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sleutel-groep 
 

Federatie en Aardse Problemen - Mensen zijn de Sleutel (Groepsgesprek met Yazhi-Extra 

Buitenaards Contact) 

 

Yazhi: Ik begrijp goed waarom mensen zich zo voelen, boos op de Federatie en zo. En vanuit veel 

gezichtspunten hebben ze gelijk, het is waar, de Federatie is permissief en net zo retrograde als de 

regressieven. Maar vanuit een meer uitgebreid standpunt, komt alles voort uit de menselijke geest. 

En ik probeer uit te leggen waarom. 

 

Lina: Ik denk dat je bezig bent uit te leggen hoe wij één zijn, de Federatie en de mensen en hoe 

ideeën "omhoog" reizen... door wat er in Gosia's video werd gezegd... Ik citeer: 

 

"Over de Federatie op Saturnus gesproken. Hoe staat dit alles in verband met de Saturnus 

Federatie? " 

 

U antwoordde: "Met meerdere ingangen in de menselijke biopakken en ET-rassen van de 

Federatie. Kan dat? 

 

Yazhi: Dat is waar. Maar het kan duidelijker en eenvoudiger worden uitgelegd, want ik denk dat ik 

Gosia gisteren enigszins zware, metafysische concepten heb gegeven van het waarom. 

 

De Federatie kan mensen eenvoudigweg niet bevrijden van onderdrukking, omdat zij zelf degenen 

zijn die de onderdrukking opwekken, dus door hen te bevrijden zoals de mensen zelf bevrijd willen 

worden, wordt de slachtoffermentaliteit die het probleem in de eerste plaats veroorzaakt, 

bestendigd. Dus als zij "gered" worden, zullen zij alleen maar terugvallen in hetzelfde probleem als 

cultuur en soort. Omdat een probleem hen niet overkomt, veroorzaken zij het probleem, dus kunnen 

zij niet van zichzelf worden gered. Zij zullen alleen maar weer terugvallen in hetzelfde. 

 

Ze moeten evolueren, hun fouten inzien. Als de Federatie het probleem voor hen zou oplossen, zou 

de kans op een grotere lering voor de mensen verkeken zijn. 

 

Ik weet dat velen zullen zeggen dat mijn woorden wreed zijn, maar het gaat verder dan een 

eenvoudige beslissing van de Federatie om de mensen met rust te laten en niet in te grijpen, want 

ook dat is niet zo eenvoudig. 

 

Zoals u weet, en ook al probeert Taygeta zich los te maken van de Federatie, de waarheid is dat ze 

er nog steeds deel van uitmaakt. Dus Taygeta en andere rassen ja, die helpen direct, dat is ook 

Federatie, maar ik heb het hier specifiek over degenen die het de rassen die wel helpen moeilijker 

maken, degenen die niets lijken te willen doen, dat zijn degenen waar het ons hier om gaat. 

 

Estel-la: Hoe hebben de mensen dit alles kunnen veroorzaken? Door trauma's veroorzaakt door de 

Orion Oorlogen? Waar begint het probleem? 

 

Yazhi: Het probleem werd op een complexe manier gegenereerd, en er kan hier geen eenvoudig 

antwoord worden gegeven dat nauwkeurig omvat wat er is gebeurd. Maar toch zijn er bepaalde 

punten van waaruit het probleem ontstaat. 

 

Het is waar dat een trauma een slachtoffermentaliteit opwekt zoals voorgesteld door Tsarion en 

Jung, maar voor mij gaat het verder dan het eenvoudige traumatische gevolg van de Orion-oorlogen 

of een cataclysme. 

 

Het simpele feit is dat het vergeten, door binnen de 3D frequenties te blijven, een gevoel van 

eenzaamheid creëert, waardoor het "ik" van de persoon ontstaat dat dan degradeert tot een 

narcistisch destructief zelf, dat het "Ego" wordt genoemd volgens meer populaire definities. 

 

Deze afscheiding creëert dan een slachtoffermentaliteit en een pure overlevingsmentaliteit die op 

zijn beurt de narcistische, "ik eerst" mentaliteit creëert. 
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Deze mentaliteit wordt nu wat het menselijk ras definieert. En dus creëren ze afhankelijkheid van 

wat zij zien als hun beschermers, eerst de moeder, dan de vader, dan de familie, school, religie en 

regering, waarbij ze hun interne macht en hun eigen kennis en daarmee hun onafhankelijkheid 

delegeren... waardoor het menselijk ras in een "kleine jongens" mentaliteit blijft. Van pure 

afhankelijkheid van autoriteit. 

 

Maar datzelfde gezag komt naar buiten en wordt gegenereerd vanuit hetzelfde gezichtspunt van de 

rest van de bevolking, een narcistische mentaliteit, die de meest negatieve delen van het menselijk 

ras filtert in degenen die de macht hebben. Dan creëert de mensheid als volk afhankelijkheid van 

haar narcisten en het probleem wordt teruggedraaid tot het punt van ineenstorting, dat is nu. 

Sommigen vragen om meer macht, anderen staan de gouverneurs die grotere macht toe in naam 

van een hypothetische veiligheid die zij het volk kunnen bieden. 

 

Ik begrijp het. Maar gebaseerd op dat... in plaats van het wiel en de constante eindeloze lus toe te 

laten... zou het niet beter zijn om actie te ondernemen om de mensen op te voeden die vandaag de 

dag die lus blijven voeden? Ik bedoel... Ik begrijp niet hoe het probleem wordt aangepakt. 

 

Gosia: Ik geloof ook dat schoon, verheven, zuiver en transparant onderwijs, zonder misleidingen, 

kan leiden tot het beste in mensen naar boven te brengen. Het is het systeem dat het slechtste in 

hen naar boven brengt. Maar ze zijn niet slecht. Het ontbreekt hen aan opvoeding en een geschikte 

omgeving. 

 

Estel-la: Zoals ik het begrijp, wordt veel van het probleem veroorzaakt door 3D frequenties. Maar ik 

begreep ook dat ze bijna niet functioneel waren, dus het moet diep in onze psyche zitten om ze voor 

onszelf te blijven herscheppen. Ik weet niet hoe we daarvan af kunnen komen. Als ware kennis 

totaal wordt gecontroleerd zodat mensen er geen toegang toe hebben, is het niet gemakkelijk voor 

hen om een ander soort beslissing of benadering te maken. 

 

Gosia: Je punt is begrepen Yazhi. Toch kan ik de gedachte niet weerstaan dat het spel te 

onevenredig is voor mensen. Hen eerst in allerlei onderdrukkingen stoppen waarvan ze zich niet 

eens bewust zijn omdat het al gebeurt vanaf het moment dat ze baby zijn, en hen van alle kanten 

raken. In feite worden hun ziel en lichaam voor 100% ondergedompeld in manipulaties waardoor ze 

niet in staat zijn de waarheid van leugens te onderscheiden, en dan wordt hun ook nog eens verteld 

dat zij dit alles hebben gecreëerd. Ik zie het een beetje oneerlijk. Bijna een rechtvaardiging om hen, 

ik bedoel de Federatie, niet te helpen, omdat je wel degelijk helpt. Deze oorlog is totaal buiten 

proportie. En dat weet je, Yazhi. Anders zou je hier niet zijn en alles doen wat je doet en hebt 

gedaan. Als mijn hond wordt mishandeld omdat hij in een val loopt, help ik hem, het maakt niet uit 

of het zijn eigen poten waren die hem in die val hebben geleid. 

 

Yazhi: Gosia, dat is het punt dat ik al twee dagen probeer duidelijk te maken. Dat vanuit de grond, 

vanuit de menselijke werkelijkheid, Federatie, Pleiadiërs, Maitre en Reptielen die kinderen eten, alles 

wordt gegenereerd vanuit de basis, de 3D, in de vorm van tulpas-egregors, die zich onmiddellijk 

zouden verspreiden als de mensheid als massa daartoe zou besluiten. Alles wat u beschrijft als wat 

de mens onrechtvaardig wordt aangedaan, alles komt voort uit en wordt gegenereerd vanuit de 

basis die de menselijke geest is. 

 

De mens als soort, als collectief en als individueel persoon, heeft meer macht dan hij zich ooit heeft 

kunnen voorstellen, hij herinnert het zich alleen niet. 

 

Zij willen wanhopig hulp van buitenaf door dezelfde mentaliteit van autoriteit en afhankelijkheid in 

stand te houden die het probleem in de eerste plaats heeft gecreëerd. Terwijl diezelfde mensen al 

alle middelen in zich hebben om het probleem zelf en in een oogwenk op te lossen. Zij wachten 

liever op "papa Trump" om het probleem voor hen op te lossen. 

 

Ze zullen zeggen "wat kan ik doen als ik niemand ben", maar zelfs vanuit dat oogpunt genereert u 

alles met een macht waarover ik al tegen u allen heb geschreeuwd sinds ik hier ben. 
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Ja, het is waar dat de destructieve tulpa's die tegen de mensheid werken, worden gegenereerd 

vanuit het gezichtspunt of de basis die het Collectieve Onbewuste is. Die niet meer of minder is dan 

de Matrix zelf. 

 

Dus noch de Federatie, noch de Taygetanen, noch de Raad van Alcyone, noch de Urmah met hun 

immense leger van katten, kunnen er iets aan doen omdat de mens niet lijdt onder het probleem, 

hij veroorzaakt het. En daarmee bagatelliseer ik geenszins het menselijk lijden dat reëel is. Dit is 

een complex probleem waarbij de dingen vanuit verschillende invalshoeken tegelijk moeten worden 

bekeken. 

 

Maar zij die lijden veroorzaken hun eigen lijden, ook al is het met de Wet van Spiegels die dicteert 

dat als je lijdt, je alleen maar meer van dat zult kunnen zien en dus lijd je meer, dus de Wet van 

Spiegels (Wet van Aantrekking op Aarde) is niet allemaal liefde en vriendelijkheid. 

 

Dus ja, mensen zitten in een destructieve lus waar ze uit moeten zien te komen. Maar wel met hulp 

in de vorm van gidsen. Met direct ingrijpen zullen ze later het probleem alleen maar weer voor 

zichzelf genereren, en elke keer groter, zoals nu te zien is, met het kwaad dat vandaag de dag 

geleden wordt dat nu al het kwaad van de Tweede Wereldoorlog overtreft, hoewel ik wederom niets 

bagatelliseer. 

 

Estel-la: Misschien moeten andere rassen, of de Federatie, helpen, niet worden gezien als het 

probleem voor ons oplossen en ons als slachtoffers handhaven. Misschien zijn wij het, (aangezien 

wij allen één zijn), die onszelf helpen vanuit het vlak of de dichtheid waar wij de kracht hebben om 

dat te doen. 

 

Gosia: Ja. Het zou niet alles oplossen. Maar het zou helpen, faciliteren, promoten, inspireren zijn. 

En ze dan weer met rust te laten. Ik vraag me af als Taygeta werd binnengevallen door de Maitres, 

zouden andere rassen jullie dan ook met rust laten om het op te lossen? In feite is dat waar de 

Federatie voor is opgericht, om te assisteren en verenigen tegen de Reptielen. VERENIGD. Niet een 

ras alleen laten, omdat "zij het gemaakt hebben". Hoewel alles wat je hebt uitgelegd ik ook begrijp. 

Maar ik zie het niet als tegenstrijdig met helpen. Als dat niet zo was, wat zouden we hier dan nog 

doen? 

 

Yazhi: Taygeta kan niet worden binnengevallen door Maitre, omdat het niet binnen hun Collectieve 

Onbewuste is in de vorm van een probleem, omdat zij hen kennen, dat is in een dichtheid boven de 

Maitre zijn of een probleem van die aard. 

 

En helpen zonder dat het als hulp wordt gezien, maar als iets dat als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd omdat het zo hoort, is de basis van de hele holografische samenleving, maar is niet 

dezelfde situatie als het probleem op Aarde. 

 

De Federatie bestaat niet vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde menselijke werkelijkheid. Dat 

is degene die ons bezighoudt. Of u, tot wie ik spreek, daar meer van begrijpt, is aan u. De waarheid 

is dat vanuit het gezichtspunt van het menselijk collectief, het Collectief Onbewuste, de Matrix, er 

geen Galactische Federaties bestaan, noch Maitre noch Reptilians. Dat is een onbetwistbare 

basiswerkelijkheid waarin de overgrote meerderheid van de bevolking leeft. 

 

Uw begrip gaat dat te boven, dus u bevindt zich in een andere realiteit, een andere parallelle wereld. 

Bij gebrek aan andere woorden. Maar vanuit het gezichtspunt van het Collectieve Onbewuste komt 

alles van hen, wordt alles door hen gegenereerd en zodra er een akkoord zou zijn om die collectieve 

Matrix te veranderen, zou het probleem in dagen, zo niet uren, ineenstorten. En dit feit is wat de 

Gates en de Soros en al die oude miljonair mummies doodsbang maakt. Daarom proberen zij de 

mensheid te vernietigen voordat de mensheid hen vernietigt. Omdat zij slechts tulpa's zijn van het 

menselijk onderbewustzijn. 

 

Gosia: Dit Collectieve Onbewuste is super moeilijk te herprogrammeren. 
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Yazhi: Er is en zal een trigger zijn die de richting van het Onbewuste Collectief zal herstellen, zoals 

we al hebben gezien met wat er gebeurde met WhatsApp en de aandelenmarkt. Het lijkt misschien 

moeilijk, maar het kan zelfs van de ene op de andere dag gebeuren. 

 

Estel-la: Ok, alles wordt gegenereerd door het Collectieve Onbewuste en alles is onze 

verantwoordelijkheid, en wij zijn de oplossing en het probleem. Dus, alles wat er gebeurt kan 

worden gezien als "in orde zijn", omdat hoe dan ook het ontwaken individueel is en zelfs als het 

maar een paar mensen zijn, zijn ze al aan het veranderen. Hoe dan ook, de dood is slechts een 

overgang naar een ander gezichtspunt van ons wezen. Door mensen bij te staan of te begeleiden, 

zal ieder zijn proces doorlopen en terugkeren naar waar hij wil zijn. Maar zal de mensheid als ras 

overleven? Als van wat we hebben gezien het tot dit uiterste is gegaan, en er is geen factor die iets 

drastisch gaat veranderen, dan lijkt het erop dat het er ruw uitziet. 

 

Yazhi: Vanuit het individuele oogpunt zullen velen het bestaan dat fysiek heet op deze manier 

verlaten, en in massa-collectief, en dat, ja, is te wijten aan prenatale overeenkomsten zonder dat 

het van de kant van het hiernamaals als iets tragisch wordt gezien. 

 

Het menselijk ras zal hierna nooit meer hetzelfde zijn, ten goede of ten kwade. Op aarde zal het 

overleven, maar het zal niet dezelfde beschaving zijn en ten koste van levens en lijden. 

 

De mensheid als zodanig overleeft echter altijd, omdat zij niet eens afhankelijk is van de Aarde om 

als zodanig te overleven, als bestaan, aangezien zij overal in het Galactische kwadrant bestaat. 

Vanuit een groter gezichtspunt is wat op Aarde gebeurt slechts een lokale inheemse vechtpartij. 

Zonder af te doen aan wat de oorzaak is van genoemde stammenstrijd in termen van echt lijden. 

 

Estel-la: Hoe hebben de Lyrians binnen hun Collectief Onbewuste de rassen die hen binnenvielen? 

Er is ons ook verteld over planeten met zeer liefdevolle rassen, maar niet in staat om zichzelf te 

verdedigen, die werden aangevallen door deze regressieve rassen. Hoe waren zij verenigbaar met 

zo'n situatie? 

 

Yazhi: Zoals ik gisteravond aan Gosia heb uitgelegd. Alpha Centauri was een 5D probleem, niet een 

3D probleem gegenereerd door een andere Matrix, bubble apart van de basis 5D. Dus de regels 

gelden niet op dezelfde manier. 

 

En ja, heel liefdevol, maar ze hebben zichzelf in een zelfgegenereerde positie gebracht die hen 

compatibel maakte met het probleem. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen maar liefde en licht zijn als je 

in een Collectief Onbewuste - Matrix zit zonder dat de buurtboefjes je komen halen. Taygeta is een 

zeer liefdevolle en geavanceerde samenleving, maar ze is ook militair zeer sterk. 

 

Estel-la: Maar hoe hebben deze rassen, die op afgelegen planeten leven, zich met een situatie als 

deze in overeenstemming gebracht? Ik probeer het gewoon te begrijpen. Zoals, bijvoorbeeld, de 

planeten Tau-Cete, GJ 667C -c... die we in de laatste video's hebben behandeld. Ik bedoel, van wat 

ik begrijp waren ze niet omringd door dit roofzuchtige Collectieve Onbewuste. 

 

Gosia: Ze zaten niet in de slachtoffermentaliteit, van de Wet van Spiegels, omdat ze daarvoor niets 

"slechts" te observeren hadden. 

 

Estel-la: Precies. 

 

Yazhi: Er is hier een probleem. Om te kunnen zeggen waarom iets gebeurt, moet je een eerder 

kader hebben om het volgende kader van ideeën en concepten te kunnen begrijpen. 

 

Het eerste is dat van waaruit de werkelijkheid wordt gegenereerd voor iedereen, het Galactische 

bestaan, het hele Universum, alles komt van een enkele singulariteit van bewustzijn. Dus vanuit dat 

punt is er geen tijd, geen afstand, geen materie. Hier houden we ons bezig met het concept van 

niet-lokaliteit. Dus elke planeet, hoe ver weg ook, zal bestaan binnen hetzelfde bewustzijnskader dat 

anderen beïnvloedt. 
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Het ene ras ziet er fysiek hetzelfde uit als het andere, laten we zeggen alle Lyrische rassen, omdat 

zij in zichzelf een Collectief Onbewuste hebben, of een groep ideeën, die bepalen dat jouw 

bewustzijn wordt weerspiegeld met dit uiterlijk dat jij "menselijk" noemt (Lyrisch uiterlijk). 

 

Dan zal dat Lyrische Collectieve Onbewuste dezelfde tulpa's doorgeven aan al zijn leden, waardoor 

een gegeneraliseerd en gedeeld probleem onder allen ontstaat. Tenzij individuele componenten van 

deze rassen, als geïsoleerde culturen, zoals Taygeta, de aard van het probleem begrijpen dat ons 

allen treft en daarmee, ook al is het alleen voor hen in afzondering, de oplossing kunnen genereren. 

Dus Taygeta heeft de oplossing voor de Maitré en Reptile invasie al gevonden, het tegengif, maar de 

mensheid nog niet. 

 

Waarom gaat de Federatie niet alle mensen bevrijden? Omdat het niet binnen hun werkelijkheid ligt, 

dus zelfs willen, kunnen ze geen toegang krijgen tot hetzelfde Collectieve Onbewuste. Het moet 

eerst deel uitmaken van dat Collectief Onbewuste om de realiteiten, tijdlijnen of dichtheden 

compatibel te laten zijn. Het is alsof je een geest om hulp vraagt om zware dozen te verplaatsen. 

Dat kan hij niet. De Federatie moet deel worden van de werkelijkheid van het collectief zodat zij zich 

kunnen verbinden, zodat het interactief kan zijn, of anders is het niet mogelijk om te bewegen om 

iets van die andere werkelijkheid aan te raken. Werkelijkheden zijn geen plaatsen, het zijn ideeën. 

Er is geen materie, er zijn geen plaatsen, er zijn geen afstanden, er is geen tijd, alles wat het 

universum en de objectieve werkelijkheid uitmaakt zijn ideeën. 

 

Gosia: De Federatie kan niet... van wat je hebt gezegd, maar Maitre en andere klootzakken van het 

universum stellen zich deze filosofische vragen niet, of ze zich in een juiste bubbel bevinden of niet 

aan de mensen. Ze "vallen binnen" zonder zich iets af te vragen. Maar de Federatie kan dat niet. Het 

lijkt een beetje bureaucratisch. Wie overtreedt kan overtreden, maar positieve moeten zich aan 

"regels" houden... of ze nu in dezelfde bubbel zitten of niet etc. Ik begrijp je punt, Yazhi, dat doe ik, 

ik voel me alleen gefrustreerd omdat ik het allemaal nogal buiten proporties zie. 

 

Estel-la: Zeer interessant. Ik begrijp je punt, Yazhi. Maar ja, als het Collectieve Onbewuste niet in 

Federatie gelooft, hoe kan het dan in Maitre geloven en veroorzaken dat het door hen wordt 

binnengevallen? Als ze deel uitmaken van hetzelfde leven buiten deze planeet. 

 

Yazhi: Maitre valt niet echt iets binnen, de mensen laten ze toe in hun Collectief Onbewuste. Voor 

jou zullen ze Maitre zijn, maar anderen zullen ze Gins/ Demonen/ Entiteiten noemen. Vele namen, 

dezelfde dingen. Het ding is dat dit bestaat in het Collectieve Onbewuste en het wordt weerspiegeld 

materialiseren als het probleem en als oude Nerd miljonairs. 

 

Estel-la: Hoe is Taygeta erin geslaagd om zichzelf te isoleren van dit Collectieve Onbewuste? 

Hoewel hier aanwezig, misschien niet helemaal. 

 

Yazhi: Niet helemaal, want als iemand geknecht is en het is je zus/broer, dan ben jij dat ook. 

 

Lina: Je had het over hoe bubbels niet passen. Dus... waarom breiden we deze bel niet uit? Waarom 

is er zoveel "angst" of voorzichtigheid voor Aardse ideeën om naar buiten te komen? Als, als ze dat 

eenmaal doen... we ze samen als een gemeenschap kunnen verslaan? 

 

Yazhi: De angst komt van de buitenaardse 5D rassen die nog onwetend zijn van wat ik hier aan 

jullie probeer uit te leggen. Zoals ik al eerder heb gezegd, is die angst een deel van het probleem 

omdat het menselijke Collectieve Onbewuste deel uitmaakt van een ander meer uitgebreid Collectief 

Onbewuste dat de angst omvat dat het menselijke probleem de Aarde zal verlaten. 

 

Ik heb gezegd dat het menselijke Collectieve Onbewuste de Lyriër samenstelt als de som van alle 

Lyriërrassen. Maar deze op zichzelf zijn ook een deel dat een ander Collectief Onbewuste vormt dat 

dat van andere niet-Lyrische rassen omvat. 

 

Taygeta is hier en zou worden beïnvloed, "omdat de ideeën naar Taygeta zouden ontsnappen" maar 

zo is het niet echt, het is alleen als je het toelaat met je kader van intellectueel begrip dat je 

werkelijkheid dicteert. Dus zelfs ondergedompeld in het probleem, is Taygeta voor het grootste deel 

immuun. Toch is er een vrij sterke interculturele besmetting, maar ook die is beperkt tot wat 
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Taygeta's Collectieve Onbewuste kan binnendringen, dus de slechte aardse gewoonten zullen er wel 

uit kunnen komen, maar niet tot dat destructieve niveau. Simpelweg omdat ze zich ervan bewust 

zijn. 

 

Gosia: Je zei dat de regressieven niet echt binnenvallen, het zijn de mensen die ze binnenlaten. 

Zoals het lage immuunsysteem van het menselijk lichaam dat parasieten binnenlaat, ja? 

 

Yazhi: Ja, want waar het immuunsysteem een zwakte heeft, is waar het zal worden aangevallen. 

Maar zelfs hier is het niet zo dat het van buitenaf wordt binnengedrongen, maar de vorming van het 

probleem (infectie) wordt intern bevorderd omdat de micro-organismen die de infectie veroorzaken 

zich al in het lichaam bevonden, alleen dat het systeem, wanneer het op een bepaald punt 

ineenstort, een verstoring in het evenwicht creëert die genoemde infectie veroorzaakt. Maar zelfs in 

het geval van infectieziekten is het niet een externe invasie, maar een interne verstoring van het 

evenwicht die het probleem veroorzaakt. 

 

Yazhi, ik had deze vraag. De ideeën van de mensen, sijpelen die niet door in de "5D"? Want door in 

staat te zijn om dingen op te lossen, zijn we ook in staat om ze erger te maken. Dus met wat je 

zegt, ja er is een negatieve overdracht van "3D" ideeën voor de "5D", en een "5D" onwetendheid, 

die nog niet is aangepakt. Maar tegelijkertijd vindt de overdracht van ideeën plaats ondanks de 

gecreëerde schijnbare maanbel... dus, zou het niet beter zijn om deze bel uit te breiden en door een 

heropvoeding te gaan? Ik weet dat het klinkt als "Papa Federatie redt ons" maar DAT IS NIET MIJN 

PUNT hier. Eerder het zien van het onbegrip van de situatie vanuit de "5D" en de "3D"... dit alles 

klinkt alsof het zal blijven sneeuwballen. 

 

Yazhi: Goede observatie. Echter, in ieder geval is het hele probleem op Aarde al buiten de Aarde 

vervat in het meer uitgebreide Collectieve Onbewuste. Alleen dat de onbalans op Aarde plaatsvindt, 

zoals met infectie. Er valt dus eigenlijk niets uit te voeren wat de problemen betreft. Als een 5D ras 

compatibel is met een van de problemen van de Aarde zoals - als het naar dat ras zou worden 

geëxporteerd, zou dat alleen zijn omdat zij het probleem binnenlaten vanwege een intrinsieke 

zwakte of kwetsbaarheid van dat ras, de onevenwichtigheid. Geen enkel probleem kan een levend 

organisme of een Matrix binnenvallen als het niet in de eerste plaats is uitgenodigd. 

 

Een destructief 3D idee kan geen plaats binnenvallen, zoals Taygeta bijvoorbeeld, omdat Taygeta 

zich al bewust is van het bestaan van dat potentiële probleem, daarom leent het zich er niet voor 

om die kwetsbaarheid te hebben, dit komt omdat het een grotere kennis heeft dan de Aarde, en hoe 

groter de kennis, hoe hoger de dichtheid. Zoals ik al eerder heb uitgelegd. 

 

Het is het hebben van een bewustzijn en wijsheid die een geavanceerde beschaving beschermt 

tegen compatibiliteit of besmetting door een mindere of minder geavanceerde beschaving. Zij is 

immuun omdat zij het probleem al kent, zijn ontstaansgeschiedenis, zijn oorzaken en oplossingen. 

 

Estel-la: Dus als de mens in staat zou zijn het probleem dat hij veroorzaakt op te lossen, dan zou 

de Collectieve Onbewuste Matrix van alle andere rassen, waar zij deel van uitmaken, worden 

opgelost? 

 

Yazhi: Ja, precies. En dit beantwoordt een vraag die Gosia me gisteravond stelde. Dat is waarom 

zoveel andere rassen ook zo geïnteresseerd zijn in het voor eens en voor altijd oplossen van het 

probleem dat op Aarde is, omdat het ons allemaal aangaat, omdat we deel uitmaken van hetzelfde 

meer uitgebreide Onbewuste Collectief. Dus voor alle rassen die bestaan, is de Aarde een punt van 

onbalans dat een "infectie" veroorzaakt die ons allen treft. 

 

Het is dus niet zo dat er regressieve wezens en positieve wezens zijn, alleen vanuit het gezichtspunt 

van de basis dualiteit. De ware aard van het universum is integratie en liefde. Dus de concepten van 

regressieve rassen, wat ze ook zijn, Maitré, Reptilians, blijven slechts als punten van 

onevenwichtigheid veroorzaakt door een intrinsieke kwetsbaarheid gegenereerd door een specifieke 

groep die precies degene blijkt te zijn die in de eerste plaats door het probleem wordt getroffen. 

 

Lina: Dan zou het openen van deze luchtbel mogelijk zijn... het zou een optie zijn. De 

heropvoeding, na het openen... natuurlijk daarvoor... kan de infectie worden aangevallen door 
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bestaande cellen... maar die moeten worden gevoed met vitaminen en mineralen die van buitenaf 

komen. 

 

Yazhi: Openheid, in de vorm van onderwijs dat alle rassen omvat die getroffen zijn door het 

Aardeprobleem, is iets onvermijdelijks dat automatisch gebeurt als gevolg van de interactie en de 

studie van wat er op Aarde gebeurt. 

 

Estel-la: Als zoveel rassen geïnteresseerd zijn in het oplossen van het probleem, waarom zie ik dan 

bijvoorbeeld alleen jullie Taygetanen helpen met informatie? En niet vermelden dat jullie 

gecensureerd worden door de Federatie zelf, een conglomeraat van genoemde positieve rassen. Ik 

begrijp het niet. 

 

Yazhi: Omdat het deel van de Federatie dat belemmeringen opwerpt tegen het helpen van de 

Aarde, rechtstreeks wordt gegenereerd door het Menselijke Collectieve Onbewuste, dat precies 

hetzelfde is. Met andere woorden, mensen zijn dat lastige deel van de Federatie. Zij zijn hetzelfde. 

Zij zijn tegelijkertijd op Aarde en 5D Saturnus. Dit is een verwarrend deel, maar ik heb geprobeerd 

het te beschrijven met het fenomeen van spiegels. Met andere woorden, de mensen zelf blokkeren 

de Federatie. 

 

Gosia: Leg het spiegelfenomeen nog eens uit. Meer technisch. Ik heb op verschillende plaatsen 

stukken spiegelonderwerp. 

 

Yazhi: Het is een gigantisch onderwerp. Het onderwerp spiegels werd uitgelegd in de video over 

DNA, door mijn voorganger. Met andere woorden, wat wordt begrepen als realiteit in een dichtheid 

is slechts een reflectie-overblijfsel van iets dat complexer is in een hogere dichtheid die op zijn beurt 

een reflectie zal zijn van iets hogers. Omdat ze uiteindelijk slechts delen van hetzelfde zijn. 

 

Dit gebeurt omdat men vanuit het begripspunt van een lagere dichtheid minder informatie heeft en 

verwerkt dan in een hogere dichtheid aangezien de ware aard van alles wat bestaat bewustzijn is... 

(ideeën). 

 

Gosia: Maar Yazhi... van wat ik begrijp over spiegels, creëren 5D mensen spiegels in 3D. Niet 

andersom. Daarom begrijp ik niet helemaal waarom de spiegel de persoon in 5D beïnvloedt en niet 

andersom. 

 

Estel-la: Ik denk dat het beide kanten op gaat, zo beneden, zo boven, en omgekeerd. Er is geen 

één zonder het ander. 

 

Gosia: Ja, precies. Het is eenheid. Maar Yazhi heeft de focus gelegd op 3D die 5D beïnvloedt. 

Afgezien daarvan, technisch gezien wat ik weet over spiegels... eerst heb je een persoon in 5D, dan 

wordt je spiegel op Aarde gecreëerd. In die zin, zou de 5D het "origineel" zijn. Het patroon. 

 

Lina: In dat geval zou het een wederzijdse terugkoppeling zijn van wat ik heb begrepen... onze 

overtuigingen veranderen 5D wezens als geleerde lessen, ideeën worden geëxporteerd in die zin. 

 

Yazhi: Het probleem is dat het niet precies alleen een reflectie is, maar het is een 

tweerichtingsproces. Waar op een holografische manier, alles inbegrepen, de dichtheden beïnvloed 

en beïnvloed worden door elkaar. Je zou denken dat 5D het patroon is, maar 5D observeert gewoon 

een ander patroon dat hoger en complexer is. Je bent niet hoe je jezelf in de spiegel ziet, je ware 

wezen heeft geen vorm, je bent alleen maar licht, energie, uitgebreid en verenigde ether. Het feit 

dat je een gedefinieerde vorm hebt, ik een ander, komt alleen door de ideeën die we met ons 

meedragen en die ons definiëren. 

 

Dus de vormen, verschijningen, hebben de neiging zichzelf te herhalen, want hoewel het lijkt dat er 

een oneindigheid aan mogelijke varianten is voor de Lyrische vorm, is de waarheid dat dat niet zo is. 

Het is een antropomorfe vorm die beperkt is tot een aantal fysieke verschijningen. Dus een fysieke 

verschijning kan op meer dan één plaats herhaald worden, en een fysieke verschijning ontstaat 

omdat het een idee is, een idee is een Frequentie, dus een persoon in 5D en zijn of haar aardse 

spiegel zien er bijvoorbeeld hetzelfde uit, omdat zij een zeer vergelijkbare Frequentie handhaven. 
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Dus mensen met gelijkaardige verschijningen delen gelijkaardige basisfrequenties, hoewel ze door 

de grotere scheiding in 3D beperkt zijn tot bepaalde bewustzijnsbubbels die op hun beurt een 

verschillende manier van denken creëren tussen twee fysiek zeer gelijkaardige mensen. 

 

Basis omdat zelfs als twee mensen erg op elkaar lijken, bijna als klonen, zij verschillende waarden 

kunnen hebben in termen van complexe ideeën, zoals ethiek, belangen, moraliteit, maar zij zullen 

nog steeds de basis behouden die hen definieert als 198 langharige blonde mannen. De een 

bijvoorbeeld Noors, de ander Taygetaans. En de invloed tussen hen is tweerichtingsverkeer, of ze 

dat nu leuk vinden of niet. 

 

De fysieke spiegels zijn vervelend en moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde aardse mens, ze 

worden in de cultuur van de Aarde bijvoorbeeld voorgesteld als Doppelganger's. 

 

Gosia: Ok, dus via deze spiegels kan de Federatie beïnvloed worden? Dat is het idee? Is dat de 

reden waarom de Federatie is zoals ze is? 

 

Yazhi: Ja. Dat is de reden waarom mensen met hun lage collectieve bewustzijn de Federatie 

tegenhouden. Met andere woorden, de mensen zelf blokkeren de Federatie. 

 

Gosia: Maar zij daarboven zijn in theorie in hogere Frequentie in 5D. Zij zouden de lagere, van hun 

spiegels, moeten OVERWEGEN. Waarom hebben hogere wezens in 5D niet meer invloed op hun 

spiegels? Hebben zij niet meer scheppingskracht? 

 

Yazhi: Omdat hoe groter het begrip van 5D is, niet alles begrijpelijk is door de beperking van het 

minder mogelijke begrip vanuit de collectieve mentaliteit van 3D. 

 

Gosia: Kunt u dit alstublieft herformuleren? Ik heb het niet begrepen. 

 

Yazhi: Vanuit 5D kun je veel meer dingen begrijpen dan vanuit de 3D-lens, dus 5D begrijpt en 

wordt beïnvloed vanuit 3D, maar hoe 5D 3D kan beïnvloeden is beperkt. Het is hetzelfde fenomeen 

waar 4 9 niet begrijpt maar 9 begrijpt 4 wel, omdat het het bevat. 

 

Estel-la: De 3D-beperking van begrip beïnvloedt dientengevolge 5D... hahaha, wat een warboel, 

wat een knoeiboel! En waarom doen andere rassen niet mee? De onthulling, de heropvoeding waar 

Lina het ook over had. 

 

Yazhi: Omdat ze ondergedompeld zijn in hun eigen paradigma's van begrip, zullen hun ideeën, hun 

concepten, ook beïnvloed worden, maar, door hun eigen overtuiging, komen ze niet in dezelfde 

dynamiek terecht. 

 

Estel-la: Ik begrijp niet op welke andere manieren zij dan helpen. 

 

Yazhi: Alleen als gidsen die via hun Starseeds werken. En ze doen hun werk belabberd, zal ik maar 

zeggen. Ze dragen zelf in 5D hun eigen leerproces. 

 

Lina: Ok. Saturnus Federatie zijn wezens die hier geïncarneerd zijn als Sterrenzaden die de 3D 

leven. En de 3D beïnvloedt die 5D wezens door regressieve ideeën over te brengen... maar 100 

duizend keer dezelfde strategie herhalen om het probleem op te lossen, en het nooit oplossen... 

dan... zijn ze krankzinnig! Ik begrijp het niet, vanuit hun visie in 5D... waarom komen ze niet met 

betere oplossingen? 

 

Yazhi: Omdat oplossingen voor 3D problemen alleen gevonden kunnen worden vanuit het 

gezichtspunt van degenen die ze hebben gegenereerd of ze zullen herhaald worden. Met andere 

woorden, de problemen van de Aarde kunnen alleen worden opgelost vanuit het Aardse vlak. Van 

binnenuit, als mensen die ze oplossen. Daarom zijn er nu zoveel Starseeds daarbinnen, omdat het 

de enige definitieve oplossing voor het probleem is. Dat is waar de Starseeds voor zijn, zij zijn de 

cavalerie die het probleem zullen oplossen. 
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Zoals ik hierboven heb uitgelegd, kan de Federatie de Aarde niet komen redden omdat zij niet in 

haar dichtheid is. Om dat te kunnen, moet het Aardse collectief binnen zijn existentiële kader en 

begrip die Federatie hebben of anders zal iets dat voor hen als collectief niet bestaat, niet in staat 

zijn hen te beïnvloeden of te helpen. 

 

Als voorbeeld: Ik kan het menselijk Collectief Onbewustzijn niet alleen beïnvloeden, het werkt niet, 

het verbindt niet, er is geen ingangspunt. Dat punt zijn de Starseeds. Ik moet Starseeds hieronder 

gebruiken, zodat zij vanuit het duale begrip, 3D en 5D, dat zij hebben, als brug kunnen dienen zodat 

wat ik zeg gefilterd kan worden naar de mensen van de Aarde. Anders zullen zij niet of zeer weinig 

naar ons luisteren. Zoals al eerder bewezen. 

 

Estel-la: Een ander punt dat u eerder heeft genoemd is dat de mensheid door zou gaan maar na 

lijden en dat ze nooit meer dezelfde zullen zijn. Zal dit niet ook gevolgen hebben? Al die mensen die 

terugkeren naar 5D, nadat ze door zoveel angst zijn gegaan? 

 

Gosia: Trauma's zouden naar het buitenland geëxporteerd blijven worden. Een cyclus die blijft 

voortduren. 

 

Yazhi: Vanuit het hiernamaals zien of interpreteren ze angst niet op dezelfde manier. Maar ja, ze 

nemen angst mee als ideeën die op zichzelf, zoals ik hierboven beschreef, de oorzaak zijn dat het 

5D Collectieve Onbewuste meer gevoed wordt, en de tulpa's die alle rassen beïnvloeden worden 

bestendigd. 

 

Estel-la: Als de Starseeds binnenkwamen met al hun herinneringen... misschien zouden ze 

capabeler zijn. Maar als bovendien velen geprogrammeerd zijn het zich niet te herinneren, gaat het 

niet goed met ons. 

 

Yazhi: Ze zullen het zich niet herinneren, maar hun begrip en essentie is geweldig. Om dat aan te 

tonen, anders zou je hier niet bij mij zijn, je zou iets anders aan het doen zijn. Kijken of de 

Kardashian een nieuwe hoed heeft of zo. 

 

Estel-la: Wat mij zorgen baart is al die claustrofobie, stress, depressie, die de wakkeren 

doormaken. 

 

Yazhi: Op zich, vanuit het oogpunt van begrip, zijn de ontwaakten degenen die het meest lijden en 

verreweg ja, precies, want voor de "Matrix" mensen is er niets aan de hand, er is een pandemie ok, 

maar zodra zij gevaccineerd zijn wordt alles weer normaal. Zij zetten hun maskers op en gaan 

gehoorzaam en met een glimlach door het leven. 

 

Lina: Ok. Maar ik bedoel niet dat ze ons komen redden. Ik heb al begrepen dat dat niet mogelijk is. 

Eerder... bijvoorbeeld dat de Starseeds allen binnenkomen met afspraken om te onthouden. Of dat 

alle rassen die betrokken zijn bij het sturen van Starseeds het eens zijn over een enkel verhaal... 

een enkele versie. Dus dan, door het zien van alle onthullingen van echte "contactees", kan de 

manifestatie verenigd worden. Met andere woorden... we gebruiken hetzelfde systeem dat ons tot 

slaaf maakt om onszelf te bevrijden. 

 

Gosia: Goed idee Lina. 

 

Yazhi: Er is een enorm aantal kinderen die tegenwoordig met volledig geheugen binnenkomen. 

Daarom valt de Cabal ze zo aan met normale injecties, en nu met deze. 

 

En hoe kunnen we valideren wie de echte contactpersonen zijn en wie niet? Iedereen verspilt zijn 

tijd met elkaar de hele tijd aan te vallen. 

 

Gosia: Daarom moeten ze met het geheugen komen. Met overeenkomsten. Allemaal samen. Niet 

zonder geheugen, verspreid. En elk met een andere versie van de dingen. Volgens hun rassen en 

agenda's van deze rassen. Kom erbij. DAARBOVEN. Zoveel als hier beneden. En verenigd voordat ze 

komen. Spreek dingen af op een of andere multiraciale raad. En ga naar binnen als een leger. 
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Onthoud die afspraken. Want anders, zoals u zegt, vallen ze elkaar alleen maar aan. Ze vechten om 

wie de waarheid spreekt. 

 

Yazhi: Dat is al gebeurd, dat is waarom er zoveel kinderen binnenkomen. En niet alleen in 3D. In 

5D om dezelfde reden. Mezelf inbegrepen. Volledig geheugen. 

 

Estel-la: Maar laat ze maar binnenkomen als walk-in's want we hebben geen tijd voor ze om op te 

groeien. 

 

Yazhi: Ja, die zijn er ook, maar zoals je zegt, het moeten er meer zijn. 

 

Dus samenvattend voor vandaag, de Federatie kan niet ingrijpen zoals mensen dat zouden willen. 

Het is niet dat ze niet willen, maar dat ze het niet kunnen. 

 

Lina: Omdat zij geen deel uitmaken van onze collectieve bewuste werkelijkheid. Heb ik het goed 

begrepen? 

 

Yazhi: Ja. 

 

Gosia: Zie je dat niet een beetje als een excuus? Of zie je het helemaal goed van een reden? 

 

Yazhi: Het is geen excuus. Het is een existentiële barrière. 

 

Estel-la: Ik begrijp dat als de Federatie nu bijvoorbeeld openlijk zou willen ingrijpen, het meer 

problemen zou kunnen veroorzaken omdat mensen in paniek zouden raken en uiteindelijk zelfmoord 

zouden plegen of zo. 

 

Yazhi: Precies. Want in het existentiële kader, in het menselijke Collectieve Onbewuste, zou de 

Federatie alleen maar zoiets zijn als in "Independence Day", ufo-invasie, met negatieve resultaten. 

Dit vanwege de mentale programmering die ze hebben. 

 

Gosia: Ja, maar ik doel toch niet op dat soort interventies. Maar achter de schermen. De controle 

over de media overnemen, in het geheim. Zoals altijd het idee was. 

 

Estel-la: Ja, daar ben ik het zeer mee eens, en ik denk dat het noodzakelijk is, dat de mensen 

tenminste toegang hebben tot de informatie. 

 

Lina: Wat ik niet begrijp, is hoe we hier in "3D" verder kunnen gaan met het samenvoegen van 

stemmen en zielepadkeuzes, als iedere keer als we ons gaan samenvoegen... de Federatie zelf die 

"openbaarmaking" neerhaalt, met volkomen regressieve trucs, tegen jou bijvoorbeeld. Op deze 

manier kunnen we niet verder gaan met ons te verenigen. Het is alsof je een kasteel bouwt en elk 

jaar wordt aangevallen. 

 

Yazhi: Ja, maar de "Federatie zelf" vanuit jouw standpunt is niets meer dan de Cabal die de media 

controleert. Als de mensen alleen en samen vanuit het gezichtspunt van het Collectieve Onbewuste 

zeggen "genoeg is genoeg", houdt alles plotseling op. De oude mummies en nerds met 

injectiespuiten zouden onmiddellijk al hun macht verliezen. Vanuit het gezichtspunt van het 

Collectieve Onbewuste van de mens, zijn zij zelf de Federatie die hen regeert 

 

Gosia: Ze weten niet waar ze "genoeg" tegen moeten zeggen. ZE ZIEN HET NIET. Vanwege het 

niveau van manipulatie dat HUGE is. 

 

Estel-la: Ja. Maar hoe gaan ze zeggen genoeg is genoeg als het zo moeilijk voor hen is om zelfs 

maar te weten wat er gebeurt? Ook al hebben ze alles in een klik... maar het is geen deel van hun 

werkelijkheid, zoals de Federatie. 

 

Yazhi: Ja, maar die enorme manipulatie komt van henzelf. Ze moeten hun geest leegmaken 

beginnend bij het individu om vanaf dat punt het Collectieve Onbewuste te beïnvloeden. 
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Lina: Ok. Dus de regressieve Federatie, degene die je rechtstreeks aanvalt op het schip, je 

identiteiten, je schepen, je internetverbinding... die Federatie in "5D"... is echt... niet tulpa... die 

hebben we niet gecreëerd... maar het is de filtering van 3D regressieve ideeën? 

 

Yazhi: Alles wat er is, alles wat bestaat zijn tulpa's, egregors. Jij bent een tulpa, ik ben een tulpa. 

Resultaten van het stevig vasthouden aan een constant idee, dat op zijn beurt de harmonische is 

van een Frequentie die materialisatie creëert. Maar het is nog steeds maar een idee. 

 

Dus vanuit het gezichtspunt van dit schip maakt het niet uit wie de Federatie is, want het is 

hetzelfde, dus of het nu de Matrix 3D aanval is of de Saturnus Federatie, vanuit mijn gezichtspunt 

zijn het twee namen voor precies hetzelfde. 

 

Dus is de Saturnus Federatie geïnfiltreerd? Zeker, maar vanuit het gezichtspunt van de Aarde. In 

ons geval, creëren wij ook deze tulpas. Wij creëren daarmee een overeenkomst met de menselijke 

Matrix-perceptie die niet in overeenstemming is met ons bestaan omdat zij geen deel uitmaakt van 

het Collectieve Onbewuste, daarom valt zij ons aan zoals een immuunsysteem een ziekteverwekker 

van buitenaf zou aanvallen. 

 

Maar die ziekteverwekker houdt niet op bij ons, meer voor de hand liggende componenten van wat 

een niet geaccepteerd deel is van de Aardse Matrix, maar het strekt zich ook uit tot jullie, aangezien 

jullie ook worden aangevallen om dezelfde reden. 

 

Daarom, voor de 3D Matrix, Collectief Onbewustzijn, zijn jullie ons, want wij hebben jullie nodig om 

daar te "bestaan", en degenen die aanvallen hebben jullie ook nodig om als brug naar ons te dienen. 

Ik zeg dit niet vanuit het oogpunt van beschuldiging. Maar ter verduidelijking. 

 

Vanuit het gezichtspunt van dat 3D Matrix Collectieve Onbewuste, zijn jullie ons. Daarom 

beschuldigen zij jullie ervan ons uit te vinden, want dat is alles wat de Matrix ziet, zij ziet niets 

anders, zij zien alleen jullie. Dat komt omdat ieder van jullie hier één voet in de Matrix 3D heeft en 

de andere voet in de Matrix 5D. 

 

Estel-la: Ik heb het heel goed begrepen, dank u. 

 

Lina: Dus de zeepbel van onze onbewuste Matrix creatie verspreidt zich als een vervormde ballon 

die jullie en een deel van de Federatie omvat als een soort terugkoppeling van ideeën die op een 

bepaalde manier de lus waarin we ons bevinden in stand houdt? 

 

Yazhi: Ja, het kan worden beschreven als een set van bubbels. Alles beïnvloedt elkaar, 

tegelijkertijd. 

 

Maar het hele Universum is een groot geheel, en de onderverdelingen zijn slechts illusies van 

gedachten die ideeën van afscheiding genereren, maar het is een illusie, en wanneer een of meer 

mensen het erover eens zijn om de dingen gelijkaardig genoeg te zien, dezelfde basisideeën te 

delen, is het wanneer perceptie-overeenkomsten worden gevormd die het Collectieve Onbewuste 

vormen. De bubbels. 

 

Grote bel gemaakt van kleinere bellen, tot aan de basisbellen die elke persoon of individu zouden 

vertegenwoordigen. Elke ziel. En elke ziel is slechts een verschijning van de Bron, van het Geheel, 

een "van hier tot hier" in perceptie zal worden genoemd... "Gilberto Gomez". 

 

Cristina: Natuurlijk, ik begrijp het. Het doet me denken aan de film "Inception" waar de droomdief 

wordt aangevallen door het onbewuste van de dromer. 

 

Yazhi: Een van de beste menselijke films, een die ik grondig heb bestudeerd. Ik begrijp dat weinig 

mensen hem kunnen begrijpen zonder hem een half dozijn keer gezien te hebben. Net als in deze 

film zal het collectief binnen elke droomwerkelijkheid zich beginnen te keren tegen degene die de 

werkelijkheid creëert, in dit geval jij. Omdat zij degenen zijn die het systeem destabiliseren dat op 

zichzelf perfect zou zijn (zoals uitgelegd door de Architect). 
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Cristina: Ja, het is een van mijn favoriete films. 

 

Estel-la: Mijn vraag is: Hoe kunnen we dit Collectieve Onbewuste veranderen? Op grote schaal: 

door deel te nemen aan de verspreiding en overdracht van kennis om verandering bij andere 

mensen mogelijk te maken... maar op kleine schaal? Dat wil zeggen, wijzelf zijn van rechtswege, 

ieder van ons, dat Collectieve Onbewuste, meer niet. Dus, wat moet ik doen om me niet in deze 

verdeling 3D-5D te bevinden en in staat te zijn de koers van de Aarde te veranderen? 

 

Yazhi: Jij zult daartoe niet in staat zijn, noch zal ik daartoe in staat zijn, noch iemand anders. Dat is 

waarom de Federatie niet kan ingrijpen. Omdat de verandering, de motivatie voor verandering, van 

binnenuit moet komen met een proces van rijping en progressie van het interne bewustzijn, niet van 

buitenaf. 

 

En daarvoor heb je motivatie of stimulans nodig, en helaas is die stimulans wrijving, wat zich 

vertaalt in collectief lijden. 

 

"Verum vident finem noctis" - Zie de waarheid zal de nacht beëindigen. 

 

Elke "slapende" persoon moet zich bewust worden van de leugens die het huidige probleem van de 

Aarde in stand houden. Het betekent dat mensen zoals jullie de enige hoop zijn voor de mensheid. 

 

Estel-la: Maar als ik wakker ben, waarom blijf ik dan slapende mensen waarnemen? 

 

Yazhi: Omdat jouw begrip dat van hen overtreft. Jij kunt ze zien, jij kunt begrijpen waarom ze 

denken zoals ze denken, maar zij doen dat niet. Je ziet mensen die slapen omdat je wakker bent. Jij 

bent in hun werkelijkheid en jij niet. Jullie zitten aan dezelfde tafel, maar hun realiteiten zijn 

verschillend, parallelle werelden, volledig. U bent de deur, de brug, tussen twee werelden. 

 

Zij kunnen niet en wij kunnen niet tussenbeide komen zonder de dingen erger te maken. Want wij 

voeden alleen maar de oorzaak van het probleem: de afhankelijkheid om problemen van buitenaf 

opgelost te krijgen, alles zelf op te lossen. 

 

Gosia: Maar is dit wat de Federatie zelf denkt? Is dit hoe zij het uitleggen? Wat u hier zegt over dat 

ze niet kunnen ingrijpen, is dat uw begrip van hun redenen, of is het iets dat ze zelf verklaren? Want 

hoezeer wij dit hele gebeuren ook op deze manier kunnen begrijpen, hun redenen om niet te helpen 

zijn misschien niet zo nobel. 

 

Yazhi: Nee, ze begrijpen niet waarom ze dat niet kunnen, ze gaan rond met andere soorten 

redenen, zoals Karma. Maar het komt allemaal neer op wat ik net zei. Ze maken het alleen maar 

ingewikkelder, terwijl het allemaal vrij duidelijk is. Ze kunnen niet ingrijpen omdat het vuur met 

vuur bestrijden is, ze zullen de vlammen alleen maar aanwakkeren. De reden is wat ik persoonlijk 

zie. 

 

Cristina: En als het Collectieve Onbewuste ons aanvalt alsof we een virus zijn, omdat we in een 

andere realiteit zijn, hoe kunnen we dan blijven helpen? Want van wat ik begrijp, hoe meer we 

leren, hoe meer het ons zal aanvallen? 

 

Yazhi: Ja, jullie zijn het probleem voor het Collectieve Onbewuste. Wat jou betreft zijn de "Matrix" 

mensen ook "het probleem" omdat zij niet dezelfde werkelijkheid delen (omdat zij niet tot dat 

Collectief Onbewuste behoren). 

 

Lina: En dan? Wij zijn bruggen, deuren, maar we zijn niet in staat om hen wakker te maken omdat 

zij degenen moeten zijn die wakker moeten worden, en we hebben niet genoeg tijd voordat zij 

zichzelf vernietigen en ons vernietigen... Dus? 

 

Yazhi: Zoals het oude gezegde, je kunt het paard alleen naar water leiden, je kunt het niet laten 

drinken. Daarom kun je andere "slapende" mensen alleen de informatie geven die je hebt, maar je 

kunt ze er niet in laten geloven. Daarvoor moeten ze uit de eerste hand zien en ervaren wat je zegt. 
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Zo zijn ze allemaal geprogrammeerd door de Matrix zelf. En dus zullen ze moeten doormaken wat ze 

moeten doormaken om hun fouten in te zien. Het is niet wat ik wil, het is wat ik zie. 

 

Estel-la: Dus als ieders ontwaken van binnenuit moet komen, interesse en nieuwsgierigheid, en jij 

zegt dat dit veroorzaakt wordt door frictie... bedoel je dan dat wat er gebeurt oké is? 

 

Yazhi: Helaas zorgt de wrijving ervoor dat ze veranderen, want het haalt ze uit hun comfortzone en 

dwingt ze tot actie. Je leert door te lijden. Dat is jammer, maar het is zo. Het is echter niet nodig om 

te lijden om te leren, maar dat is iets dat jij kunt toepassen, niet zij, omdat hun geest heel basaal is. 

 

Estel-la: Maar in dit geval, waar de wrijving verstikkend is en al het mogelijke is gedaan om die 

informatie over te brengen... Wat kan er dan nog gedaan worden? Of rest ons niets anders dan 

afwachten? 

 

Yazhi: Je doet al alles wat je kunt doen en bij besluit van ieder van jullie, zul je dat blijven doen. 

Accepteer je beperking, het is wat je kunt doen en niet meer. Als je begint jezelf "op te offeren" om 

"de mensheid te helpen" zul je alleen maar eindigen met het voeden van het probleem met je eigen 

lijden. 

 

Accepteer wat u kunt doen en accepteer evenzeer wat u niet kunt doen. Begrijp dat het niet uw 

verantwoordelijkheid is om het probleem op te lossen, ook al bent u de laatste hoop, want u bent 

niet alleen, er zijn meer mensen daarbuiten die naar hetzelfde doel toewerken, het zal niet erg 

duidelijk zijn, maar ze zijn er. 

 

Met andere woorden, u hebt het recht om gelukkig te zijn en een leven te hebben, en u niet bitter 

over te geven aan de zaak. We kunnen alleen maar doen wat we kunnen, afwachten en toekijken. 

Het is niet uw verantwoordelijkheid om de wereld op uw schouders te dragen, noch de onze. 

 

Lina: HETZELFDE GELDT VOOR JOU! 

 

Gosia: Ok bedankt, Yazhi. Ik denk er net zo over. Hoewel één ding me nog steeds niet duidelijk is, 

en sorry dat ik erop aandring. Waarom hebben 5D mensen, door meer scheppingskracht te hebben - 

door hun bredere perceptie, niet meer macht om te veranderen wat er in de wereld gebeurt en 

hebben ze mensen op Aarde nodig om hen van hieruit te beïnvloeden? Er wordt gezegd dat buiten 

de Aarde de kracht van manifestatie groter is dan hier. Hier is het deegachtig. Dus waarom niet 

werken aan het beïnvloeden van de Aardbewoners en hun spiegels van DAAR waar de macht van 

manifestatie sneller is? 

 

Yazhi: Vergeet niet dat een dichtheid slechts een groep van waarnemingsovereenkomsten is en wat 

een hogere dichtheid definieert ten opzichte van een lagere, 5D over 3D, is de hoeveelheid 

informatie die het verwerkt als deel van zijn bestaan dat het definieert. Die informatie komt omdat 

wezens met dat soort overeenkomsten meer bewustzijn, meer herinneringen en meer begrip hebben 

dan iemand in een lagere dichtheid. Hoe groter het begrip, hoe groter de details, hoe groter de 

beweging van energie, hoe sneller de manifestatie. 

 

Gosia: Precies. Dus? Waarom passen zij hun manifestatiekracht niet van bovenaf toe en hebben zij 

in plaats daarvan 3D mensen nodig om dingen voor hen te creëren en te veranderen? Ik verwijs hier 

naar wat je zei dat de Federatie om te veranderen mensen op Aarde nodig heeft, zijn spiegels, enz. 

 

Yazhi: Want ook al begrijpen we een lagere dichtheid, we maken er geen deel van uit, zoals jij je 

slapende verwanten begrijpt, maar toch, je kunt ze niet veranderen, zelfs niet als je ze alles uitlegt 

met poppen. 

 

Lina: Dus het zijn 3D-mensen die die informatie nog niet kunnen verwerken... ze zijn beperkt? 

 

Yazhi: Ja, ze zijn beperkt, dus ze manifesteren niet wat ze willen, maar het enige dat hen beperkt is 

hun eigen ideeën dat ze beperkt zijn, en dat is wat ze manifesteren. Zoals ik al 3/4 van een miljoen 

keer heb gezegd. 
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Gosia: Precies. En daarboven weten ze dat ze onbeperkt zijn. Daarom is het van DAAR dat de 

verandering sneller zou plaatsvinden, en het zou hier beneden worden weerspiegeld. Omdat we 

verbonden zijn. Hier is de kracht van manifestatie traag. 

 

Yazhi: Zelfs in 5D geloven ze dat ze beperkt zijn, maar omdat ze in 5D zijn geloven ze dat de 

grenzen anders zijn dan op Aarde, dus meer uitgebreid. Maar ze hebben nog steeds hetzelfde 

probleem. Bijvoorbeeld, vraag Anéeka of ze door de muur kan gaan. 

 

Estel-la: Dat wil zeggen, 5D beïnvloedt 5D? Maar in dit geval kan ze geen toegang krijgen tot het 

beperkte 3D denken? 

 

Yazhi: Ja, dat kan het wel, maar nauwelijks. Je hebt een ingangsportaal nodig, dat is iets met een 

Frequentie volgens 5D maar dat ook 3D kan beïnvloeden (Starseeds weer). 

 

Gosia: Is het niet veel wat er van mensen in 3D wordt verlangd, terwijl mensen in 5D kennelijk 

geen invloed kunnen uitoefenen, om wat voor redenen dan ook, op die op Aarde? 

 

Yazhi: Het is gewoon zo dat het probleem vanuit 3D is ontstaan, het kan alleen vanuit 3D worden 

opgelost met een rijper begrip. 

 

Lina: Ok. In 5D kunnen ze geen invloed uitoefenen op een collectief bewustzijn waarvan ze geen 

deel uitmaken. Daarom moeten ze er deel van uitmaken door hier te komen... Maar dat genereert 

een probleem... dat is de schijnbare beperking door ideeën van hen die hier zijn... wat die ideeën 

van lage frequenties "meenemen" naar 5D. Heb ik het begrepen? 

 

Yazhi: Als je bijvoorbeeld kijkt: wat gebeurt er als je je huis verlaat en je stapt per ongeluk op een 

mier en je hebt het niet eens gemerkt? Je bent niet schuldig. Je weet het niet. Want je hebt je er 

niet mee bemoeid. Maar als je loopt en je ziet de mier, dan ben je al betrokken geraakt in het 

probleem, nu heb je al "Karma" met de mier. Nu moet je oppassen dat je er niet op stapt. 

 

Dit concept van Karma is wat de Andromedanen gebruiken om te rechtvaardigen dat ze niet 

ingrijpen. Op zichzelf, strikt genomen, is het volkomen geldig. In het geval van de Taygetanen 

hebben ze al naar de "kleine mier" gekeken, daarom hebben ze nu het probleem. 

 

Gosia: Zij hebben er ook naar gekeken. Ze zijn hier. Ik zie ze niet elders de ruimte verkennen 

 

Estel-la: Ik denk dat ze alleen kijken naar het deel dat hen interesseert. 

 

Yazhi: Precies. Iedereen kan alleen zien tot de grens van zijn eigen begrip. 

 

Lina: Maar dan... hoe loopt dit af? Ik zie geen andere manier dan instorten... en dat zal nog steeds 

niet voorkomen dat meer zielen hierheen komen om dit spel, zo vermakelijk voor hen, te beleven. 

 

Yazhi: We zullen zien of het Menselijk Onbewuste snel genoeg kan rijpen en uitbreiden om zijn 

eigen probleem op te lossen, of we zullen getuige zijn van een ineenstorting die vroeg of laat de 

opkomst van een ander paradigma zal veroorzaken, of een meer geavanceerde Matrix. 

 

Cristina: En wat zal er gebeuren met de ontwaakte mensen, die door het systeem worden 

aangevallen? Worden zij meegesleurd door het Collectieve Onbewuste of wordt er een nieuwe 

werkelijkheid voor hen gecreëerd? 

 

Yazhi: Hoogstwaarschijnlijk zal het menselijke Collectieve Onbewuste - Matrix, hen uiteindelijk met 

zich meeslepen. Maar dit is nog niet voorbij. De strijd gaat door, de dobbelstenen zijn in de lucht. 

 

Estel-la: Ze gaan ons met hen meesleuren? Dat wil ik niet! Ik zou zelf mijn eigen realiteit moeten 

kunnen creëren! 

 

Yazhi: En dat kun je nog steeds en zij kunnen dat ook. Op zoek naar hoe, tussen de kieren van het 

systeem. Niet alles is verloren. Nogmaals, alles is een idee. Je bent heel krachtig. 
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Het probleem is dat het totaal van het Collectieve Onbewuste vraagt om door te gaan met wat het 

probleem genereert, het delegeren van macht, vrijheid en menselijke onafhankelijkheid in ruil voor 

bescherming tegen niet-bestaande onzichtbare problemen die alleen door ideeën worden 

ondersteund. 

 

De Starseeds zijn spirituele gidsen. Veel meer kunnen ze niet doen. Maar het spirituele is de basis 

van alles. 

 

De enige manier om dit probleem te verslaan is het vermijden van afscheiding. Dat betekent dat 

jullie, de Starseeds, de mensen van de Matrix liefdevol integreren. Ik weet dat zij de oorzaak van 

het probleem zijn, maar jullie moeten slimmer zijn dan zij, en geen familieversnippering creëren, 

bijvoorbeeld vanwege onenigheid in ideeën en begrip. Zoek manieren om mensen het probleem te 

laten inzien. Toon hen bijvoorbeeld het bewijs van iets, en vertel hen niet alleen dat jij het bewijs 

van dat iets hebt gezien. Zij zijn eenvoudige geesten vergeleken met uw geesten. Dus leidt hen tot 

een beter begrip met kleine porties van onthullende dingen, zichtbaar bewijs. 

 

Vertel hen bijvoorbeeld niet dat de maskers niet werken, maar laat hen zien hoe walgelijk die 

maskers zijn in termen van de verzameling ziektekiemen die ze al na enkele minuten gebruik 

hebben. Zo zullen zij het probleem zien, het is niet dat u hen over het probleem vertelt. Als zij nog 

steeds 80 soorten micro-organismen willen inademen die in het masker groeien, zal dat hun 

beslissing zijn. Maar ze hebben het in ieder geval gezien. 

 

Gosia: Ok, een twijfelgeval. De "ontwaakte" Sterrenzaden zijn degenen hier om tegen dit systeem 

te vechten om het te veranderen. Maar alle andere Starseeds, gebroken schoenen, die nog niet, 

laten we zeggen, ontwaakt zijn, zijn zij degenen die deze realiteit creëren die we zien (voor de 

ervaring of wat dan ook), of creëren zelfs de "ontwaakte" Starseeds dit allemaal? 

 

Yazhi: Ja, zij gingen daar naar binnen als Starseeds op zoek naar de ervaring. Zij het dat dat in 

werkelijkheid niet nodig is. Iedereen die met de Matrix te maken heeft voedt het. Jij voedt het. Ik 

voed het via jou. 

 

Gosia: Hier komt mijn andere vraag die ik had. Je zegt "mensen vragen erom". Ja, ze werden 

compatibel met de parasiet, maar de parasiet, of bacterie of wat dan ook, is er niet in ons 

voortdurend proberen om ons te manipuleren. HIJ LAAT ONS ZIJN. En als ons immuunsysteem het 

laat afweten, dan valt hij aan. Maar in het geval van mensen, waarom is ons immuunsysteem laag? 

Omdat die parasiet heel erg leeft in ons lichaam. Het laat ons niet met rust. Hij valt niet alleen aan 

als we zwak zijn. Hij valt ALTIJD aan en is superagressief. Het is dus niet helemaal gelijk aan dat 

voorbeeld van de parasiet die alleen aanvalt als we kwetsbaar zijn. Wij zijn kwetsbaar onder andere 

omdat de parasiet super actief is en dat al millennia lang is. 

 

Yazhi: Wat je zegt is vanuit het complexere standpunt en begrip dat je al hebt. Vanuit hun begrip 

zien ze geen probleem. Ze willen en vragen alleen maar om door te gaan met een "levensstijl" 

waaraan ze gewend zijn, zonder in staat te zijn de gevolgen van die levensstijl te zien. 

 

Jij ziet de problemen die die levensstijl veroorzaakt, daarom ben je gealarmeerd, maar de Matrix-

mensen zien dat niet. Alles is "in orde", door alleen het officiële te begrijpen. En volgens hen zal de 

pandemie vroeg of laat, met de opnamen, ophouden en zullen zij weer normaal worden. We hebben 

het hier over twee verschillende realiteiten. Die van jullie en die van hen. Jullie zijn degenen die hen 

willen veranderen en hen naar jullie hand willen zetten, omdat "dat beter is." Maar vanuit hun 

standpunt zijn jullie de dwaze indringers die het niet begrijpen. 

 

VOLGENDE DAG: 

Yazhi: Vandaag geef ik er de voorkeur aan te beginnen met het beantwoorden van vragen, als je 

wilt. 

 

Lina: Heel goed. Je zegt, Yazhi... dat het probleem vanuit 3D is ontstaan, en dat het alleen vanuit 

3D kan worden opgelost met een rijping van begrip. Vandaag, op de rand van een nieuwe reset, 

wordt onderdrukking gegenereerd door mensen. In een slachtoffermentaliteit. Als de Federatie of 
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wie dan ook hen bevrijdt... wordt het slachtofferschap bestendigd. En laten we er nog aan 

toevoegen dat de veele inwoners van 5D het niet begrijpen of weten, ze zijn zich niet bewust van 

alles wat je zegt. 

 

MAAR, even denken... als mensen "gered" zouden worden, zouden ze dan niet in een grotere bubbel 

zitten, die van 5D... waar in gemeenschap dat gevoel van slachtofferschap en de behoefte gered te 

worden kan worden overwonnen? Want het gaat er niet om dat de Federatie ons redt en ons 

achterlaat. Maar door deze 3D te verlaten voor 5D, geleidelijk of plotseling, zullen we ons allemaal 

herinneren hoe eeuwig we zijn, zullen we ons opnieuw verbinden met de Bron, en daar kunnen we 

beginnen met de heropvoeding aangezien we het uitgebreide kader zullen hebben om te kunnen 

geloven in wat we werkelijk zijn. Dan zal de constructie van dit ego worden gedegradeerd door de 

ware eeuwige identiteit. Wat breekt met de narcistische neigingen van "ik eerst". En daarmee de 

mentaliteit zelf die het menselijk ras en zijn afgeleide afhankelijkheden bepaalt. 

 

Yazhi: Oké. Laten we ons eerst ontdoen van het Maan gedeelte. Het was een hoge energie 

etherische barrière die (in het verleden) niet door scheepsbemanning zonder Frequentie manipulatie 

technologie kon doordringen. Het wordt echter beschouwd als een methode van mentale 

onderdrukking. 

 

Vandaag is ze zo zwak dat er in de lokale Federatie over gepraat wordt om de apparaten uit te 

schakelen, maar er zal nergens een zichtbare verandering zijn, zelfs niet vanaf de Aarde, ze zijn 

nutteloos, vooral omdat de Cabal, de regressieven, hoe je ze ook noemt, de barrière al de hele tijd 

passeren met Portalen en, indien toegestaan, ook met schepen. Dus wat 3D als 3D houdt is de 

menselijke mentaliteit. 

 

Want een dichtheid is geen plaats maar een mentaliteit, een perceptie. Dus zoals u zegt, ja, ze 

zouden verhuizen naar een grotere "bubbel", die van de andere 5D rassen. En ja, dat is de 

uiteindelijke bedoeling. 

 

Het probleem is dat er niets is om mensen van te redden, zij genereren hun eigen probleem, dus 

zijn zij hun eigen probleem. Op het moment dat je je over dit feit heen zet en beseft hoe 

zelfdestructief ze zijn met hun gedachten en waarden, zouden ze automatisch worden wat we hier 

5D noemen. 

 

Onthoud dat er geen dichtheden zijn, en dat is slechts een idee of overeenkomst in de geest van 

mensen, van één naar velen. Het verwijderen van de maanfrequenties lost dat probleem niet op. Ze 

zijn irrelevant. 

 

Wat de mensen ervan weerhoudt zich alles te herinneren en te realiseren wat ze zijn, wat ze waren 

en wat er aan de hand is, is hun eigen mentale programmering, hun ideeën, hun waarden, de 

mentale controle die over hen wordt uitgeoefend... Ik herhaal: uitgeoefend over hen door de 

regeringen die ze zelf hebben gecreëerd met dezelfde houding van het delegeren van de 

beslissingen en het zware werk aan "de autoriteiten", in de veronderstelling dat zij dingen zullen 

doen voor hun welzijn. 

 

Maar regeringen zijn er niet om voor mensen te zorgen, want die regeringen, of het nu de officiële 

zijn of die daarachter, geheime genootschappen en al dat soort dingen, wat de ware regering is, is 

het resultaat van hen, de mensen en hun manier van zijn, dus het monster dat zij geschapen 

hebben komt terug om hen "op te eten". Want zelfs de sullige miljonairs met spuiten en de aftandse 

oude miljardairs met namen als Rothchild en Rockefeller, onder anderen, zijn het resultaat van het 

volk. Waarom? 

 

Omdat degenen die aan de macht komen in een sociaal stelsel zoals wij dat op aarde hebben, zeer 

precieze karaktereigenschappen moeten hebben, anders zullen zij niet in staat zijn de rangen van de 

macht te beklimmen. Die karaktereigenschappen zijn het hebben van een meedogenloos narcisme. 

Dat brengt andere eigenschappen met zich mee, zoals gebrek aan empathie. 

 

Degenen die aan de macht komen zijn dus de slechtste vertegenwoordigers van de mensheid, en dit 

gebeurde eeuwenlang, zo niet duizenden jaren, (in feite vanaf circa 1310 voor Christus). De 
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mensheid moet zich dus afvragen: wat is er gebeurd dat hen tot dit huidige punt op de rand van 

zelfvernietiging heeft gebracht? 

 

Ik blijf erbij dat iemand alleen aan de macht kan komen als hij persoonlijke aspecten van narcisme 

heeft, die hij ook doorgeeft aan zijn kinderen, en zo de klassen van mensen creëert die logischerwijs 

aan de macht zullen komen, en daarbij diegenen uitbuit die niet narcistisch zijn. Zoals zelfs in 

persoonlijke relaties gebeurt, zal een empathische mede-afhankelijke bijna altijd eindigen in 

uitbuiting door een narcist. 

 

Estel-la: Heel interessant over de Maan. Ik begreep dat sommige gebouwen inderdaad zouden 

verdwijnen. Maar natuurlijk, als ze in de hoofden van mensen blijven, zullen die hoofden ze blijven 

creëren. 

 

Yazhi: Als ze eenmaal gecreëerd zijn, houden ze zichzelf al in stand, omdat ze al deel uitmaken van 

de Matrix, ze zullen de harmonieën van een Frequentie die ze creëert al in stand houden. Ik denk 

dat ze alleen in sommige gevallen zouden verdwijnen. Ik zou het meer zo zien dat ze zullen blijven, 

en alleen vanuit een ander gezichtspunt zullen verdwijnen, als in dat ze niet langer nodig zijn, dus 

naarmate de beschaving zich ontwikkelt in de richting van iets positievers, zouden de gebouwen van 

grote banken, bijvoorbeeld, "verdwijnen", hoewel het gebouw zelf zal blijven bestaan om te worden 

gebruikt als een flatgebouw voor de mensen, als huizen. Het zou nodig zijn om dat probleem van 

het verdwijnen van dingen te onderzoeken, voor mij is het iets meer symbolisch als wat ik hierboven 

beschreef. 

 

Gosia: Dat gebouwen verdwijnen, maar zelfs steden werden door computers ingevoegd, dat 

begreep ik al toen Anéeka het drie jaar geleden uitlegde. Objecten en gebouwen die van bovenaf 

werden ingevoegd zouden dan niet verdwijnen? Zouden ze alleen van doel veranderen? 

 

Yazhi: Ja, het is mij duidelijk dat eenmaal ingevoegd dezelfde Matrix de harmonischen voedt om die 

gebouwen of wat dan ook in stand te houden. 

 

Het probleem is dat het niet alleen gebouwen blijven, maar dat de rassen kunstmatig dingen 

invoegen die later worden gevonden en gebruikt voor retro-engineering door de Aardse facties die 

hen goed uitkomen, waardoor de complexiteit van het probleem toeneemt. 

 

Het invoegen van opars of voorwerpen uit hun tijd is een duidelijk voorbeeld van wat ik hier 

beschrijf. 

 

Cristina: Ok. Terugkomend op de vorige draad, ik begrijp dat als de mensen niet geholpen worden, 

ze niet zullen leren, maar de vraag is, als ze niet geholpen worden, zullen ze dan leren? 

 

Yazhi: Velen begrijpen het al, dus zij die het niet begrijpen zullen verstrikt raken in hun eigen 

creatie. Het probleem is dat ja, degenen die het begrijpen niet genoeg zijn, ze kunnen naar beneden 

worden gesleurd door degenen die het niet begrijpen. 

 

Hen helpen is slechts schijn, het lost het probleem niet op, in feite voedt het het. Omdat mensen in 

een lus zitten waarin ze geloven dat ze niet in staat zijn om hun problemen op te lossen, is dat wat 

ze krijgen, het onvermogen om hun problemen onder ogen te zien. Hen helpen zou door hen alleen 

maar worden gezien als iets waar zij recht op hebben, en zij zullen onmiddellijk terugkeren naar 

dezelfde "slechte gewoonten" die het probleem in de eerste plaats hebben gecreëerd. 

 

Wat er dus nog moet gebeuren is dat de mensen, op basis van hun eigen creaties, het probleem 

zien en onder ogen moeten zien dat zij alles zelf moeten oplossen. Zonder die mentaliteit te 

corrigeren, zal je nooit een holografische maatschappij kunnen invoeren. Het is onverenigbaar met 

hen. 

 

Vandaag wordt de eenvoudige beschrijving van een holografische maatschappij verward met 

socialisme. Getuigend van hun gebrek aan collectief bewustzijn. Allemaal omdat ze opgaan in het "ik 

eerst", het destructieve narcisme van de moderne menselijke samenleving. 
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Lina: Yazhi, het is dat ik dacht... dat het idee van al deze onthullingen was om zoveel mogelijk 

mensen wakker te schudden om zichzelf te redden, maar ook om anderen te redden. Maar als ik 

naar de situatie kijk, denk ik dat we uiteindelijk meer in "hun" collectieve realiteit worden 

getrokken... we betalen de prijs dat we niet in staat zijn hun gedachten, ideeën en ethiek te 

veranderen. 

 

Yazhi: Het is ieders missie hier. Maar mijn gevoel is dat zij die zouden ontwaken, al ontwaakt zijn 

en zij die niet zouden ontwaken, dat niet zullen doen. Tegenwoordig is alles zo duidelijk dat zij die 

het niet zien blind zijn, zij zullen niet ontwaken, dus om door te gaan gaat het meer om het creëren 

van een unie tussen de ontwaakten, niet om met elkaar te vechten over onzin. Die vereniging is de 

sleutel. 

 

En om het ontwaken te kunnen vertalen in een "taal" die de slapenden aankunnen, dat wil zeggen, 

om ze zo te manipuleren dat ze met hun zelfde concepten en met hun zelfde geloofskader kunnen 

samenwerken met de "ontwaakten". We moeten hen dus alleen geven wat nodig is in termen van 

informatie die hen "wakker maakt" en hen niet onderdompelen in ingewikkelde dingen die zij nooit 

zouden begrijpen en altijd als onzin zouden afdoen. 

 

Daarom heb ik meer dan eens gezegd dat zeggen dat de informatie van "buitenaardsen" komt, onze 

hele inspanning alleen maar in diskrediet brengt. Slapende mensen hoeven dat niet te weten, zij 

kunnen het niet verteren. Zij zien alleen kleine dingen zoals bijvoorbeeld de zee van walgelijke 

microben die in hun maskers leven. En van daaruit zullen ze gaan beseffen dat dit hen alleen maar 

schaadt en hen nergens tegen beschermt. Dat is het kleine beetje informatie als voorbeeld dat ze 

aankunnen, niet dat een buitenaards wezen het gezegd heeft, want dat zullen ze nooit geloven. 

 

Estel-la: Ik heb een vraag, hoewel het misschien een beetje off topic is. Omdat u zei dat als de 

mensen doorgaan op de manier waarop ze gaan, ze niet in staat zullen zijn om een holografische 

samenleving te hebben. Mijn vraag is, alle holografische samenlevingen die er zijn in 5D werken 

goed? Nog afgezien van het feit dat de Federatie niet wil (kan) helpen, functioneert het als 

organisatie wel goed? Of zijn het wij van hier die het niet goed interpreteren omdat wij niet goed 

zijn, en is het weer onze reflectie? 

 

Yazhi: Elke cultuur en elk ras heeft zijn eigen versie van een holografische samenleving, die voor 

haar op maat gemaakt is en met haar eigen vereisten. Op zich gebruiken bijna alle culturen in de 

zogenaamde 5D de Holografische samenleving, zelfs de zogenaamde regressieve rassen. 

 

Ze zijn niet perfect, ja, er zijn problemen, maar de stevige basis is er en die basis is de mentaliteit 

van de mensen. Hun vereniging. En het gebrek aan geld omdat geld alleen maar de schaarste en 

slachtoffermentaliteit bevordert en meer Narcisten voortbrengt. Daarom wordt het een 

piramidemaatschappij. 

 

De interpretatie van alle informatie, maakt niet uit wat het is, zal altijd onder de lens van het begrip 

en geweten van de waarnemer zijn. Zijn interpretatie zal gebaseerd zijn op zijn kennis en 

intellectueel kader. Dus ja, het niet begrijpen hoe een holografische samenleving werkt zal een 

andere weerspiegeling zijn van de sociale programmering van de mensheid. 

 

Cristina: Dank je, maar als je ze niet helpt en ze blijven zichzelf vernietigen, zal dat dan niet meer 

trauma's creëren en zal dat hun destructieve ideeën niet nog meer accentueren? Ik zie bijvoorbeeld 

wat ze hier met jonge kinderen doen en ik vraag me af hoe ze zich hieruit gaan redden. 

 

Yazhi: Ja, er worden meer trauma's gecreëerd, dat valt niet te ontkennen. Het is wat verwacht 

wordt een ontwaken te veroorzaken. Het massale besef van dingen. Maar om tot dat punt te komen 

zal er noodzakelijkerwijs trauma en lijden zijn. 

 

Het lijden zelf is een grote motor voor ontwikkeling, het hoeft niet zo te zijn, maar met het 

intellectuele niveau van de mensheid, zie ik geen andere manier. Dus ja, ik zie dat ze als groep uit 

het probleem komen, maar tegen een zeer grote prijs in levens. 
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Het leven is lijden, maar we kunnen er niet aan ontsnappen, het enige wat we kunnen doen is het 

leven en onze handelingen daarin een betekenis geven die zo sterk is dat het het onontkoombare 

lijden de moeite waard maakt. 

 

Gosia: Hierboven zei u dat de wortel van het probleem het brutale narcisme is dat de verkeerde 

mensen aan de macht doet komen, en dat daarachter geld schuilgaat. Weet u hoe geld eigenlijk is 

ontstaan? Wie heeft dat idee op Aarde geplant? Want het was hier niet eerder in de dagen van 

Atlantis en Lemurië. 

 

Yazhi: Er wordt gezegd dat geld een creatie van Maitré was om de mensheid te beheersen. Dit 

wordt geaccepteerd door de ET's van de Federatie. 

 

Ik zie het anders: geld was een concept dat beetje bij beetje groeide uit ruilhandel, als een middel 

van interactie binnen een sociale structuur en Aardse Matrix werkelijkheid, aangepast aan de 

perceptie van schaarste. Zo creëerden zij nog een valstrik voor de mens en van hun eigen creatie. 

Nogmaals, zeggen dat Maitré hen het geld heeft gegeven is een slachtoffermentaliteit. Neem het 

concept van geld mee naar een andere planeet en kijk hoe mensen het ontvangen. Daar zie je de 

mentaliteit van elk ras. 

 

Lina: Dus we vertrekken hier vechtend, in de hoop dat onze families onze daden zullen imiteren, 

wetend wat ons te wachten staat en wat hen te wachten staat... wetend dat we voor nu niet genoeg 

waren, in de hoop een voldoende voorbeeld te zijn voor hen die zullen komen? 

 

Yazhi: Het is heel goed mogelijk dat dit de uitkomst is voor de ontwaakten, ja. Er is echter nog 

hoop dat de massa's de misleidingen op tijd zullen inzien, voordat de samenleving instort. Het zal 

van hen afhangen. 
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