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20210603-Taygeta-NL-Ark-van-het-verbond-Yazhi-onthult-haar-betekenis-en-
plaats 

 

 
 

Ark van het Verbond - Yazhi Onthult de Betekenis en Locatie (Buitenaards Contact - 

Pleiaden) 
 

INTRO: 
Ark van het Verbond. Mythe of Werkelijkheid? Volgens Wikipedia is de Ark van het Verbond 
een met goud bedekte houten kist die wordt beschreven in bijbelse verslagen, en die 

volgens de Joodse traditie werd ontworpen en geschapen door een goddelijk mandaat om 
de tafelen van de tien geboden te bevatten. Door God aan Mozes gegeven. De ark 

vertegenwoordigde de aanwezigheid van God tijdens zijn bestaan. Er wordt gezegd dat het 
magische krachten had, en dat alleen waardige mensen in de buurt ervan mochten komen, 
en dat het mogelijk was om erdoor met God te communiceren. 

 
Is het waar dat de ark heeft bestaan? Wat was het werkelijk? Waar is hij nu? In deze video 

zal Yazhi al deze vragen beantwoorden. 
 
----- 

 
Gosia: Waar ging het verhaal van de Ark des Verbonds over? Heeft het iets te maken met 

het bewaren van DNA? 
 
Yazhi: Ja. De ark was een genetische container. Dat is het nog steeds. 

 
Gosia: Nog steeds? Waar is het? 

 
Het bevatte monsters van de belangrijkste bewoners van de planeet Aarde, in nano-
containers, natuurlijk. Het was ook bewapend omdat het zichzelf kon verdedigen. Er 

werden er 3 gebouwd. (Afbeelding accuraat) *Images not supported*. 
 

Een is in een DUMB, mogelijk in Area 51, mogelijk onder het Pentagon. Een andere is in 
Vostok Base South Pole onder Russische controle en bezit. En de derde is op dit schip. De 

Amerikaanse is buiten werking en slechts een omhulsel. De Russische is actief en die op dit 
schip is ook actief. 
 

Gosia: Hoe zijn ze eraan gekomen? En waarom is het in de eerste plaats gebouwd? 
 

Yazhi: Om de biologie van de planeet Aarde vast te houden en te beschermen mocht er 
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een grote catastrofe plaatsvinden. Amerikanen en Russen hebben het van verschillende 
plaatsen. Waar de Amerikanen het vandaan hebben is vaag, want het zou uit Egypte 

komen, maar ik zeg vaag omdat dat het plot is van de film Raiders of the Lost Ark uit 
1979. 

 
De Russen haalden hem onder Mekka vandaan en het is de ark van Gabriel, die tot 
Mahomet zou hebben gesproken en hem de opdracht zou hebben gegeven de schepping in 

een doos (Ark) te bewaken. Reden voor de bouw van de zwarte kubus (666) in Mekka. 
 

Gosia: Snelle verduidelijking. Was Mahomet dan een echt persoon? 
 
Yazhi: Ja dat was hij. In de geschiedenis zijn sommige mensen echt, maar met overdreven 

attributen. 
 

De derde is de Ark van Michael, die in werkelijkheid de Ark van Isis is, want zij was een 
geneticus (Ishtar) en die is al generaties lang onder onze hoede. 
 

Gosia: Wie bouwde ze en waarom precies? Werden ze alle 3 op hetzelfde moment 
gebouwd? 

 
Yazhi: Ja. De reden is dat de Taygetans wisten dat de Aarde een cataclysme zou 
doormaken, direct na de ramp met Tiamat. Dus met redundantie in gedachten werden er 3 

arken gebouwd. En daarin werd de biologie van de Aarde in nano-containers bewaard. Het 
is onmogelijk om alle biologie daar te plaatsen, maar zoveel als mogelijk werd daar 

bewaard. DNA-codes. 
 

Gosia: Hebben de Taygeteans ze alle drie gebouwd? Of de Federatie? Waarom 3? 
 
De Taygetanen zijn Federatie en het was een operatie van de Federatie die toen aan de 

Taygetanen werd toevertrouwd. 
 

Gosia: Waarom 3? 
 
Yazhi: Twee zouden op Aarde bewaard worden op veilige plaatsen. Een in de Federatie 

Sterrenpoort en DUMB onder Gizeh, de andere in Sumerië, diep onder de grond, onder Alt-
Ur, een andere Federatie Sterrenpoort, en de derde zou worden bewaard en bewaakt door 

Taygetaanse troepen, zoals het tot op de dag van vandaag is. 
 
*Images not supported* 

 
Gosia: Wat is dat? 

 
Dat is de Alt-Ur Starport in Irak. Waar de ark van Gabriël duizenden jaren werd bewaard. 
 

De moslims hebben rond de 5e eeuw na Christus de ark van Gabriël uit UR gehaald en 
meegenomen naar Mekka, de geboorteplaats van de profeet Mahomet en de plaats waar 

Gabriël de heilige Koranteksten openbaarde. Het werd daar geplaatst onder of in de kubus 
(kan niet beslissen). 
 

En de ark van Gabriël werd daar bewaard onder moslim bewaking en controle tot het jaar 
2015 toen Rusland, in een schimmige ruil voor iets geheimzinnigs, waarschijnlijk politieke 

bescherming, en vanwege zijn Karistus lijnen en bondgenoten in Saoedi-Arabië, de ark van 
Gabriël blootlegde en het meenam om het veilig te stellen naar de Vladivostok Basis, 
Zuidpool, ver weg van mensen en menigten, waarschijnlijk anticiperend op een sociale 
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ineenstorting zoals Karistus en Rusland een transformatie ronden van de tijd hadden 
voorzien van de jaren 2017 tot 2022. 

 
(link tonen: https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/ark-gabriel-russia-saudi-arbia-

17231764  ) 
 
"ARK VAN GABRIEL: Rusland kreeg oud apocalyptisch wapen, ontdekt in Saudi-Arabië". 

 
"Samenzweringstheoretici beweren dat Saoedi-Arabië Rusland een oud apocalyptisch 

wapen heeft gegeven, ontdekt onder de Grote Moskee van Mekka." 
 
De arken zijn geen lege dozen, of ijsboxen, om biologie in te bewaren. Het zijn 

hoogtechnologische apparaten die in staat zijn zich te verdedigen tegen alles wat een 
bedreiging kan vormen voor wat zij in hun binnenste bewaken, de gehele biologie in 

genetische monsters en codes van de planeet Aarde, niet minder. 
 
Het kan communiceren met de Federatie en de Taygetan-schepen daarboven, en kan ook 

afweren wat zijn AI als een aanval op zijn integriteit beschouwt. Dit heeft er ook toe geleid 
of veroorzaakt dat mensen zeggen dat het door de Goden wordt beschermd, of door God, 

en vreemde goddelijke krachten bezit. Dit is het geval in 2015 toen de ark werd verwijderd 
van zijn rustplaats waar hij sinds de 5e eeuw na Christus had gelegen. 
 

(link tonen: https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca_crane_collapse  ) 
 

(Gosia's tussenvoegsel: Yazhi verwijst hier naar het incident uit 2015, The Mecca Crane 
Collapse, een rupskraan kantelde over de Masjid al-Haram, de Grote Moskee in Mekka, 

Saoedi-Arabië. 111 mensen kwamen om het leven en 394 raakten gewond. Het ongeval 
wordt de dodelijkste kraaninstorting in de moderne geschiedenis genoemd. De Saoedische 
civiele beschermingsdienst bevestigde dat een kraan door het dak van de moskee was 

gezakt tijdens hevige winden veroorzaakt door een krachtige storm (Wikipedia)). 
 

Gosia: Waarom is het ingestort? Heeft het te maken met de ark? 
 
Yazhi: Het veroorzaakte dat het instortte. Het verdedigt zichzelf met hightech wapens, 

voornamelijk magnetisch veranderende AI-wapens. 
 

Dat was allemaal een cover up operatie om de extractie van de ark te verbergen. 
 
De Amerikaanse ark daarentegen werd geopend nadat hij onder Gizeh was gevonden, en 

veel mensen stierven in het proces, maar de Amerikanen vernietigden in feite de ark in een 
poging om zijn geheimen te ontdekken. 

 
Gosia: Oké, wow. Dit is allemaal zo fascinerend. Wanneer werd de Amerikaanse ark onder 
Gizeh ontdekt? 

 
In 1939 door de Nazi's, verwijderd en teruggevonden ergens in 1945. Steven Spielberg's 

Raiders of the lost ark, film uit 1979, is grotendeels waargebeurd en een dekmantel voor 

echte gebeurtenissen ← ← 
 
Gosia: Verbazingwekkend. Ok. Hoe werd het DNA van zoveel biologie verzameld? 
 

Yazhi: Door een omslachtige trekstraal monstername, niet erg vergelijkbaar met 
veeverminkingen nu, maar op een minder invasieve en niet-dodelijke manier. 
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Gosia: Ok... dus het is gewoon geëxplodeerd? 
 

Yazhi: Ze openden het met elektrisch gereedschap en explosieven. Maar daarvoor 
gebruikte het magnetische wapens en geluidsstraal verdedigingstechnologie om de 

Amerikanen te stoppen, velen stierven. 
 
Gosia: Wisten ze wat het was toen ze het probeerden te openen? 

 
Yazhi: Waarschijnlijk wisten ze dat niet. Het enige wat ze wilden was stroom. Ze dachten 

dat het een zender was om met God te praten. Op een bepaalde, verdraaide manier, is dat 
ook zo, want het kan praten met mensen in een baan om de aarde. 
 

Er wordt gezegd dat Mozes de gebroken tafelen met de 10 geboden in de ark bewaarde. Dit 
is vooral symboliek. 

 
Gosia: Waarom heeft de Federatie het daar gelaten? Onder Gizeh? Waarom hebben ze het 
niet meegenomen? Ik bedoel, als er iets met de Aarde gebeurt, is het daarboven dan niet 

veiliger? 
 

Ze werden verondersteld op zeer veilige plaatsen te zijn in DUMB's onder controle van de 
Federatie. 
 

Gosia: Oké, je had het over Mozes. Was hij betrokken bij dit verhaal? 
 

Yazhi: Er wordt gezegd dat de ark door God aan hem is gegeven. In werkelijkheid nam hij 
de ark mee uit Gizeh omdat het een symbool van macht was, want geen enkel leger dat de 

ark voor zich houdt, kan worden verslagen. Er werd gezegd dat iedereen die de ark 
vasthield, onoverwinnelijk zou worden. 
 

Gosia: Hij nam het mee uit Gizeh? En wat deed hij ermee? Hij bracht het daar terug, toch? 
Omdat het daar later is gevonden. 

 
Yazhi: Hij was de farao van Egypte, hij kon doen wat hij wilde. 
 

Wat er met de ark is gebeurd is dubieus. Het zwierf rond 1000 v. Chr. een paar honderd 
jaar rond in Europa voordat het naar Egypte werd teruggebracht, door oude Egyptische 

priesters en mensen die voor hen werkten. Waar het was en waar het weer was geweest is 
niet duidelijk. 
 

Men zegt dat het in Frankrijk is geweest met de Galls en daarna in Engeland en Ierland, 
met de Kelten, en dit is logisch omdat Ierland en Schotland sterke wortels hebben en in 

verbinding staan met Egypte, aangezien de Egyptische cultuur in Ierland is ontstaan. 
 
Gosia: Maar het keerde uiteindelijk terug naar precies dezelfde plek onder Gizeh? Of niet 

precies dezelfde? 
 

Yazhi: Waarschijnlijk wel dezelfde plek. 
 
Gosia: Dat is vreemd. Dat ze zouden weten waar het oorspronkelijk was. 

 
Yazhi: In die tijd, toen Egypte nog sterk was, wisten ze het natuurlijk wel, en ze hadden 

ook toegang tot tenminste ondiepe delen van de DUMB, en het zogenaamde labyrint onder 
Gizeh. De Griekse historicus Herodotus beschreef de DUMB in detail en zinspeelde zelfs op 
de locatie van de ark. 
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Gosia: Ok. Nu moet ik vragen: waarom werd het de ark van Gabriel genoemd? Wat heeft 

hij ermee te maken? Je zei dat hij met Mahomet sprak. Maar wat heeft het te maken met 
de ark? En waarom is de andere van Michael? 

 
Yazhi: Gabriel omdat hij degene was die de ark daar verborg. Het was aan hem 
toevertrouwd door de Federatie. 

 
Michael is alleen omdat het Christendom de gebeurtenissen veranderde en geen enkele 

vrouwelijke rol meer toebedeelde. Omdat het de ark van Ishtar/Isis was. Waarom? Omdat 
zij het was die de biologie van de Aarde daar hield om vernietiging te voorkomen tijdens 
het voorziene en komende cataclysme. 

 
Gosia: Maar alle 3 de arken waren dan haar idee? Om de biologie erin te houden? en de 

derde? "Van wie" is die? 
 
Yazhi: Ok, nog een keer: 

 
1.) Ark van het Verbond (in Area 51 nu) 

2.) Ark van Gabriel (in Vostok Station, Rusland, Zuidpool) 
3.) Ark van Michael, (zoals gezegd in menselijke termen) (Op Toleka, nu, hier) 
 

Verbond = Federatie. Hoofd ark. Ark van Michael was het prototype. Ark van Gabriel was 
de overtollige. Ark van het Verbond was de voornaamste. 

 
Gosia: Wow. Ik wist niet dat het officieel zo heette. Ik weet niet zoveel. Waarom moest je 

de biologie van de Aarde in DNA capsules bewaren? Wat als het vernietigd wordt? Ik vraag 
het maar. Zitten daar ook honden in? 
 

De Aarde was bijna vernietigd door het Tiamat incident, daarom zijn de arken gebouwd. 
Het is Taygetan technologie, oud maar nog steeds werkend. 

 
Gosia: Dat weet ik, maar waarom moet die biologie bewaard blijven? Ik bedoel... had je in 
gedachten om al die biologie ergens anders te herscheppen voor het geval er iets zou 

gebeuren? 
 

Yazhi: Ja. Op Aarde opnieuw, om de biologie op Aarde opnieuw te zaaien. Geen honden 
want die zijn zeer recent, of het kan oude hondachtige hoektanden bevatten. 
 

Hier, de engelen symboliek, Taygeta en Karistus naast elkaar, gevleugelde mensen, je kent 
de symbologie sinds 3 jaar geleden. 

 
Gosia: Ik begrijp het. Is dit al eerder gebeurd? Opnieuw uitzaaien? Na een reset? 
 

Yazhi: Ja. Na het cataclysme zijn veel soorten massaal opnieuw uitgezaaid, hoewel ze de 
hele tijd worden uitgezaaid. 

 
Gosia: Waarom moet het opnieuw gezaaid worden met dezelfde biologie? Waarom niet 
met iets van buiten de Aarde? 

 
Yazhi: Het wordt de hele tijd bezaaid met dingen van buiten de Aarde. Maar de Aarde 

zoals ze is, is een levend laboratorium. Een logos van biologie. Een bibliotheek van 
biologie. 
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De Aarde gaat door een massale uitsterving. Duizenden soorten sterven nu uit en zijn 
alleen al in de laatste 200 jaar uitgestorven, meer en meer naarmate de tijd verstrijkt. Dit 

is een probleem, want ik weet dat de Federatie achter het massale genocideplan zit dat nu 
aan de gang is. Ze beschermt de stammen van de planeet Aarde. Het probleem is dat er 

geen rechtvaardiging is voor genocide. Ik wijs met mijn vingertje naar hen als de 
schuldigen van samenzwering tegen de mensen van de Aarde. Hoe gerechtvaardigd hun 
doel ook moge zijn, er zijn andere manieren om mensen en hun bestaansrecht en de 

biologie van de planeet Aarde te beschermen. 
 

Gosia: Ik begrijp het. Oké, laten we de Federatie en de huidige situatie voor nu even bij 
een ander onderwerp laten. Terugkomend op de ark. Ik heb een vraag over de kleur van 
die ark. Is die gouden glanzende verf... de originele kleur? Hij lijkt zo nieuw geverfd. En 

onbeschadigd. 
 

De vorm is accuraat. Het is gemaakt van oude teksten, inclusief dode zee rollen zoals 
papyrus. Het is geen goudverf. Het is gemaakt van massief GOUD. 
 

*Images not supported* 
 

Gosia: Wow, heel mooi. Nu, hoe zijn die foto's eigenlijk uitgelekt? Zijn ze zomaar openbaar 
gemaakt? 
 

Yazhi: Waar je naar kijkt zijn kopieën, gebaseerd op nauwkeurige teksten en beelden uit 
Egypte. 

 
Gosia: Oh ik begrijp het. Zien ze er echter zo uit? Zijn ze accuraat? 

 
Yazhi: Ze zijn accuraat, want er is er een op dit schip en die is precies zo. De Egyptische 
papyrusteksten zijn heel specifiek. 

 
Gosia: Cool! Ok. Dus de andere twee zien er precies hetzelfde uit? 

 
Yazhi: Ze zien er precies hetzelfde uit, alle 3. Mensen zijn misleid door te denken dat er 
maar één was. 

 
Gosia: Netjes! Blijf je er steeds nieuwe soorten aan toevoegen als ze verschijnen of 

transformeren? 
 
Yazhi: Nee, de ark bevat soorten zoals ze waren voor de Tiamat cataclysme. Maar maak je 

geen zorgen, want veel teams van andere soorten verzamelen de hele tijd specimens. 
Taygeta is gewoon overbelast, en kan dat nu niet doen. 

 
Gosia: Ok. Hoe wisten de Romeinen, die achter het schrijven van de Bijbel zaten, van hen? 
Genoeg om het in het verhaal over de ark van Noach te verwerken? 

 
Yazhi: De Romeinen namen oude teksten en verdraaiden ze om ze in hun verhaal te laten 

passen. 
 
Gosia: Oké, dus het kwam voor in oude teksten. 

 
Yazhi: Ja. Daarom staat het bekend als zo nauwkeurig. 

 
Gosia: Dus het was niet zo geheim in die tijd. Er waren mensen die het wisten. 
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Yazhi: Nee, dat was het niet. Het bestaan van de ark van het Verbond, de Nr. 1, het 
bekend maken ervan, hielp ook de tweede ark in veiligheid te houden. 

 
Gosia: Waarom? 

 
Yazhi: Omdat we allemaal wisten dat ernaar gezocht zou worden. Dus zij besteden al hun 
aandacht aan het vinden en verkrijgen van die ene. Omdat het grote kennis en macht 

bevat. En mannen willen altijd meer macht. Dus een machine, want dat is het, met zoveel 
macht, zal altijd gewild zijn. 

 
Gosia: Dus het achterna rennen van de eerste houdt hen daar. Dus ze wisten niet van de 
anderen. 

 
Yazhi: Ja. En de derde ark is in het museum van oudheden, twee dekken op en achter 

mijn plaats hier, achter glas, en tussen andere Egyptische relikwieën. Hij is meer dan 12 
500 jaar oud. 
 

Gosia: Wow ok. Bewaart u ook dergelijke arken van andere planeten? Heb je er een van 
Taygeta's biologie? 

 
Yazhi: Ja. Alle planeten hebben arken. Hun hoeders maken ze. En de oerbewaarders zijn 
de kleine grijze tuinmannen. 

 
Gosia: Maar moet het niet ergens NIET op de planeet bewaard worden voor het geval er 

daar iets gebeurt? Als ik bijvoorbeeld een kopie heb van de sleutel van mijn flat, bewaar ik 
die niet in de flat. Maar geef ik hem aan iemand anders. 

 
Yazhi: Daarom bestaat ark 3, hier, in een baan om de aarde en in het inwendige van een 
grote zware sterrenkruiser. 

 
Gosia: En die van andere planeten? 

 
Yazhi: Die hebben elk om de beurt hun bewaarders. Meestal Tuinmannen, maar niet 
alleen. 

 
Gosia: Wie is Taygeta's hoeder? 

 
Yazhi: Taygetanen natuurlijk. 
 

Gosia: Maar waar bewaar je de ark van Taygetean? 
 

Yazhi: Geen reden om ze van planeten weg te halen, maar die van Temmer staat op Erra 
en die van Erra staat op Temmer, en die van Procyon staat op Dakote en die van Dakote 
staat op Procyeon. Voor de veiligheid. Waar? In veilige huizen, meestal ondergronds. 

 
Mensen zijn nu de bewaarders van de ark, niet omdat ze zo zijn aangesteld, maar omdat 

ze hem in handen hebben, in Vostok Basis, Rusland. Een ark. Amerikaanse ark, ik weet niet 
hoe beschadigd die is. 
 

----- 
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VRAGEN VAN DE VOLGELINGEN: 
Gosia: Er gaat een gerucht dat er één ark in Ethiopië is, onder 24/7 bewaking. En de 

bewakers die er over waken hebben een korte levensduur door er dichtbij te zijn. Was het 
in Ethiopië? 

 
Yazhi: Ik ben me bewust van Ethiopië, ik heb zelfs over dat gebied gevlogen. Er zijn twee 
aspecten aan die Ethiopische invalshoek. 

 
Het ene is dat het een van de arken kan zijn geweest die daar een tijdlang doorheen trok 

en toen zijn weg baande naar de plaats waar het later werd ontdekt, maar beide arken die 
in Ethiopië kunnen worden geplaatst zijn gevonden in DUMB´s, diep onder de grond, een in 
het labyrint onder Gizeh en de andere onder de hoofdstructuur van Alt Ur in Irak. 

 
Dit alleen van mij... lang geleden, in Ethiopië, kon ik vanuit de lucht de ark zien die ze daar 

hebben tijdens een van hun ceremonies. 
 
Ethiopië is een door land ingesloten extreem arm land dat overleeft op een zeer beperkte 

oppervlakte bebouwbare grond, en het leven is er behoorlijk wanhopig. Het is ook een 
christelijk of katholiek land. Wat ik zou kunnen zien als de ark die ze daar hebben, heeft 

niets te maken met de 3 arken waar ik het over heb en die van Taygetaanse oorsprong 
zijn. 
 

Wat ik zou kunnen zien is een grote lage... halfronde metalen container. Donker van kleur 
en met de hand gemaakt. Niet zoals de rechthoekige gouden doos met engelen op de top 

van de andere arken. Iets aan het halen, één moment. 
 

(Afbeeldingen tonen) *Images not supported* 
 
Ik maak geen grapje. Dat lijkt op de Ark die ze daar hebben, alleen niet zo hoog. Het is 

meer een diepe soepschotel met een deksel die ze op een rechthoekige superversierde 
(meestal geborduurde stof) rechthoekige doos bewaren. 

 
Er is niemand anders daar toen ik het gebied uitkamde met mijn Starship Sensors. Het hele 
gebied is zeer oud, bedekt met uit steen gehouwen tempels. Ze houden die 'ketel' bij 

gebrek aan een beter woord als de Ark. 
 

Ethiopische tempels waar hun Ark zich bevindt. 
 
Gosia: Wow, mooi! 

 
Ze verplaatsen het. 

 
Gosia: Waarom denk je dat ze het verkeerd hebben opgevat als DE ark? 
 

Yazhi: Iemand in het verleden kan hen verteld hebben dat het de ark was. En het werd 
waarschijnlijk voor geloof aangenomen. En als zij er echt in geloofden dan kunnen zelfs 

wonderen aan de ark zijn toegeschreven, ook al is het alleen maar dat zij dat allemaal voor 
zichzelf manifesteren. Dat is voor de Ethiopische vraag. 
 

Gosia: Geweldig, dit antwoord had ik niet verwacht, dank je. 
 

Yazhi: Welkom. 
 
Gosia: Ik heb er nog veel meer. Moeilijk om te kiezen. Deze: Met wie communiceren de 
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priesters via de ark? 
 

Yazhi: Er wordt gezegd dat ze met God konden communiceren via de ark. Het probleem 
hier zijn de misvattingen. De Ark hield en houdt nog steeds frequentie vast zoals in de 

nabijheid van een UFO, schip, omdat het op dezelfde manier is gebouwd met dezelfde Zero 
Point technologie, dus in de nabijheid ervan verschuift de dichtheid en betrekt diegene die 
daar is, en in een hogere dichtheid heropent telepathie zich snel, en mensen kunnen 

visioenen hebben gehad en telepathische communicatie met alles wat zich verbindt met 
hun persoonlijke specifieke frequentie. 

 
Het apparaat is Nulpunt, dus het haalt zijn energie uit de lucht en polariseert die als een 
condensator, net zoals piramides dat doen, dus als je het in de lucht laat hangen en je 

weet niet hoe het werkt, zal het een zeer krachtige elektrische ontlading geven door de 
handvatten aan weerszijden, dan door het lichaam van degenen die proberen het te 

verplaatsen of te stelen, waardoor ze worden geëlektrocuteerd. 
 
Gosia: Ok. Waarom wordt het het Verbond genoemd? Wat is "het Verbond"? 

 
Yazhi: Het Verbond kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Verbond betekent de 

groep, de unie van volgelingen, de Federatie. Het zou ook degenen betekenen die 
Achnaton volgen. 
 

Verbond betekent letterlijk... Vaste en Bindende Overeenkomst zoals in het hebben van 
een verbintenis om de tien geboden te volgen die door god geschreven zijn en die volgens 

de Bijbel in de ark van het Verbond zouden zijn ondergebracht. ← ← 
 

Gosia: Iemand vraagt: "Behoort de ark alleen toe aan het Joodse volk of ook aan de 
mensheid"? 

 
Yazhi: Behoort tot de planeet Aarde. Behoort toe aan de mensen van de Taygetan cultuur 
als een geschenk om het voortbestaan van de levende bibliotheek te verzekeren - de 

biologie van de Aarde. 
 

Gosia: Waarom Taygetan en niet Federatie? 
 
Yazhi: Het is Federatie die via Taygeta werkt omdat Taygeta lid is van de Federatie 

(Rouge). 
 

Gosia: Is de ark samengesteld uit een vorm van straling? 
 
Yazhi: Niet ioniserende atomaire straling. Het is Nulpunt en het kan elektromagnetische 

straling uitzenden als verdedigingsmiddel. Als wapen. 
 

Gosia: Zal de ark als wapen worden gebruikt? 
 
Het kan als een wapen worden gebruikt. Als je weet hoe je zijn verdedigingsmechanismen 

kunt misleiden. Daarom wordt er gezegd dat geen enkel leger dat de ark voor zich heeft 
verslagen kan worden, het wordt onoverwinnelijk. 

 
Gosia: Oké. Je zei dat het eerder werd gebruikt. Vraag: wanneer en hoe zijn ze gebruikt in 
onze geschiedenis? 

 
Yazhi: Het wordt elke keer gebruikt als de biologie van een plaats hersteld moet worden. 

Al is het maar om het DNA van één dier of plant te herstellen. Elke keer als er een 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 10 van 12                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

cataclysme is, wordt het gebruikt. Bijvoorbeeld na de zondvloed. 
 

Er wordt ten onrechte gezegd dat de ark door God aan Mozes werd gegeven. Dat zou zijn 
tussen de jaren 1330 en 1325 v. Chr. en de arken zijn veel ouder. Van vóór de zondvloed, 

vlak daarvoor, gemaakt om de levende bibliotheek te bewaren toen deze werd bedreigd 
door de gevolgen van de vernietiging van Tiamat. 
 

Gosia: En hoe wordt het gebruikt als het nodig is om het te gebruiken? Ik bedoel wat is 
het proces? 

 
Yazhi: Het monster wordt genomen door frequentie resonantie of frequentie compatibiliteit 
met de soort die gerepareerd moet worden. Dit is door of met behulp van zeer precieze 

Tractor Beam-achtige technologie. Geladen in een computer die een Med Pod bestuurt, ook 
naar de computer die de externe Tractor Beam bestuurt die dan gebruikt zal worden om de 

verandering op het dier in kwestie af te drukken. Het zal het direct op zijn cellen 
afdrukken, door gebruik te maken van het dominante frequentie principe. Precies zoals in 
een Med Pod, maar zonder het dier (de dieren) in een machine te hoeven plaatsen. 

 
Dit is een correctie, geen wijziging, dus de veranderingen zullen niet ongedaan worden 

gemaakt, het is een kleine hulp voor elke soort, om terug te keren naar zijn correcte 
biologie zoals die in een lagere dichtheid vanuit een hogere dichtheid wordt weergegeven. 
 

Om een plaats opnieuw in te zaaien moet je veel dieren in een lab reproduceren, lab 
gekweekte dieren van specimens die werden ontwikkeld uit het DNA van de ark door de 

DNA-gegevens op te leggen aan lege moedercellen om een zygote te creëren die in een 
medische peul zal uitgroeien tot een volwaardig dier. Als je er genoeg hebt, laat je ze vrij 

op de juiste plaats op de gekozen planeet. 
 
Gosia: Wow, dat is een enorm proces. Als je bedenkt hoeveel dieren er zijn. 

 
Yazhi: Je hebt maar een paar dieren nodig en ze planten zich voort, afhankelijk van de 

soort. Maar je hebt wel een groot schip nodig met de juiste laboratoria erin. Zoals deze die 
ook een ark bevat. 
 

Gosia: Ja. Maar er zijn zoveel soorten. Om ze allemaal te herintroduceren is dat een enorm 
project. 

 
Yazhi: Dat is het. Of je kunt ze levend van een andere planeet halen die ze heeft, dit wordt 
de hele tijd gedaan. 

 
Gosia: Oké. Ik heb deze vraag. "Ron Wyatt vond de ark vermoedelijk waar Salomo hem 

plaatste precies onder Golgatha toen het bloed uit Christus wegvloeide. Wat is het dat hij 
toen vond? Enig idee?" 
 

Yazhi: Dat is in strijd met mijn gegevens. Geen Christus om een ark onder te laten 
plaatsen. 

 
Gosia: Juist. Maar enig idee wat het dan was dat hij zogenaamd gevonden heeft? 
 

Yazhi: Nee. Ik hoorde een andere theorie of gerucht, maar het ging over de Heilige Graal, 
niet de ark. Kan niet weten waar dat vandaan kwam. Maar het is zwaar in tegenspraak met 

mijn gegevens. 
 
Gosia: Ok, volgende: "Is het gerelateerd aan DE HEILIGE GRAIL en heeft het 
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negentropische levensverlengende effecten?" 
 

Yazhi: Dat is een ander onderwerp. Min of meer gerelateerd. Dat is de Heilige Graal, ik heb 
het over de ark. 

 
Gosia: Ok dan laten we dat terzijde leggen. 
 

Yazhi: Ja, anders dwalen we af. 
 

Gosia: Ok deze vraag: "Ik stel me voor dat de ark een verfijnd beveiligingssysteem heeft 
dat bepaalt wie er toegang toe heeft. Ik zou graag willen weten welke parameters het meet 
en hoe het dat doet." 

 
Dat doet het. Het verdedigt zichzelf met een verscheidenheid aan wapens, voornamelijk 

magnetisch en elektrisch. Het wordt allemaal gecontroleerd door holografische AI binnenin. 
Het is een zeer uitgebreide machine. Het wordt gezien als goddelijke magie. Het is gewoon 
technologie die ze niet kunnen begrijpen. 

 
Gosia: Maar reageert het alleen op bepaalde individuen? Welke parameters heeft het? 

 
Yazhi: Dat doet het. Het hangt ervan af hoe het geprogrammeerd is. Het is bedoeld alleen 
toegankelijk te zijn voor de juiste soorten of individuen zoals je zei, sommigen kunnen het 

verplaatsen, anderen kunnen het niet openen of gebruiken, anderen kunnen er niet eens in 
de buurt komen zonder dat de ark zichzelf verdedigt met soms dodelijk geweld. Het leest je 

frequentie en je DNA, het weet wie je bent. 
 

Gosia: En gaat het per ras? Zoals alle Taygetanen? Of specifieke mensen? 
 
Yazhi: Dat doet het. Taygetans mogen het verplaatsen. Elke Taygetan. 

 
Gosia: Taygetan starseed ook? Of moet het een niet-menselijke Taygetan zijn? 

 
Yazhi: Nee, het leest DNA en frequentie van bestaan. Het maakt niet uit waar je 
zogenaamd geboren bent. 

 
Gosia: Cool! Dus het zou me niet vernietigen als ik in de buurt kom, haha? 

 
Yazhi: Het weet of iemand regressief is of niet, afhankelijk van zijn frequentie, dus dat is 
waar de legende begon, dat alleen de waardigen dicht bij het kunnen komen. Het stoot 

ongewenste mensen af, zoals een magneet een ander afstoot. Als ze aandringen, activeert 
het het volgende niveau van verdediging. 

 
Gosia: Dus andere rassen, als ze positief zijn, worden ook niet geschaad. 
 

Yazhi: Kan ze geen kwaad doen, maar kan ze ook niet dichtbij laten komen. 
 

Gosia: Ik begrijp het. Ok! De volgende. Wat heeft het te maken met 10 geboden? 
 
Yazhi: Vanuit mijn standpunt, en mijn gegevens, heeft de ark niets te maken met de tien 

geboden, behalve voor bijbelse propaganda. Het kan op een bepaalde manier zijn 
gehighjacked om te worden gebruikt als een excuus om mensen niet te laten kijken naar 

de tafelen die Mozes brak, zogenaamd geplaatst in de ark, misschien omdat ze in de eerste 
plaats nooit hebben bestaan. Vergeet niet dat de Bijbel is samengesteld door Romeinen. 
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Gosia: Ja. Ja. Volgende: "Harald Kautz-Vella spreekt over 3 of 4 arken en vermeldde dat 
de Black Goo daar deel van uitmaakte?" 

 
Yazhi: Black Goo is gerelateerd aan planetair DNA als het vasthouden van de frequentie 

van DNA van de hele planeet in zijn kristallijne structuur. Ik heb Harald Kautz-Vella niet 
gehoord over dit onderwerp maar ik ken de man. Direct heeft het niets te maken met Black 
Goo, maar ik zie zijn punt en het zou logisch zijn als het is waar ik me kan voorstellen dat 

hij aan denkt. 3 of 4 arken, dat klopt. 
 

Gosia: Interessant. Volgende vraag: "Is het waar dat het dezelfde afmetingen heeft als de 
binnenkant van de grote sarcofaag?" 
 

Yazhi: Dat is juist. Precies dezelfde afmetingen omdat het daar was geplaatst als een 
container voor een lange tijd, dit om te communiceren met verre etherisch. Dat was de 

exacte rustplaats voor de ark, zijn oorspronkelijke doos, of bewaarplaats. 
 
Gosia: Wow! Cool! Ok. Deze: "ZIJN DE CHERUBIJNEN OP DE TOP ALS REPRESENTATIE 

VAN MAN EN VROUW?" 
 

Yazhi: Nee. Ze vertegenwoordigen twee beschavingen die werkten om de Ark te maken, 
Karistus en Taygeta. Er is eerder ten onrechte gezegd dat elke engel op de top twee 
aspecten van de Taygetan Cultuur vertegenwoordigde. Matriarkhal en Patriarkhal. Dit is 

onjuist omdat het Karistus buiten beschouwing laat die zeer betrokken is bij dit alles. Zowel 
Karistus als Taygeta gebruiken gevleugelde mensen als hun culturele symbolen. 

 
Gosia: Waarom is Karistus dan nu niet in het bezit van een van hen? 

 
Dat zijn ze. De ark van Gabriël die nu in Russisch bezit is, staat onder controle van 
Karistus. Dus er is één vernietigde ark, en er zijn er nog twee over, één onder Karistus 

controle, de andere onder Taygetan controle. 
 

Gosia: Fascinerend. Laatste vraag: "Was er een methode om je tegen de ark te 
verdedigen?" 
 

Niet dat ik weet, het gebruikte frequentie wapens. De moeilijkste om te verslaan. Toch 
weten we nu dat één ark uiteindelijk is vernietigd, hetzij door de nazi's, hetzij door de 

Amerikanen, hetzij door beiden, in de jaren veertig van de vorige eeuw. 
 
Gosia: Dank u, nou, dat beëindigt mijn lijst met vragen! 

 
Yazhi: Welkom, precies op het uur. De Graal is een ander onderwerp. Daar kunnen we een 

andere keer ook op ingaan. 
 
Gosia: Natuurlijk, nog een fijne avond. Knuffels! 
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