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Planetaire Reset, 3D Matrix - Federatie - Menselijke Beschaving (Yazhi Swaruu) 

 

Yazhi: Ik wil mensen niet in een slachtoffermentaliteit stoppen. Ook al is dat geldig tot een bepaald 

niveau, hogerop is dat niet zo. Een probleem hier is het perspectief waarmee je naar de dingen kijkt. 

Maar dat brengt ons ook bij een ander probleem. Wat of waarom is het geldig en waarom en onder 

welke parameters is het niet geldig? En dit brengt op zijn beurt de onverbiddelijke vraag naar 

boven: Wat is werkelijkheid of wat is echt? 

 

Het probleem hier is dat wat ik aanbied mijn perspectief is. Hoewel ik op zich met al mijn kracht 

probeer om alle mogelijke perspectieven te begrijpen. Het lagere niveau is het perspectief van het 

virus en waarom het allemaal gebeurd is. Dat is het Matrix niveau. Dan is er het 

samenzweringsniveau. Praten over Soros, Gates en al die, en ik weiger dat te doen. Vanuit het 

gezichtspunt dat ik vandaag wilde geven, is het onderwerp van het virus impliciet. Het spreekt voor 

zich. 

 

Dan is er het diepe samenzweringsniveau van een staat of regering achter de Soros en Gates. Dan 

het stellaire niveau, inclusief de Federatie. Maar het gaat maar door, dieper en dieper. 

 

Voor mij is het probleem hier met mensen, met mensen die de planeet Aarde bewonen, dat zij 

geconditioneerd zijn tot afscheiding. Zij zien het idee van het Ego als wat zij zijn, het lichaam, en de 

letters die bij dat lichaam horen. Ik ben een advocaat, ik ben een stylist, ik ben een vrouw, ik ben 

een kind, ik ben een medisch student, ik ben een huisvrouw. Zij zijn dat niet, of van het ene niveau 

en ja zij zijn dat van het andere, omdat zij zijn wat zij willen zijn en hoe zij zichzelf willen zien. 

 

Dus hebben ze niet het vermogen om de standpunten van anderen te zien. De perspectieven van 

anderen. Integendeel, ieder van hen gelooft stellig dat zijn perspectief juist is. En hij verdedigt het 

fel, alsof zijn leven ervan afhangt, en in hun gedachten is het precies dat. Het is voor hen 

onmogelijk om het perspectief van anderen te zien, vooral als dat in tegenspraak is met dat van 

henzelf. 

 

Als mensen zouden gaan zitten en nadenken om zich de perspectieven van anderen voor te stellen, 

alle perspectieven, hoe tegenstrijdig ze ook zijn of hoe verschillend ze ook zijn van die van henzelf, 

zou dat hun geest verruimen om de redenen van conflicten op alle niveaus te begrijpen. En daarmee 

lossen ze die op. Op zich is dat de remedie voor alle kwaad op Aarde. Als iedereen in detail zou 

nadenken en in zijn wezen zou opnemen hoe andere mensen de dingen zien, zou dit integratie zijn. 

En het zou de verhoging van de waarnemingsdichtheid zijn. 

 

Er is dus eigenlijk geen tastbare werkelijkheid. Niets is werkelijk reëel. En daarom is niets 

onwerkelijk. Alles is een soep van perspectieven, van aandachtspunten die worstelen om zichzelf te 

handhaven. Ieder van hen denkt dat hij de waarheid heeft, terwijl niemand dat heeft. 

 

De waarheid zou de verzameling van hen allen zijn, van alle perspectieven, en ik bedoel hen allen. 

Het zou de Oorspronkelijke Bron zijn, "God" voor sommigen. Het onvermogen van mensen om de 

perspectieven van anderen te zien is wat alle conflicten creëert. En het begrijpen van die andere 

perspectieven, is de oplossing. Hoe simplistisch of voor de hand liggend deze verklaring ook is. 

 

Er gebeurt dus niets op Aarde dat waar is. Sommigen zeggen dat wat er gebeurt, komt door dit, en 

wat er gebeurt, komt door dat andere, en het is allemaal alleen geldig vanuit die perspectieven. En 

dit wordt gefilterd tot op het niveau van de Federatie en hoger. Zij staan zichzelf niet toe of durven 

het perspectief van anderen niet te zien, vanwege gehechtheid aan hun ego, hun perceptie, 

gehechtheid, gehechtheid. Zij bekritiseren en bekritiseren. Mannen zijn bang om het perspectief van 

vrouwen te begrijpen en vrouwen van mannen, de moslims van de christenen, de christenen van de 

moslims. Wat het ook is. 

 

Er is dus niet één "wat er werkelijk op Aarde gebeurt", alleen maar een amorfe soep van 

gebeurtenissen gezien vanuit ontelbare gezichtspunten, waarbij het meest dominante het 
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gezichtspunt is dat het collectief als waar heeft aanvaard. En het heeft het als waar aanvaard omdat 

het comfortabel is, maar vooral omdat het is wat zij met hun gezichtspunten beschouwen als iets 

dat hen zal helpen overleven. 

 

Overleven omdat alles is ingesteld vanuit het oogpunt van angst. En dat is wat degenen gebruiken 

die de perceptie van mensen wereldwijd beheersen. Maar dat zijn de mensen zelf. Ze komen voort 

uit mensen. 

 

Mensen als eenheid neigen bij nader inzien naar zeer eenvoudige, vrij basale behoeften. Leven in 

een omgeving waar alles gecontroleerd en in orde is, stabiel, onveranderlijk. Voorspelbaar. Waar ze 

een routine kunnen volgen waar ze vermaak kunnen hebben, hun baan, voor hen noodzakelijk om 

geld te hebben om meer dingen te kopen die zin geven aan hun leven en voor meer vermaak. 

 

Geaccepteerd worden in een gemeenschap, dit is erg belangrijk omdat de mens een wezen is dat 

zelfs zou kunnen sterven als hij zich niet in een samenleving bevindt waar hij zich geaccepteerd 

voelt. Dit is in de menselijke psyche geprogrammeerd als een methode om te overleven. Maar 

mensen in het algemeen zijn eenvoudig, je maakt ze gelukkig met weinig. De overgrote 

meerderheid hoeft niet te zoeken naar existentiële verklaringen of naar verklaringen over hoe alles 

werkt. 

 

Zij hebben genoeg aan de voorgekauwde en verteerde verklaringen van "deskundigen op dit 

gebied", en daarmee zijn zij tevreden, want het is voor hen voldoende om zich wijs en speciaal te 

voelen om een verklaring of een wetenschappelijk citaat te kunnen halen uit "Scientific American", 

het tijdschrift, wanneer zij op zaterdagavond met vrienden afspreken. 

 

Maar het is niet uit henzelf gekomen, het is hun gegeven en ze stellen het niet in vraag. En dit alles 

is een ervaring waar veel zielen naar verlangen, dat is waar de 3D wereld voor is. Ik zeg niet dat dat 

is waar de Aarde voor is, want de Aarde heeft de hele tijd, zoals het is met elke ster, persoon of wat 

dan ook, multi-dimensionale-multi-dichtheid aspecten. Ik heb het over 3D, de menselijke Matrix. 

 

Maar de 3D Matrix is niet alles, noch is het de enige Matrix. Veel deskundigen op dit gebied, maken 

in "Aliens" een ernstige fout. Zoals het daar op Aarde is, is het daarbuiten, zelfde ideeën, zelfde 

gewoontes. Dezelfde ondeugden. Want van daaruit wordt de Matrix 5D, zoals we die vandaag zullen 

noemen, gefilterd en worden de fundamenten gelegd van wat de aardse 3D Matrix is. In 5D is het 

alleen groter, groter in omvang, uitbreiding. 

 

En de ideeën waarvan de deskundigen geloven dat het menselijke ideeën zijn, zijn niets meer dan 

concepten van die "Aliens" die op Aarde zijn geïmporteerd via verschillende middelen, Starseeds, 

directe import, opgelegde ideeën. Maar zoals het daar is, is het hier ook. Op Aarde hebben ze 

rassenongelijkheden, nutteloze zooi tussen hispanics, zwarten, blanken, oosterlingen, allemaal 

absurd. Hetzelfde gebeurt in de Matrix 5D, maar tussen ET-rassen, zelfs onder de progressieven, 

problemen van perceptie van hun eigen ras, met concepten van superioriteit, van gehechtheid aan 

hun Ego's, aan hun ideeën. 

 

Ik ga naar iets 

 

Dus, zij die in de 5D Matrix leven zullen dicteren wat zij denken dat zou moeten zijn en wat er zou 

moeten gebeuren met de 3D Aarde, aangezien zij mensen zien zoals volwassenen kinderen zien, ook 

al zijn zij zelf nog maar kinderen. En dit is de eerste verklaring waarom de Federatie zo handelt. Zij 

zijn niet allemaal wijs en verlicht zoals de New Age hen afschildert. Het zijn gewoon mensen. 

 

Het is waar dat er in 5D meer mensen zijn met een breder spiritueel niveau, maar het blijven 

mensen en zij weten niet en kunnen niet alles weten. Zij zullen hun perspectief alleen opdringen 

door te volgen wat zij denken dat het juiste is om te doen met een sociaal vastgesteld kader voor 

wat juist is vanwege hun behoefte aan integratie binnen de maatschappij waarin zij leven. 

 

En net als mensen, die niet de moeite kunnen nemen om zich in andermans perspectief te 

verplaatsen, kunnen zij dat ook niet. Comfortabel zittend in het hunne. "Verheven" met hun 

geloofsbrieven binnen deze of gene "Hoge" Raad vol met onderscheidingen en lauweren. 
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Dus vanuit de 5D vanuit een bepaald punt wetend dat hun eigen leven een spel is van hogere 

dichtheden, spelen ze graag dat ze almachtige Goden zijn die alles weten, terwijl ze alleen maar 

spelen dat ze basisniveau bewustzijn zijn, gehecht aan hun eigen Ego. Dus de dingen moeten zijn 

zoals zij zeggen dat ze moeten zijn. En ze zien niet hoe het is om in 3D te zijn als een mens. Omdat 

ze weten dat ieder echt mens daar toch weer gewoon zijzelf is. 

 

Want in hun behoefte om zichzelf Goden te geloven, hebben zij een mini Matrix gecreëerd zoals die 

van hen in 5D, maar dan klein en controleerbaar. Zogenaamd Terrestrial 3D. Waar het gevuld is met 

buitenaardsen die hun leven ervaren als gewone en gemakkelijk verwarde mensen. Dat is waarom 

je de buitenaardsen uit 3D niet vindt. Omdat ze het allemaal zijn. Niet in staat om zichzelf in de 

spiegel te zien. 

 

Dus zoals ik hierboven al zei... Mensen hebben graag een bepaalde groep gecontroleerde ervaringen 

voor het idee van de expansie van hun ziel door het contrast dat een leven op Aarde hen biedt. 

Korte, chaotische, dramatische levens... maar met grote resultaten van zelfgroei die daaruit 

voortvloeien. 

 

Maar omdat deze 3D Matrix kunstmatig is, kunstmatig vanuit een 5D oogpunt, is het systeem niet 

perfect. En meer en meer mensen beginnen zich te herinneren wat ze niet zouden moeten. Ze 

verknoeien letterlijk het concept en het doel van een leven op 3D Aarde. De "ontwaakten" arriveren. 

De ongeregelde "Starseeds" die het niet eens zijn met wat zij zien en hoe het leven daar wordt 

geleefd, omdat zij, al dan niet bewust, herinneringen hebben aan hoe zij in 5D leefden. 

 

En dit brengt een keten van gebeurtenissen. Meer en meer mensen ontwaken. Versnellend. 

Exponentieel. Dit ontdoet de 3D Matrix van zijn oorspronkelijke doel. Dus zij die boven zijn in de 5D 

willen hun belangen behartigen vanuit hun perspectieven. Hun belangen vanuit hun perspectieven 

zijn het handhaven van de plaats van "training" van "sterke ervaringen" maar met lonende 

resultaten. Niet in staat om te zien hoe het is om binnen die Matrix te leven, dramatisch spel, alleen 

de tragedies die daar plaatsvinden zien als deel van het eigenlijke doel van het bestaan van 3D. 

Altijd denkend dat aan het eind van de dag die mensen in 3D er om gevraagd hebben, ze hebben 

het zo ontworpen. 

 

Dus wanneer zovelen wakker worden, wordt het spel onthuld. Dus moeten ze proberen het 

probleem te corrigeren met behulp van Mind Control, en al die trucs die welbekend zijn om de 

ontwaakten en de Sterrenzaden in diskrediet te brengen. Dat er geen bewijs is, dat dit niet 

wetenschappelijk gevalideerd is, dat dit verbeelding is en dat het niet echt is. Maar zelfs dat faalt. 

Omdat de Starseeds en de ontwaakten zouden sterven voordat ze zich weer zouden conformeren 

aan de geaccepteerde maatschappij. En ja, ze sterven omdat ze ook de betekenis van de dood zelf 

verliezen. Tenminste een beetje. 

 

Het punt komt waarop de Federatie, die de 3D-matrix van bovenaf bestuurt, geen andere keuze 

heeft dan het hele spel op te heffen en opnieuw te beginnen. Omdat te velen al hebben ingezien dat 

het een spel is en dat het vanuit het gezichtspunt van 3D vreselijk mis is, en dit komt in direct 

conflict met de Federatie die 3D ziet als een noodzakelijk spel voor de expansie van zielen en 

bewustzijn. Daarom wordt de Federatie gezien als tegenstrijdig met de behoeften en belangen van 

de mens. Het is gewoon weer een warboel van perspectieven, en het onvermogen van beide partijen 

om elkaar te begrijpen. 

 

Dit is cyclisch. Het is al ontelbare keren eerder gebeurd. Het is vastgelegd in vrijwel alle oude 

culturen waarvan de geschriften tot op de dag van vandaag voortbestaan. Ze hebben het over cycli 

van 25000 jaar, de Maya kalender, Cali Yuga, wat dan ook. Nee, het gebeurt niet om de paar vaste 

jaren, maar elke keer als het aantal ontwaakten een grens overschrijdt. En dat gebeurt vandaag. 

 

Dit is ook terug te vinden in het Oude Testament met de verhalen van de zondvloed, van de Toren 

van Babel, onder andere. Altijd scheiding van mensen, altijd uitwissen wat er eerder was. Dat is de 

beroemde planetaire reset, waarover sommigen al praten zonder te weten wat het is. De vervoering 

ook, mensen die massaal vertrekken. 
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Maar het wordt weerspiegeld als ze vertrekken met alles en met hun lichaam en hoewel dit gebeurt, 

is het onmogelijk dat het altijd zo is op het niveau van de massa. Waardoor de noodzaak ontstaat 

om massale uittredingen te creëren. Omdat de ontwaakten en de mensen weigeren mee te werken 

met de Matrix, vanuit het perspectief van erbinnen, hoewel ze ervan buitenaf wel mee instemmen. 

Die massale uittredingen zijn die negatieve gebeurtenissen. Zoals Agenda 21-30, wereldoorlogen. 

Natuurrampen. Daarom zullen zij altijd de plaatsen aanvallen die vrediger zijn, met een hoog 

cultureel niveau. Bijvoorbeeld de invasie van emigranten naar Europa. 

 

Dit is al eerder gezien. 

 

De Aarde is voor iets. Om een reeks contextuele kaders te creëren waarin bewustzijn, zielen een 

specifieke klasse van ervaringen kunnen hebben. Maar om dat te bereiken moet je de illusie in stand 

houden dat de Aarde alles is wat er is, je moet de illusie in stand houden van wat wij de 3D Matrix 

noemen. Maar als alles te perfect door hen wordt gecontroleerd, zullen de mensen beginnen en 

beginnen te rebelleren. 

 

Dus om deze kleine opstanden van bewustzijn in te dammen, implanteren de controleurs methoden 

van gecontroleerde oppositie. Martin Luther, New Age, Feminisme, Ashtar... En dat werkt voor een 

tijdje. Maar later groeit die gecontroleerde oppositie zodanig dat het een probleem voor hen wordt, 

want het destabiliseert het hele systeem, de hele Matrix. En het bereikt een punt waarop noch de 

Matrix, noch de samenleving, noch de "Ontwaakte" mensen kunnen blijven functioneren en ze het 

hele systeem moeten laten instorten en een nieuw systeem moeten creëren. 

 

En ze hebben het al vele malen eerder gedaan. 6 keer hebben ze de Aarde beschaving en de 3D 

Matrix al eerder vernietigd. De ontwaakten denken dat zij wakker zijn, terwijl zij slechts wakker zijn 

bij de volgende stap van controle. Zij kunnen eenvoudigweg niet voorbij de geaccepteerde 

parameters zien dat zij deel uitmaken van de gecontroleerde oppositie. Omdat zij ook nog steeds in 

de Matrix zitten, alleen geabonneerd op hun Nieuwe Tijdperken, hun sociaal geaccepteerde 

Ufologieën. Alternatieve geschiedenis en andere zaken die volledig binnen hetzelfde controlesysteem 

vallen. En het is onmogelijk voor hen om buiten dat controlesysteem te kijken. 

 

Daarom valideren zij ons niet en zullen zij ons nooit valideren ten gunste van absurde channelings 

die wel sociaal geaccepteerd worden (dus Matrix systeem van gecontroleerde oppositie). Hoewel het 

in tegenspraak is met zijn eigen geaccepteerde wetenschap omdat er geen bewijs of 

geloofwaardigheid is in alles wat gechanneld wordt. Want alles is Matrix manipulatie, gecontroleerde 

oppositie. Ze denken dat ze wakker zijn en dat zijn ze niet. Zij destabiliseren alleen het systeem in 

die mate dat de controleurs geen andere keus hebben dan de Matrix te vernietigen en een nieuwe te 

bouwen met nieuwe ideeën en parameters. 

 

Want uiteindelijk is dit niet, ik herhaal, het is NIET een planeet van vrije wil zoals het wordt 

afgeschilderd. Alleen vrije wil vanuit kosmologisch oogpunt, want dat is een onontkoombare 

waarheid, maar dan op kosmisch niveau. Op Aarde is alles onrustig, ze moeten een illusie van 

werkelijkheid in stand houden van hoe de dingen zouden moeten zijn of juist vanwege de 

kosmologische vrije wil zal die Matrix de neiging hebben onverbiddelijk in te storten zoals nu het 

geval is. 

 

Dus moeten zij de mensen een reeks dingen, wetten en ideeën doen geloven en dat is al aan het 

instorten ten gunste van hun systemen van gecontroleerde oppositie. Dit is waar je dat idee hebt 

dat als er meer dan 51% ontwaakte mensen zijn, er een reactie ontstaat waarbij alles in hun 

voordeel verandert. 

 

Ja, maar ten gunste van wat? Ten gunste van een vals ontwaken, ten gunste van een ander Matrix 

geloofssysteem, zoals New Age. Wat ook niet echt is. Wat een ongelijkheid of een scheiding binnen 

de Matrix creëert tussen de "Ontwaakte" aan de ene kant en de "Slapende Matrixbewoners" aan de 

andere kant. Het systeem destabiliserend, de hele Matrix destabiliserend. 

 

Dus hebben ze geen andere keus dan extreme controlemaatregelen te implementeren en 

tegelijkertijd alles in werking te stellen wat nodig is om de Matrix af te werpen, te vernietigen, te 

resetten. Dat is wat je vandaag ziet. 
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En Trump, Q anon en dat alles is slechts een kleine strijd om controle op oppervlakkige niveaus van 

de Diepe Staat die dient als een andere methode van Gecontroleerde Oppositie terwijl zij klaar zijn 

met het op orde brengen van hun stukken. 

 

Ze hebben de Nieuwe Matrix al klaar staan. Klaar steden in China, bijvoorbeeld, voor miljoenen. Ze 

zijn nieuw, gigantisch, en high-tech. Ze zijn compleet en het zijn er veel (ik wil niet zeggen hoeveel, 

maar veel). En ze zijn niet de enige. 

 

Ze zijn helemaal leeg. Ze hebben daar alleen bewakers van het Chinese leger. Klaar voor de 

inwoners die volledig onder de controle van de Matrix zullen staan, met een volledig 

transhumanistische wereld. Het zal niet alleen voor de "Chinezen" daar zijn, maar het is voor de 

mensen die de Cabal, de "Controleurs" hebben uitgekozen om de Aarde te blijven bevolken, 

monsterbewoners van over de hele wereld. Dit betekent dat er noodzakelijkerwijs miljoenen zullen 

sterven. En dat is waar het vaccin voor is, dat is het gevaar hier. 

 

Robert: Dank je. Yazhí. Heb je die beschavingen zien verdwijnen? Eerdere? 

 

Yazhi: Ja, ik heb ze gezien en bestudeerd: Atlantis, Lemurië, zij zijn alleen de meest recente, maar 

er zijn anderen geweest. Minstens 6 voor deze versie. Zoals ik al eerder heb gezegd, het is een spel. 

Het dient alleen de zielen zolang ze de illusie in stand houden. En als het breekt, zoals nu gebeurt, 

moeten ze alles resetten omdat het spel dan zijn betekenis verliest. 

 

Gosia: Dus de Starseeds die mensen doen ontwaken zijn voor hen de "wanorde" waardoor ze alles 

moeten resetten? Dus welke rol hebben wij hier? En jij? Welke rol heb jij dan als je weet dat het zo 

werkt en dat wij alleen maar bijdragen aan deze "wanorde" waarna zij weer opnieuw moeten 

resetten? 

 

 

Yazhi: Het hangt af van het gezichtspunt. Aan de ene kant maken we deel uit van de oorzaak 

waarvoor de Matrix moet instorten. Aan de andere kant verwijderen we mensen die niet mee willen 

doen aan het spel. En dat zijn er al zoveel dat het op zich gelijk staat aan een massale dood, maar 

het is slechts de uitgang die alles van bovenaf ziet. En de vaccins, dat is de massale uitgang. 

 

Gosia: Ik zou graag mijn geheugen terugkrijgen dat ik eerder in 5D had om dit alles beter te 

begrijpen. 

 

Yazhi: Vanuit de positie van voordat je daar incarneerde, zeker als het alleen vanuit 5D 

onderdompeling is, heb je NIET alle antwoorden en ben je nog ondergedompeld in een ander 

geloofssysteem. De 5D Matrix. 

 

Gosia: Ok, en wat ik nog steeds NIET begrijp is dat als we meer mensen wakker maken, hoe sneller 

ze zullen gaan om de beschaving uit te roeien, omdat ze erg wakker zijn. Dus de dokters die wakker 

worden, bijvoorbeeld, kan dat contraproductief zijn? Ik begrijp dit deel niet helemaal. 

 

Yazhi: Het wakker worden van de doktoren zou duizenden wakker kunnen maken. Want daarmee 

zou de Matrix ineenstorten, mensen zouden gedwongen worden in te zien dat ze bedrogen zijn. 

Wakker worden als gevolg. En de controllers, de Cabal, wie ze ook zijn, zullen niet in staat zijn 

dezelfde truc met hen uit te halen en zullen zelfs hun geloofwaardigheid in de media verliezen. Dat 

is wat ik zie. Artsen zijn de sleutel. Zij die aan de positieve kant staan zouden het overnemen, de 

Matrix reset zou een andere koers nemen. Ze zouden de mensheid niet kunnen uitroeien. Of niet op 

deze manier. Hoewel ze Plan B hebben, zoals Aneeka heeft uitgelegd. 

 

De Cabal geven wat ze willen zou hen alleen maar aanmoedigen om alles zonder tegenstand te 

vernietigen, want dat zullen ze toch wel doen. Hoewel de tegenstand zelf deel uitmaakt van de 

Matrix, is het aan jou welke rol je in het spel wilt. Er wordt gevochten en de dokters moeten vechten 

omdat het het juiste is om te doen. Het hangt van eenieder af. Of je nu waardig vechtend sterft of 

als een schaap op je knieën in het slachthuis. 
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Gosia: Ik begrijp het. Yazhi, een brandende vraag. De vaccins en de chips... Is dit omdat ze het aan 

mensen geven als iets dat diezelfde mensen genereren of is het onderdeel van hun plan om het ras 

uit te roeien omdat ze te veel wakker worden? In het eerste geval zou het zijn... geef het aan hen 

omdat ze NIET wakker zijn, ze zijn onwetend en ze krijgen wat ze willen. En het tweede geval zou 

het tegenovergestelde zijn. Ze doen het omdat te veel mensen wakker worden. Ik begrijp niet welke 

van deze gevallen waar is. Of allebei? 

 

Yazhi: Beide. Mensen zijn degenen die op alle niveaus controle hebben. Ze hebben absolute 

controle. Maar de controle wordt getemperd in het geval van 3D zodat wensen en wat mensen 

weten van hoge dichtheden niet interfereren met het kunstmatige 3D ontwerp of anders verliest het 

zijn doel. Het is zo traag en moeilijk. Dus de Federatie is niet de slechte, noch geven ze de mensen 

iets. Het is zinloos de Federatie om iets te vragen, want het hangt niet van hen af, maar van de 

mensen en hun mentaliteit. Toch blijf ik erbij dat het maken van die video's voor uw andere kanaal 

noodzakelijk en juist is om vele niveaus of redenen. 

 

Ze moeten begrijpen dat het enige wat iedereen moet doen is evolueren in bewustzijn terwijl ze in 

3D leven en daarmee lossen ze het probleem op. Daarom dring ik erop aan dat jullie niet wachten 

tot de ascentie gebeurt, want zo zal het niet gebeuren. 

 

De 5D en 7D Aarde en alle D's zijn er al, het is er altijd al geweest. Het is alleen de geest van ieder 

mens die het niveau bepaalt en wat hij buiten zichzelf ziet, want de buitenkant is slechts de 

weerspiegeling van zijn binnenkant. 

 

Zelfs in een staat van niet willen wat ze zien, Boeddha in de vuilnis... het bepaalt wat ze WEL willen 

door contrast en een gebeurtenis van het waarnemen van iets ongewenst is een proces van 

manifesteren wat ze WEL willen, zoals in het geval van de Starseeds in de 3D die geen vaccins willen 

en zo. Omdat zij in het proces zijn van het ontwikkelen van wat zij wel willen manifesteren. 

 

Gosia: Dat is waarom ik mensen niet ga vragen om petitievideo's te maken. NEE. Ik ga vragen om 

de video's waarin ze uitdrukken wat ze WILLEN en WENSEN. Hun visie voor de Aarde en hun 

ervaring in 3D. Het is niet vragen. Het is VERKLAREN. En zo stemmen zij zich ook af op deze 

positieve tijdlijn die zij zich voorstellen. Zij zijn degenen die manifesteren. Laten we de Federatie 

niet om iets vragen. Laten we het GENEREREN. 

 

Yazhi: Ja, ze zullen hen geen hulp geven. Er is het verschil met Phaeton - Centauri planeet 

bijvoorbeeld waar het niet iets was dat door de mensen zelf werd gegenereerd door de zielen daar 

maar als een invasieve gebeurtenis van hun eigen nachtmerries, de Reptielen. Op Aarde is het zo 

ontworpen. 

 

Gosia: Ja. Yazhi... nog één vraag. In de tijd van Adams en Evas, toen de Taygeteans hen de kennis 

gaven. Wisten ze toen al dat als ze te veel geven en de mensen worden wakker, de Federatie het 

ras beëindigt? 

 

Yazhi: Ze wisten het niet. Zelfs ik wist het toen nog niet. Hoewel we zouden kunnen stellen dat het 

deel uitmaakt van weer een ander niveau van hetzelfde spel, en dat is het ook. 

 

Gosia: En waarom houden ze zo vast aan de Aarde als hun speeltuin? 

 

Yazhi: Omdat ze op Aarde in een gecontroleerde omgeving meer afgescheidenheid (nachtmerries) 

kunnen ervaren dan ergens anders. 

 

Robert: Misschien omdat de Aarde een afgelegen plek in de Melkweg is? 

 

Yazhi: In die zin ja Robert. Op zich is het in de buitenste arm die uit de Melkweg komt, een van de 

buitenste armen wel te verstaan. 

 

De ontwaakten, al dan niet begonnen als een gecontroleerde oppositie als onderdeel van hetzelfde 

systeem, zij brengen de 3D Matrix uit balans. Maar zoals we al eerder hebben gezegd, ikzelf 

inbegrepen, het is wat we zijn. En wij nemen de verantwoordelijkheid om te beslissen wat juist is. 
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Maar dit is een menselijke puinhoop, en het is wat zij en masse willen. En het is ook een bepalende 

ervaring voor degenen die dat niet willen. En gezien het feit dat ik geen mens ben, voel ik me niet 

op mijn plaats. En de rechten van andere mensen schenden, omdat ik hier de neiging heb om te 

proberen de massa op te hitsen, omdat ik denk dat dat het juiste is om te doen. 

 

Ik ga alleen daarom door. Maar uiteindelijk weet ik dat ik niet alleen niet verantwoordelijk ben voor 

het waarom van dit alles, maar dat het ook niet mijn taak is om het op te lossen. Want hoewel het 

pijn doet, en het doet veel pijn, is de wereld, de 3D Aarde niet "kapot" en valt er niets te 

"repareren". Wat resulteert in een natuurlijk proces of cyclus van beschavingen die groeien en tot 

een einde komen. 

 

Gosia: Ja. Ik voel dit ook. En dat is waarom ik aan de andere kant oké ben. En alles wat er gebeurt, 

raakt me niet zo erg. Omdat ik weet dat alles in orde is aan de andere kant. En als ik doorga, is dat 

omdat mijn 3D-kant nog steeds in haar rol zit en ik haar laat spelen. En ik geniet ervan. Ik ben 

alles. De rol en de ruimte zonder haar. 

 

Yazhi: We gaan alleen door omdat we uit vrije wil geloven dat het het juiste is om te doen. En zo 

hoort ieder mens te opereren. 

 

Robert: Het lijkt erop dat er al regels zijn opgesteld voordat je hier binnenkomt? Dus, is het logisch 

om ze te veranderen? Of is het spel om ze te veranderen? En de verandering... Is het ontwaken? 

 

Yazhi: Of is het spel ook dat de omstandigheden worden veranderd, en niet de basis, de 

hoofdregels van 3D, dat is het idee van isolatie van het geheel, van de gemeenschap van 

ruimtesoorten, temporele lineariteit, dat het leven hard is. 

 

Ik heb geprobeerd het waarom van de dingen van onderaf uit te leggen, tot aan de motivatie van de 

Federatie om de Matrix op te heffen, om alles te elimineren en opnieuw te beginnen, omdat ze het al 

eerder op die manier hebben gedaan. Allemaal omdat mensen niet gehoorzaam zijn aan de regels. 

En wie zou dat wel zijn vanuit het perspectief van binnenuit? En daarom komen al die verhalen en 

concepten naar buiten dat de Aarde een gevangenis is, dat mensen worden uitgebuit, dat ze slaven 

zijn van regressieve rassen. Het is allemaal onderdeel van de enorme illusie die nodig is om de 

ervaring te creëren dat het leven daar dramatisch en moeilijk is. 

 

Gosia: Hmm. Dus nu zijn de schuldigen voor de vaccins en alles de ontwaakten? Maar het ontwaken 

komt van dezelfde ET's! Zij zijn het die mensen inspireren om "wakker te worden". Zij "herinneren" 

hen aan hun thuis buiten. Ik begrijp het niet. Eerst inspireren ze hen om wakker te worden en dan 

doden ze hen allemaal omdat ze te veel wakker zijn geworden? 

 

Yazhi: Nee, dat zou simplistisch zijn. Het zijn de mensen zelf die alles creëren, maar ze creëren de 

negatieve dingen directer en efficiënter dan de positieve, zoals we al eerder hebben gezegd, omdat 

het negatieve zeer geconcentreerd is, gefocust door de aard van angst, en wat ze willen is 

verspreid, en ze richten zich niet op het krijgen ervan ten gunste van onmiddellijke bevrediging. Het 

zijn nog steeds de mensen, allemaal als collectief, die creëren wat daar gebeurt. 

 

Gosia: Maar je zei ook dat als mensen TE VEEL wakker worden, de Federatie de beschaving 

beëindigt. Waarom inspireren ze hen dan om wakker te worden? Waar komen de Starseeds voor? 

 

En ik vraag me af... Is er geen uitweg die niet zo tragisch is? Zoals zoiets als Taygeta dat ze gewoon 

uitsterven door gebrek aan bevolking? 

 

Yazhi: Ja, ja, dat is een andere manier die ze niet zien. Een andere manier die mogelijk is zonder 

hun toevlucht te nemen tot genocide. En Gosia, omdat vanuit hun perspectief wat er op Aarde 

gebeurt te veel is. Sommigen begrijpen het wel, vooral Sterrenzaden die al eerder op Aarde 

geïncarneerd zijn geweest. 

 

Gosia: Wat is te veel? 
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Yazhi: Het gezichtspunt verwijst naar hoe de Sterrenzaden de dingen zien vanuit hun perspectief en 

dat is dat ze niet accepteren wat er op Aarde gebeurt. En ze accepteren het niet om twee redenen. 

De eerste is omdat zij de ervaring van beneden hebben dat zij in 3D zijn geweest, als Sterrenzaden, 

zij het nu of in vorige incarnaties. 

 

De tweede is omdat zij vanuit de gezichtspunten of perspectieven boven de Federatie komen, vanuit 

hogere dichtheden waar er alleen maar meer liefde en integratie is en zij zien wat er op Aarde 

gebeurt als een macaber en sadistisch spel. 

 

We hebben hier dus een belangenconflict tussen hoge dichtheidsniveaus, Federatieniveau en 3D-

niveau, allemaal met elkaar verweven in een soep van perspectieven. 

 

Gosia: En waarom luistert de Federatie niet naar hen? De Federatie is het holografische systeem 

van Raden en niet de dictatuur. 

 

Yazhi: Ze luisteren naar hen en er is belangenverstrengeling binnen de Federatie zelf. En aan de 

andere kant zijn ze niet in staat om het hogedichtheidsperspectief volledig te begrijpen. 

 

Gosia: Dus, mensen te veel wakker maken is slecht? Omdat het de beschaving beëindigt? Kunnen 

we ze beter laten slapen? Dus, wat we doen draagt bij aan een sneller einde? Ik begrijp het niet. 

 

Yazhi: Vanuit een bepaald gezichtspunt wel. 

 

Gosia: Dus, wat? We sluiten de kanalen en zo? Laten we niets doen? De mensen verder laten gaan 

met hun maskers? 

 

Yazhi: Zoals ik hierboven al zei, het is een kwestie van perspectieven. We moeten ons niet afsluiten 

voor die van hen, die van de regressieve Federatie, want als we ons afsluiten voor die perspectieven 

zullen we niet in staat zijn te begrijpen hoe zij denken. En van daaruit kiezen welke je wilt zien en 

van daaruit weten wat je moet doen vanuit je persoonlijke gezichtspunt. 

 

Gosia: Dus, omdat ze de wereld willen elimineren, sturen ze de Starseeds om de zielen te wekken 

zodat ze hier eerder weg kunnen? 

 

Yazhi: Nee, dat is een deel van de puinhoop die in de gedachten van de "controleurs" ervoor zorgt 

dat ze de Matrix moeten resetten. Want daarbuiten, op Kosmisch niveau, zijn er ook facties en 

meningsverschillen over hoe de 3D Matrix zou moeten werken. Zolang de Valse 3D Matrix overeind 

staat, welke versie dan ook, dient het als een ervaring voor zielen. Dat is het doel. Maar door de 

inherente instabiliteit van het systeem, heeft elke Matrix een eindige levensduur. 

 

Gosia: Maar dit wetende, wat de Federatie doet, dat het de beschaving beëindigt als ze te veel 

wakker worden, waarom zijn de Starseeds dan hier gekomen? Wetende dat als we ze te veel wakker 

maken, ze hen zullen doden. 

 

Omdat het vanuit het oogpunt van de Sterrenzaden het juiste is om te doen. 

 

Ik heb het gevoel dat het niet in hun belang is dat de Aarde opstijgt naar 5D, toch? 

 

Yazhi: Wel, het is duidelijk dat zij niet willen dat het naar 5D gaat omdat de Aarde dan gewoon een 

andere 5D wereld zou worden en zij geen plaats meer zouden hebben om hun oorlogen te spelen. 

Ja, ze zien het als een spel. Ze zeggen het openlijk, en niet alleen Federatie, dezelfde zielen die op 

Aarde zijn geweest. Weinig dingen zijn zo gedocumenteerd. Het is een spel. 

 

Gosia: En waarom sturen ze ascensieberichten, en dat allemaal? Ze weten dat als ze dit te veel 

doen, de Federatie het spel zal beëindigen. Dus waarom zoveel moeite om mensen wakker te 

maken? 

 

Robert: Als ik hieruit kom, zal ik er alles aan doen om dit psychopathische spel te beëindigen. 
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Yazhi: Gosia, vertel me eens. Hoe werken die hemelvaart boodschappen? 99,99% is gechanneld. 

Dat komt van het Hogere Zelf of van zielen die resoneren in Frequentie en in alles met de persoon 

die de channeling ontvangt. Dat is waarom er GEEN direct contact is met Federatie rassen. Daarom 

vinden ze GEEN bewijs van de ET's. Dat is waarom zij de Taygeteans NIET toestaan meer te doen 

dan schrijven. Daarom kunnen zij nooit bewijs leveren. Dat is de sleutel hier. 

 

Dus die 99,99% gechannelde ascensie boodschappen komen van laten we zeggen opstandige facties 

van zielen buiten de Aarde die hun Starseeds begeleiden die niets anders zijn dan zichzelf weer 

maar op het 3D vlak. Als ze de mensheid wilden doen ontwaken, hadden ze dat al gedaan. 

 

Gewoon beginnen te accepteren dat het virus een zwendel is, daarmee zouden de mensen beginnen 

in te zien dat ze worden gecontroleerd en van daaruit valt het als een spel dominostenen, en 

iedereen wordt wakker. 

 

Voor de geest, voor een bewustzijn dat zich bewust is van alles wat is, is er geen 3D of 5D of geen 

D, het is slechts een idee, of een groep ideeën en door die te veranderen verander je de dichtheid. 

Dit betekent ook dat je buiten het concept van Tijd staat als iets dat je beïnvloedt en beheerst, maar 

dat je het met je geest genereert op de manier die jij wilt en nodig hebt. En het betekent ook dat 

elke plaats die bestaat in het Universum verbonden is met waar jij bent, dat wil zeggen dat door je 

ideeën en je benadering op de juiste manier te veranderen je ook naar believen van plaats 

verandert. Er is geen tijd. Er is geen afstand. 
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