschrijf, maar de 

meesten doen dat niet. 
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Ja, dokters samen zijn nodig, hoe meer hoe beter, zij zouden zich moeten opofferen voor het welzijn 

van de beschaving. Zelfs al is het door het opofferen van hun carrières en sociale positie. Want hoe 

dan ook, over een paar maanden zijn die carrières en die veronderstelde comfortabele positie van 

een arts misschien niets meer waard, dan hebben ze er niets meer aan en zijn ze alleen nog maar 

meer schapen op weg naar het slachthuis. 

 

Artsen, als ze alleen zijn als ontwaakten, moeten samen brainstormen om zich te verbinden met 

anderen van dezelfde geest, zelfs als ze ver weg zijn, en nu meteen een groot netwerk maken. Of 

miljoenen zullen sterven. Zo niet, omwille van wat ik hierboven heb gezegd, houd ik hen 

verantwoordelijk voor het nalaten van actie. 

 

Je hebt geen "goddelijke" interventie nodig. Noch tussenkomst van de Federatie (die er nooit zal 

komen). U hebt geen allianties nodig van Q of Y of Z. Het zijn de artsen samen die als enigen dit 

hele schema kunnen ontmaskeren en zelfs de Illuminati kunnen ontmaskeren, de mensheid kunnen 

redden. Artsen zijn de sleutel. 
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