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20201126-Taygeta-NL-Als-alles-ziels-plan-is-van-boven-wat-doen-we-dan 
 

Als alles toch Zielenplannen van Boven zijn- Wat doen we dan? - Yazhi Swaruu - Pleiadisch Contact 

 

Yazhi: Een ziel kan maar zoveel verdragen, voordat ze simpelweg niet meer van hetzelfde "spel" wil 

"spelen". Zoals ik jaren geleden heb uitgelegd, kan een ziel niet gevangen worden, alleen als zij 

gevangen wil worden. Dus, ze zit daar in die vicieuze cirkel alleen omdat ze dat uiteindelijk wil. Ze 

willen vrijheid, dus om te ervaren dat ze vrijheid willen, moeten ze het contrast met het 

tegenovergestelde hebben. Totdat ze begrijpen dat het niet nodig is. Maar ze zullen het gaan 

begrijpen. Velen hebben dat al gedaan. Dan verliezen ze hun interesse in het "spel" van 

lichamelijkheid, en ontsnappen ze uit de Matrix. Ze zullen weer in het fysieke zijn, maar ze zullen 

niet dezelfde fouten maken. En ze zullen een betere plaats creëren. 

 

Zij hebben een sterke weerstand tegen één simpel feit dat ik keer op keer heb herhaald. Dingen 

veranderen aan de andere kant van de dood. Je hebt een andere kijk op alles, andere prioriteiten en 

andere verwachtingen, en plannen. Waarden zijn anders, wat betekent dat dingen er niet toe doen, 

alleen ervaringen tellen, en alleen ervaringen zijn belangrijk. Dat is dus het tegenovergestelde van 

hoe ze op Aarde denken, want daar zijn materiële dingen belangrijk en niet ideeën en ervaringen, of 

het leven heeft geen waarde, dierlijk leven, plantaardig leven en nog minder als het wild is, totaal 

waardeloos! Maar een simpel stukje papier is waardevol. Dit als een grof voorbeeld van de omkering 

van wat belangrijk is en wat niet, op Aarde. 

 

Gosia: Ze zullen niet kunnen blijven kiezen, het spel meespelen of niet, als ze allemaal 

gevaccineerd worden. Hun zielen zullen gevangen zijn. Dus dat gaat te ver. 

 

Yazhi: Niet precies gevangen, want je kunt een ziel niet vangen. Wat er zal gebeuren is dat ze niet 

in staat zullen zijn het lichaam goed te betreden. Zoals wat er gebeurt bij Alzheimer. Maar dat 

vertaalt zich dan in de dood van het lichaam, sneller en met veel meer ziektes, omdat het een 

slechte verbinding heeft met de Bron. Vanuit het standpunt van het lichaam - geest zullen ze de 

verbroken verbinding met de Bron ervaren, en het zal alarmerend voor hen zijn, het lichaam als 

entiteit zal eronder lijden. Zij zullen als ras zonder verbinding met de Bron zeer snel afsterven 

omdat zij ziek zullen worden van talloze ziekten. Precies zoals Big Farma wil. 

 

Gosia: Maar Yazhi wacht eens even... als de ziel niet meer binnen kan komen... in die zin... is dat 

dan niet ook het bevrijden van de zielen om 3D binnen te gaan? Vaccins verzegelen in zekere zin de 

ingang! We willen ze uit 3D halen toch? Is dat dan niet de goede manier? 

 

Yazhi: Ja. Maar dat vanaf één niveau. Maar vanaf hun niveau op Aarde, is het genocide. 

 

Gosia: Maar zou het niet uitmaken wat de zielen van het hogere niveau willen? Misschien willen ze 

dit als een uitweg. 

 

Yazhi: Naar mijn bescheiden mening zijn alle niveaus van belang omdat ze allemaal één zijn. Als er 

op één niveau iets mis is, zal dat ook op alle andere niveaus het geval zijn. Dus die genocidale 

oplossing is geen optie. Je kunt geen miljoenen doden "in de naam van een hoger perspectief". 

Vanuit een of ander gezichtspunt ja, is het verzegelen van de ingang naar 3D. Maar vanuit een 

ander standpunt is het genocide en moet het gestopt worden. 

 

Gosia: Maar ze zullen gewoon sterven zoals ze dagelijks sterven aan miljoenen andere dingen. Ze 

sterven ook dagelijks aan sigaretten. Wat is het verschil? Vaccins of sigaretten? 

 

Yazhi: Geen verschil, het zijn allebei hun creaties. En dat is precies zoals de Cabal denkt en zichzelf 

rechtvaardigt voor de verachtelijke acties die ze doet. Precies zoals zij denken. Toch kun je dit niet 

gebruiken om een genocide te rechtvaardigen omdat mensen vanuit hun 3D levensniveau dit 

allemaal niet willen en niet willen sterven aan vaccins. Dus, als dat niveau niet gerespecteerd wordt, 

zullen alle andere niveaus ook instorten, en zal alles chaotisch en regressief worden. Want er zijn 

geen niveaus, dat is opnieuw perceptie, alle bestaan is één. 

 

Gosia: Ay, te veel niveaus om te synchroniseren in dit leven. 
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Yazhi: Er is er maar één. Dat is mijn punt! 

 

Gosia: Maar je zei wel dat ethiek op andere niveaus verandert. Wanneer weten we welke niveau-

ethiek we moeten toepassen? Misschien is er dan geen genocide, omdat zielen alles voor zichzelf 

creëren! Misschien willen ze eruit? 

 

Yazhi: Welk niveau ethiek toe te passen? Het niveau waar je naar kijkt, leef je in en met je huidige 

bewuste ervaring. 

 

Gosia: Het ¨probleem¨ is dat ik, net als jij, niet altijd weet waar mijn bewuste ervaring werkelijk is. 

 

Yazhi: Je hoeft niet te weten waar het is. Alles wat je nodig hebt is om te zijn. Ik beweer nooit dat 

ik in een bepaalde dichtheid ben, ik ga nooit zeggen dat ik in de 9e dichtheid leef. Ik ben wat ik ben 

en dichtheden zijn een valse constructie. Gebrek aan echt begrip van de aard van de werkelijkheid. 

Wees gewoon op welk niveau je ook maar kunt zijn, vergeet de getallen. 

 

Gosia: Ja, ik weet het. Ik zou niet eens weten hoe het te identificeren. En niet erg geïnteresseerd, 

zoals je zei. 

 

Yazhi: Ja, er zijn geen wegwijzers die je verwelkomen in elke dichtheid. En je bent niet gefixeerd in 

één dichtheid, je bent altijd in verwondering, en beweegt tussen ze allemaal. Alleen je lichaam is 

een pak, dat probeert je aandacht op één vlak te houden. Maar het kan het ook niet goed. Niet 

genoeg om een sterke geest en ziel in bedwang te houden. Van het soort dat altijd naar de sterren 

kijkt en zich afvraagt! 

 

Gosia: Ja, dat is waar! Maar ik vraag me nog steeds af, hebben de zielen deze genocide gepland? Is 

dat mogelijk? 

 

Yazhi: Ja. Zij, wie ze ook zijn, velen incarneerden als leden van de Cabal, waardoor dit alles. 

Denken dat dit ten goede is voor de mensheid en voor de Aarde. Zij zijn ervan overtuigd dat een 

zachte doding van de bevolking beter is dan een harde gruwelijke doding met een nucleaire oorlog 

of iets dergelijks, of een echte pandemie. Dus in hun gedachten denken ze dat dit het menselijkste 

is om te doen, de beste manier om hen uit te roeien voordat ze de planeet uitroeien. 

 

En vanuit een ander gezichtspunt, ja, de zielen manifesteren dit allemaal als een uitweg. Omdat ze 

er genoeg van hebben! Ze willen dat er een einde aan komt! Daarom blijf ik zeggen dat de wereld 

precies is zoals hij moet zijn! Dus dat is waarom de Federatie ons niet mag. Ik ben me van dit alles 

bewust, al een hele tijd. En ik was zelfs van plan om dit hier als onderwerp aan te snijden. 

 

Gosia: Ik weet niet waarom ik daar nu aan dacht. Moest het toen van jou oppikken! 

 

Yazhi: Weet je, zoals Dolores Cannon zei... als een vliegtuig neerstort, als een brug instort en veel 

mensen sterven, dan hadden ze onderling een exit-contract, om op dezelfde manier 3D te 

vertrekken, collectief, in een groep. Waarom denk je dat deze genocide met het covid-vaccin niet 

hetzelfde geval is? Het is precies hetzelfde geval. Het einde van een cyclus. De zielen geïncarneerd 

op Aarde weten dat ze te veel zijn voor de planeet. 

 

Maar onthoud iets. We zijn wie we zijn, en we kunnen alleen zijn en werken op het niveau waarin we 

leven. Dus, vanuit het perspectief van onze vrienden op Aarde, is dat een verschrikkelijke misdaad! 

Genocide. Dus, we werken op dat "straat" niveau. Hen helpen, op individueel niveau en op schaal. 

Hen helpen is wie we zijn en wat we kunnen doen. 

 

Gosia: Maar we zijn veel meer dan dat Yazhi. Gewoon een straatniveau. Ik weet nu te veel over dit 

alles om het alleen maar van een straatniveau te zien. Onmogelijk om terug te keren naar alleen dat 

niveau. 

 

Yazhi: En dat ook. Alleen al het feit dat we dit weten, maakt ons anders. En verantwoordelijk voor 

de informatie die we bezitten. Jullie nu, en vroeger ook, jullie denken niet, jullie begrijpen de dingen 
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niet op het menselijke niveau. Dus, je bent niet menselijk. Je bent niet zoals zij. Dus, wat je ook 

doet, je moet veel meer verantwoordelijkheid nemen voor wat je besluit te doen en de 

verantwoordelijkheid die je hebt. En die verantwoordelijkheid heb je alleen maar omdat je weet. 

Want weten is waarnemen en waarnemen verandert datgene waar je naar kijkt. 

 

Ik moet nu echt gaan! Veel meer om over te praten. Het onderwerp is nog niet af. Tot morgen. 

 

Volgende dag - Yazhi, Robert en Gosia 

 

Is er iets waar ik mee kan helpen? Iets verduidelijken? 

 

Gosia: Ja. We moeten nog meer praten over wat we gisteravond hebben besproken. Ik heb het al 

aan Robert verteld. 

 

Yazhi: Ga je gang. Vraag of zeg wat je wilt. 

 

Gosia: Nou, laten we eerst het volgende ophelderen: Vaccinaties kunnen zijn en zijn het plan van 

de zielen om uit de 3D Matrix te komen? Is het het verzegelen van de toegang tot de Aarde, zodat 

ze niet binnen kunnen komen en zo vrij buiten kunnen blijven? Het zou hun manier van "opstijgen" 

kunnen zijn. We zijn gewoon alles aan het overwegen. 

 

Yazhi: Wat echt is, is wat echte mensen op Aarde voor zichzelf manifesteren. Of ze nu Starseeds 

zijn of niet. Omdat uiteindelijk alle echte mensen Starseeds zijn. Daarom wordt alles wat daar 

gebeurt door hen gegenereerd. Vanuit hogere niveaus is er geen kwaad, dat is een dualistische 

interpretatie die alleen gebeurt en alleen bestaat op lagere niveaus. 

 

Daarom, vanwaar alles wordt gegenereerd, vanwaar alle zielen komen en leven, alles wat er op 

Aarde en in elk ander zogenaamd laagvlak gebeurt, is hun ontwerp. Ergo: Covid en vaccinatie is de 

schepping of manifestatie van de mens als collectief en ook individueel. 

 

Gosia: ¨Het wordt door hen gegenereerd¨... maar door hun zielen van boven? Of door hun lagere 

zelf? Want als het door hun zielen van bovenaf wordt gedaan, kan het iets positiefs zijn, om hier 

weg te komen. En als ze het vanuit lagere vlakken hebben gegenereerd, vanuit hun lagere inzicht... 

dan is het omdat ze meer beperking willen, meer willen leren van dualiteit. Ik begrijp niet welke laag 

van hen het heeft gegenereerd. Hoe moeten we het interpreteren? 

 

Yazhi: Er is geen verschil. Het enige dat de een van de ander onderscheidt is de herinnering en het 

bewustzijn van het werken of bestaan vanuit het genoemde hogere niveau. Maar geen enkel hoger 

niveau bestaat zonder zijn lager niveau, omdat zij slechts aspecten van zichzelf zijn. Hetzelfde 

gebeurt met zielen, er is geen hoger zelf, alles is dezelfde persoon, het hangt er alleen van af 

hoeveel je wilt zien, van je niveau van bewustzijn. Ergo: het wordt gegenereerd door de zielen, 

vanuit het standpunt dat geldig is van beneden, of van boven, evenzeer. 

 

Maar objectief gezien is het gegenereerd door de lagen van hun zielen in een staat van dualiteit, dat 

wil zeggen, laag. 

 

Gosia: Ja, maar als een uitweg uit de Matrix? 

 

Yazhi: Ja, het is een collectieve uitgang uit de Matrix. De terugkeer naar iemands plaats van 

herkomst als ziel, het is gewoon de aandacht van die ziel terugbrengen naar deze plaats. De plaats 

die zij nooit hebben verlaten, de Bron. Daarom verdwaalt niemand, alleen als gevolg van hun eigen 

ideeën. Daarom moet je verantwoordelijkheid nemen voor wat je gelooft, voor wat je denkt, altijd. 

 

Gosia: Dus, het is een positief iets, dat ze eruit komen? 

 

Yazhi: Het antwoord is relatief. Het positieve bestaat niet zonder het negatieve. Daarom is het een 

positie of concept dat alleen vanuit lage dichtheden wordt gezien. 
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Gosia: Maar hier komt de vraag van Robert binnen. Deze zielen zijn Matrix. Ze zouden niet echt 

teruggaan naar de Bron, hoewel we dat allemaal zijn. Zouden ze niet naar het lage astrale gaan? 

Maar in dit geval, plannen ze dit als een 3D ontsnapping, maar ze zullen de Matrix met zich 

meenemen. Blijven ze in de laag astrale Matrix? 

 

Yazhi: Ja, zoals ik al eerder heb gezegd of uitgelegd, incarneert men niet "vanuit de Bron" (hoewel 

uiteindelijk alles Bron en vanuit de Bron is), maar incarneert men vanuit hoge dichtheden waar het 

concept van dualiteit nog steeds bestaat. Van daaruit kun je dus nog steeds plannen maken. Waar 

ze heen gaan hangt af van het niveau van elke ziel. Ze vertrekken en masse, collectief, maar dat 

betekent niet dat ze allemaal dezelfde bestemming hebben. 

 

Gosia: Maar Yazhi, iets anders. Je zegt dat het misschien is voortgebracht door zijn laag die in 

dualiteit is. Maar zou je niet zeggen dat het collectief verlaten van de Matrix op deze manier is om 

uit het spel van dualiteit te stappen? Zoals je gisteren zei, zijn zielen moe. Ze willen het spel 

beëindigen. Naar andere plaatsen gaan. Dus, dit zou betekenen dat ze dit creëren vanaf een niveau 

dat al boven deze extreme dualiteit staat die 3D domineert. Ze willen uit 3D stappen. 

 

Yazhi: Ja, de zielen zijn moe, ze weten dat het niet mogelijk is om door te gaan zoals ze zijn. Het 

Matrix spel is vermoeiend. Ze weten het van boven. Ja, het is een massale uittocht en daarmee de 

vernietiging van de Matrix en 3D zoals het bekend is. 

 

De Cabal en de Illuminati, de regressieven vol puur kwaad, kunnen niet op zichzelf bestaan, het 

kwaad is niet zelfvoorzienend, want het gaat ten onder aan zichzelf. Het kwaad heeft de eigenschap 

of definitie dat het de neiging heeft zichzelf te vernietigen, dus hebben zij een collectieve of 

individuele geest of geesten nodig die creatief zijn, zodat zij voortdurend omkeren wat zij doen. Hun 

regressieve acties neutraliseren, anders verdwijnt alles gewoon. 

 

Ergo, het kwaad wordt alleen voortgebracht door een wezen met een eigen bewustzijn dat de 

componenten van zowel het kwade, als het positieve in stand houdt. Ergo: de regressieven en de 

Cabal zijn slechts een product van de mensen binnen het Matrix spel. De schurk van het verhaal, 

gebruikt als een middel om het spel te beëindigen. 

 

Maar toch, vanuit de positie binnen de Aarde is er kwaad, en het moet bestreden worden. Maar door 

het kwaad te bestrijden bestendigt men het alleen maar, slaagt men er alleen maar in een grotere 

continuïteit te geven aan het spel van lage dichtheden, aan het eeuwige spel van strijd tussen goed 

en kwaad. 

 

Het zijn dat de integratie van goed en kwaad de enige oplossing is. Niet het kwaad ontkennen of 

zich ertegen verzetten, maar het integreren en aanvaarden, waardoor het onvermijdelijk zal worden 

opgelost. Alleen het positieve blijft over. Wat een hoge dichtheid definieert. 

 

Robert: Dus, om een einde te maken aan de slechteriken moeten we de scheppers hier weghalen? 

 

Yazhi: Het is een zeer reële oplossing. Zonder scheppers, is er geen contrast, is er niemand om het 

kwaad te neutraliseren... Het lost op. 

 

Gosia: Dus wat nu Yazhi? Moeten we deze massale uittreding steunen? 

 

Yazhi: Dit is het deel dat ik gisteravond niet kon uitleggen omdat we geen tijd meer hadden. 

 

Jullie moeten gewoon voor jezelf zien en beslissen, ieder mens, iedere ziel, wat jullie standpunt is of 

is met betrekking tot dit. Zoals ik reeds heb uitgelegd, is elk niveau van waarneming en bewustzijn 

even geldig als het volgende. 

 

Dat wil zeggen, alleen omdat er een bepaald gezichtspunt is van een hoger niveau, ontkracht dit 

niet het lagere. Dit is een zeer veel voorkomende fout die tallozen maken. Voorrang geven aan de 

waarden of agenda's van een hoger niveau ziet het lagere als iets onwetends, en daarom onvolledig. 
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Bewustzijn en dichtheden zijn een geheel, geen niveau kan worden verwijderd, alles is hetzelfde met 

dezelfde waarde. Daarom, op Aarde belichaamd als Sterrenzaden, wandelend op straat, is daar het 

kwaad en vanuit dat gezichtspunt moeten zij vechten, of hun leven zal eenvoudig eindigen. Dit, 

wetende dat dat van bovenaf altijd het plan was. 

 

Dus, vanuit hogere niveaus is het nodig om alles te integreren, maar niettemin, van beneden 

moeten ze vechten. Allemaal tegelijkertijd. Uiteindelijk zullen de hogere niveaus winnen door alles te 

integreren. En daarmee komt de collectieve en individuele ascentie. 

 

Dus, dit moet worden begrepen op een manier die de geest verruimt en helpt om nieuwe 

oplossingen voor het probleem te vinden, oplossingen die geen genocide inhouden. Het probleem 

integraal bekijken. Alle vlakken tegelijk, niet alleen met de prioriteiten of standpunten van de een of 

de ander. Dit betekent dus dat je doet wat je geweten dicteert vanuit het vlak waarin je leeft. 

Verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt dat goed is. 

 

Robert: Dus, we gaan verder met het werk van geest-bewustzijn expansie. 

 

Yazhi: Als dat het juiste is om te doen vanuit waar je bent, dan is dat wat je moet doen. 

 

Gosia: Ja, maar ik heb het gevoel dat ik in meerdere vlakken tegelijk leef, hoewel jij zegt dat er 

maar één is, en deze vlakken hebben elk verschillende prioriteiten. Ik weet dus niet aan welke kant 

ik me moet opstellen! Aan de kant van hun zielen hogerop, of aan de kant van hen als Aarde-

mensen die hier willen blijven leven. 

 

Yazhi: Hier is het probleem: Als ze nu niet massaal naar buiten komen, zullen ze later massaal 

vertrekken, maar de rest van de planeet met zich meenemend, omdat er niet genoeg planetaire 

hulpbronnen zijn voor iedereen in het tempo waarin ze gaan met de mentaliteit die ze hebben. Ik 

heb al eerder gezegd dat er geen overbevolking is en dat de cijfers vervalst zijn, ik blijf erbij. 

 

Het probleem is dat het er nog steeds veel zijn, en zelfs als het er minder zouden zijn, met die 

mentaliteit van "ik eerst" en van het opeten van alles wat er bestaat, het mishandelen van de 

natuur, zullen ze niet in staat zijn het leven en de huidige beschaving in stand te houden zonder een 

dreigende ineenstorting op de korte termijn. 

 

Zo bezien is of zou het sterilisatieplan voor mannen en vrouwen (beide, niet alleen mannen) dat 

gepaard gaat met het Covid-vaccin en met de bijwerkingen ervan, een optie zijn die niet gepaard 

gaat met een massale sterfte van uiterst onaangename aard, zoals het geval zou zijn als gevolg van 

een catastrofe door de totale vernietiging van alle ecosystemen, waardoor een totale hongersnood 

zou ontstaan. 

 

Gosia: Dus, we steunen vaccins - de kalmere genocide? 

 

Yazhi: Niet zo snel <-- <-- Ik leg gewoon de kaarten op tafel. Dit zou min of meer geldig zijn vanuit 

het ene standpunt of het andere. 

 

Het probleem is dat er niet alleen dat als een Covid agenda is, maar het is een complexe set van 

agenda's binnen dezelfde fles. Het omvat ook Mind Control, de modificatie van het menselijk lichaam 

met behulp van zware metalen met een doel om het hele lichaam een ontvankelijke antenne te 

maken voor 5G onder andere frequenties ---> ---> Transhumanisme. En offers om meer regressieve 

entiteiten te blijven genereren. 

 

Dus, het is geen optie om dat allemaal te steunen. 

 

Zelfs als je de zogenaamde positieve aspecten van de depopulatie agenda ziet, is het nog steeds 

genocide. Want vanuit het gezichtspunt van de algemene bevolking is het genocide en zoals ik 

hierboven al zei en uitlegde, is het gezichtspunt hieronder niet minder, noch van minder waarde dan 

een gezichtspunt dat superieur wordt genoemd. En het is NIET het respecteren van de wensen van 

de mensen in de straten, en wat er gebeurt in het verkeerd benoemde lagere vlak. 

 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 6 van 9                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Daarom is het systeem of het exit-plan niet ethisch vanuit welk niveau dan ook, of het nu hoger of 

lager is (want uiteindelijk is het slechts hetzelfde dat alles integreert). En door niet ethisch te zijn, 

stort zijn positieve intentie in elkaar. Dat schept de noodzaak om zo'n afschuwelijk plan te 

neutraliseren, ten gunste van een terugkeer "naar het schoolbord" om opnieuw te proberen een 

andere levensvatbare oplossing voor het probleem te vinden die geen genocide inhoudt. 

 

Maar het is de moeite waard hier te vermelden dat de Cabal zelf gelooft dat het de enige oplossing is 

vanuit hun standpunt of hun niveau van bewustzijn, en er zijn leden van de zo - ten onrechte - 

genoemde elite die niet regressief zijn en die de vaccins zien als de enige oplossing om te proberen 

de planeet te redden zonder mensen te doden (meer dan of als gevolg van bijwerkingen en 

dergelijke) aangezien alleen massale sterilisatie wordt nagestreefd. 

 

Vanuit nog een ander gezichtspunt... Ik zie dit ook duidelijk als een poging van de regressieve Cabal 

om een halt toe te roepen aan de massale instroom van Starseeds van positieve rassen die al zo'n 3 

decennia in groten getale binnenkomen (hoewel ze altijd al zijn binnengekomen). 

 

Robert: Maar waarom oudere mensen vaccineren als ze al steriel zijn? 

 

Yazhi: Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. En mijn antwoord is nu dat ze het doen omdat het niet 

alleen elementen van sterilisatie bevat, maar ook van massacontrole en transhumanisme. Er zijn 

ook economische agenda's bij betrokken waarbij ze oudere mensen willen verwijderen omdat ze niet 

productief zijn voor het systeem. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de agenda's rond de kwestie 

van pensioenen, en dit over de hele wereld. Ze willen geen gepensioneerden. 

 

Gosia: Maar zou men dan kunnen zeggen dat de zielen profiteren van het "kwaad" en zijn plannen, 

in hun eigen voordeel? Om hier weg te komen nu het nog kan. Maar in dit geval zijn we niet alleen 

aan het "vechten" tegen de Cabal, maar juist tegen de scheppende krachten (van Covid) van deze 

zielen die weg willen! 

 

Yazhi: Objectief gezien is dat ook geldig. Je bekijkt het probleem vanuit een ietwat simplistisch 

standpunt omdat het geen rekening houdt met elementen van massacontrole, transhumanisme, 5G 

antennes waarbij het lichaam reageert op hun frequenties omdat ze vol zware metalen zitten. 

 

Gosia: En nog iets. Je zei: En ze respecteren niet de wensen van de mensen op straat, en wat er 

gebeurt in dit verkeerd benoemde lagere niveau. ¨Maar één ding. U zegt altijd dat de massa in het 

algemeen vaccins wil. Dus, van hogerhand willen ze vaccins omdat ze hier weg willen, en ook van 

beneden willen ze vaccins. Zij wachten in de rij. Dus, wij zijn het die hun wensen niet respecteren, is 

het niet? 

 

Yazhi: Ja, helaas zou dat ook geldig zijn als argument of observatie. Al dan niet onder manipulatie 

van het bewustzijn (wat voortdurend gebeurt), verlangen zij als massa naar die ervaring en men 

moet ook bedenken dat zij in de vicieuze cirkel terechtkomen van de wet van de spiegels die dicteert 

dat als je je aandacht op het regressieve richt, je alleen maar meer van hetzelfde zult krijgen. 

 

Samengevat. Het hele plan wordt van bovenaf begrepen. Laten we zeggen dat mensen het probleem 

van onderaf zien, vanaf de grond. Wij zien het van bovenaf, het hele geheel. En in het kort... 

genocide moet koste wat kost worden vermeden. Dit is hetzelfde als de Cabal vertellen dat we hun 

hele plan begrijpen en zelfs meer vanuit hogere vlakken. En we erkennen zelfs hun ethische 

argumenten als geldig vanuit een of ander onvolledig perspectief. En toch verwerpen we het plan, 

en moet het gestopt worden. Het is niet ethisch vanuit welk existentieel vlak dan ook. Het is 

genocide vanuit elk vlak gezien. Maar toch: Je moet onthouden dat op aarde niets eerlijk is. En dat 

is de reden waarom wreedheden in stand worden gehouden. 

 

Een ander punt is dat het heel goed mogelijk is dat de Cabal die positief of minder regressief wordt 

genoemd op het punt staat zijn eigen "Covid"-vaccin te implementeren dat alleen de steriliserende 

elementen bevat, waardoor de meest schadelijke elementen die ook in dezelfde fles aanwezig zijn, 

tot op zekere hoogte worden geëlimineerd, elementen die aanwezig zouden zijn in de versies van de 

"Covid"-vaccins van de Regressieve Cabal. Ik zie het niet als een optie om deze vaccins te 

aanvaarden. 
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Gosia: Dus gaan we verder in verzet? 

 

Yazhi: Natuurlijk, ja. En van hogerop, van hogere niveaus waar alles bijna volledig geïntegreerd is, 

is het het overeengekomen massaverzet, zelfs van voor de incarnatie daar. Het is niet mijn theorie; 

het is wat ik zie en blijf zien vanuit mijn gezichtspunt. Maar van waar u bent moet het worden 

voorkomen. Of bestreden. 

 

Gosia: Je hebt gelijk. Want als we op deze manier gaan denken, dat alles "gepland" is en we de 

dingen moeten laten zoals ze zijn... dan zullen we nergens op reageren, een hond zal worden 

mishandeld maar we zullen zeggen dat het oké is, "de hond heeft het gepland". Dus, je moet helpen 

waar je kunt met wat je kunt zien als oneerlijk. 

 

Yazhi: Ja, dat is hetzelfde. Vanuit het ene gezichtspunt is dit wat de hond manifesteert. Vanuit een 

ander, het jouwe, is het een gruweldaad, en jij moet jezelf zijn en dat stoppen. 

 

Het probleem hier is dat mensen gewend zijn lineair te denken, alleen zwart of wit. Dit is 

voornamelijk te wijten aan 3D denken, en perceptie bewustzijn. Niet getraind in holografisch denken 

waar je cognitieve uitdagingen moet aangaan waar twee of meer dingen die volledig tegengesteld of 

tegengesteld lijken te zijn, heel goed allebei juist kunnen zijn en dat vaak ook zijn. 

 

Dus hier moet je begrijpen dat van bovenaf, vanuit een zielenniveau van hoge dichtheid en 

dimensies, dat was gepland door de zielen zelf die het allemaal meemaken, welke gruweldaad dan 

ook, dus je kunt, of zelfs moet, dat in je geest vasthouden als iets heel ontspannends of heel 

troostends. Omdat er een hogere orde van dingen is en er andere manieren zijn om wat er ook aan 

de hand is te zien op een manier die niet zo dramatisch of tragisch is. Bijvoorbeeld, de dood van een 

geliefde, het is verschrikkelijk vanuit het ene standpunt en een thuiskomst vanuit een ander. 

 

Maar dan, ook al is alles gepland en is zelfs de dood slechts een terugkeer naar huis, en moet 

gevierd worden zoals dat in veel culturen buiten de Aarde gebeurt, moet je ook het gezichtspunt van 

de kant van de levenden niet negeren, waar het verlies van de geliefde inderdaad een vreselijk iets 

is. 

 

Dus, wetende dat de dood niet definitief is, dat je bewustzijn, je bewustwording en zelfs je Ego op 

een of andere manier, in een of andere mate, afhankelijk van elke persoon, doorgaat, aan de 

zogenaamde andere kant, kan je doen denken dat je het respect voor het leven zou verliezen, het 

als irrelevant zou doen afnemen. Maar deze kennis heeft het tegenovergestelde effect, want ze doet 

je het leven nog meer waarderen. 

 

Want het gezichtspunt van een lagere Densiteit-Dimensie is even geldig als dat van een hogere. 

Dus, alleen al het feit dat iets ongewenst, afschuwelijk, tragisch, of wat dan ook is in een bepaalde 

dichtheid, maakt het, naar mijn mening, ongewenst, afschuwelijk, tragisch in alle Densiteiten-

Dimensies. 

 

Ik blijf er zelfs bij dat er geen hogere of lagere dichtheden zijn, dat is slechts een concept van de 

geest. Het enige dat werkelijk het ene van het andere scheidt is de complexiteit van het bewustzijn 

en dus van het bestaan in een dergelijke dichtheid, en die toegevoegde complexiteit wordt 

uitgedrukt als een dimensie, daarom zijn ze in mijn geest verbonden en onafscheidelijk. 

 

Maar waar het hier om gaat is dat als iets relevant is in 3D, op Aarde, dan moet het worden 

behandeld als een relevant probleem dat onder ogen moet worden gezien. Dus moeten we allemaal 

elk probleem op Aarde onder ogen zien omdat het alle dichtheden zal beïnvloeden omdat ze niet 

gescheiden zijn door enige vorm van barrière en wat er gebeurt in een dergelijke dichtheid 

beïnvloedt ze allemaal omdat het slechts een geestesconstructie is, en één enkele eenheid, zoals in 

alle dichtheden uiteindelijk één zijn en alleen de mate waarin de geest van de waarnemer de 

complexiteit in het algemeen kan onderscheiden, aanwezig in allen, is wat bepaalt in welke dichtheid 

en dus dimensie hij leeft. 

 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 8 van 9                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Gosia: Als de dood, in welke vorm dan ook, tragisch is, ongewenst in deze dimensie, dan... volgens 

wat u zegt, zou dat in alle dichtheden zo moeten zijn. Maar is dat zo? 

 

Yazhi: Het moet worden erkend als tragisch in en van allen, maar tegelijkertijd kun je de dood of 

elke tragedie ook zien vanuit het gezichtspunt van een hogere dichtheid waar de dingen niet zo 

tragisch zijn. Maar ik blijf erbij dat dit niet het werkelijke lijden mag ontkrachten dat plaatsvindt in 

de zogenaamde lagere dichtheid. 

 

En daarom ben ik ook boos. Op zo'n beetje alle andere sterrenrassen die alleen maar praten en 

observeren en hun ideeën van Karma en non-interventie, en wat voor excuus dan ook om niets te 

doen aan wat er op Aarde gebeurt, nooit naleven. Omdat ze nooit iets doen aan wat er op Aarde 

gebeurt. En als ik meer kon doen, had ik het al gedaan! En vele rassen aanvaarden zelfs mijn 

argumenten of de argumenten van mensen die het met mij eens zijn, als geldig, maar dan draaien 

ze de andere kant op. Ze zeggen dat het niet van hen is, ze zeggen dat als ze helpen, ze erbij 

betrokken raken en dat het allemaal op hun samenleving zal overslaan, ze zijn in feite bang om een 

vlek op hun perfecte gewaden te krijgen! En dan gaan ze allemaal door al die karma 

rechtvaardigingen om niets te doen. 

 

Ik weet dat ze "allemaal" zo denken, maar ik kan hun diepe waarom niet begrijpen! Het is 

irrationeel, onlogisch, immoreel. Velen hebben gezegd dat ze niet weten hoe ze moeten ingrijpen. 

Wat dacht je van zichzelf bekend maken? Nieuwsnetwerken overnemen? De soep morsen! De 

mensen vertellen over alle duistere geheimen die hun regeringen voor hen verbergen. Als ze dat 

niet doen, dan zijn ze net zo regressief als ieder ander. Maar dat doen ze niet. Dus ik zie de 

Federatie als negatief, sorry, daar kan ik niet omheen! 

 

Gosia: Ay, alles is zo ingewikkeld. 

 

Yazhi: Hoe hoger je inzicht, hoe gecompliceerder alles is. Ik heb het al eerder uitgelegd. Wat een 

hoger niveau definieert is de hoeveelheid gegevens die verwerkt moeten worden, weet je nog? Niets 

van wat ik eerder gaf was om de ruimte te vullen, maar alles heeft een volgorde die gebruikt zal 

worden om steeds ingewikkeldere dingen te begrijpen die later zullen komen. Ik heb de basis 

gelaten om later meer ingewikkelde ideeën te kunnen geven. Anders zou het niet begrepen worden. 

 

Gosia: En wat zeg je tegen mensen die me soms zeggen: ¨Ben je vergeten... dat wat je weerstaat, 

blijft bestaan? Waarom vecht je dan? ¨ Hoe zou je daarop reageren in deze hele context van: We 

moeten proberen de genocide te stoppen. Mensen zijn zo zwart-wit. Maar hoe zou jij daar in jouw 

woorden op reageren? 

 

Yazhi: Dat is verkeerd geïnterpreteerd tot een gevaarlijk niveau, als in het negeren van wat je niet 

wilt... en dat wordt je onderbewustzijn en van daaruit en zonder controle zal het terugkomen om je 

te bijten! Dat is een wiskundige zekerheid! 

 

Het is waar dat als je je aandacht bij iets houdt, het naar je toe zal komen, zich zal manifesteren of 

wat dan ook. Zelfs in het eenvoudigste principe, dingen relevant voor je maken die er eerder al 

waren, maar waar je gewoon geen oog voor had, daarom waren ze onzichtbaar voor je. 

 

Bijvoorbeeld, als je niet geïnteresseerd bent in fietsen zul je ze niet zien, tenzij ze recht voor je 

staan en in de weg. Maar als je plotseling belangstelling hebt voor fietsen en je denkt er 

voortdurend aan, dan zullen ze overal verschijnen. 

 

Ze waren er altijd al in de eenvoudigste uitleg en je had er gewoon je aandacht niet bij, maar als je 

dieper gaat inderdaad vanuit jouw gezichtspunt, dat het enige is dat er echt toe doet voor jou de 

waarnemer, dan manifesteer je ze werkelijk in je leven. Dus zelfs vanuit het eenvoudigste principe 

manifesteert alles waar je naar kijkt. 

 

Als je je aandacht op iets negatiefs gericht houdt, zal het zich ook meer aan je manifesteren, maar 

als je je verzet tegen wat negatief is, dan zal je een verhoogde gerichte aandacht hebben op 

datgene waar je je tegen verzet met het toegevoegde effect van emoties, en als je angst toevoegt 
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aan de vergelijking, dan zal het een aandacht vasthouden die aanzienlijk sterker is dan andere 

dingen die tegengesteld kunnen zijn aan datgene waar je je tegen verzet. 

 

Dus, strikt genomen, manifesteert datgene waar je je tegen verzet zich meer op jou. Focus plus 

aandacht, plus afwijzing plus emotie zoals angst. Mensen trappen in dat soort valkuilen en ze leven 

voortdurend in hun eigen nachtmerries. 

 

Focussen met een oplettend oog is dus anders en heeft een averechts effect, omdat je, in 

neutraliteit, analyseert wat je niet wilt, analyseert waarom je het niet wilt, en je gebruikt het als 

referentie om in je geestesoog op te ruimen wat je wel wilt. 

 

Je verzet je dus niet tegen wat je niet bevalt, je erkent dat je het niet wilt, maar je begrijpt volledig 

wat het is en waarom het zo is, dus confronteer je het en zie je het onder ogen. En dat zal de angst 

oplossen, want angst wordt meestal, zo niet volledig, gevormd door het niet weten, het niet 

begrijpen van datgene waar we bang voor zijn. Je vreest het onbekende, maar zodra het bekend is, 

verlies je de angst voor wat het ook is of was. Dit heeft een effect waarbij je datgene wat je niet wilt 

in jezelf opneemt als een referentiepunt, als een contrast voor datgene wat je wel wilt. Het wordt 

een deel van jezelf, en je beheerst dan die negatieve aspecten van jezelf omdat je er niet bang voor 

bent. 

 

Gosia: Het dringt nu tot me door... het is zo duidelijk! Zeker! Mensen denken dat als we ons 

proberen te verzetten tegen de NWO en zo, door ertegen te vechten, we het laten voortduren. Ze 

denken dat 't de bedoeling is om de aandacht af te wenden. Maar dat is geen verzet ! Dat is negeren 

wat er is, en overduidelijk in ieders gezicht, al gecreëerd. Wat we doen is ons niet verzetten. We 

kijken er recht in zijn gezicht naar. We erkennen de collectieve schaduw die is gecreëerd. En we 

lichten er gewoon de waarheid op. We ontmantelen de leugens van de schaduw. 

 

Yazhi: Ja, ja. Ik ben er zelfs van overtuigd dat veel spirituele leringen en leiders die "denk alleen 

maar positief" prediken en zeggen dat "wat je tegenstaat, blijft bestaan", betaald of gecontroleerd 

worden door de gevestigde machten als een spiritueel controlemechanisme om mensen te laten 

stagneren en niets te doen. 

 

Zoals ik al eerder heb gezegd is dat een zeer gevaarlijk en zelfs wreed concept. En het is al heel 

oud. Het stamt zelfs uit de tijd van de Boeddha. Maar zonder te discussiëren over de vraag of 

Boeddha dat zelf geschreven of gezegd heeft, weten we wel zeker dat de meeste boeddhistische 

concepten (niet noodzakelijk van Boeddha, ik zeg het met nadruk) vanaf 600 v. Chr. werden 

toegepast als controlemechanismen voor de mensen in India. Of je het leuk vindt of niet, het is de 

waarheid. 

 

De NWO, als je het negeert om het te laten verdwijnen, en je denkt dat je je er niet tegen verzet... 

het zal je levend opeten. Hetzelfde als wanneer je probeert de hongerige tijger te negeren die je 

stalkt! Vecht... Omdat je in dit geval nergens heen kunt vluchten. Je hebt geen keus! Vechten, of 

vernietiging. Zo eenvoudig. En zo ruw! 
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