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20210718-Taygeta-NL-Vaccins-lichaam-en-ziel-ontkoppelen-het-lichaam-van-de-bron-

gevolgen-van-vaccins 

 

 

 

Vaccins, lichaam en ziel: de verbinding tussen het lichaam en de bron verbreken (Effecten van 

vaccins) 

 

Gosia: Swaruu, geef alsjeblieft antwoord op deze vraag van iemand. Mij is dit ook niet duidelijk. Als je 

het vaccin krijgt, word je zogenaamd losgekoppeld van de Bron, dus je DNA wordt gewijzigd en je bent 

niet in staat om het signaal te ontvangen. 

 

De vraag is, wat gebeurt er met die mensen als ze sterven, in het hiernamaals? Krijgen ze het signaal met 

de Bron terug? Of komt hun ziel misschien vast te zitten in de AI/wolk en worden ze gedwongen om 

opnieuw op Aarde te incarneren? En zo ja, in welke "situatie" blijft de ziel dan achter? 

 

Swaruu X: Helemaal niet. Er is geen 'ziel' om ergens gevangen te zijn of te raken, dat kan alleen 

gebeuren als gevolg van een idee. De ziel verliest geen signaal met de Bron, dat doet alleen het lichaam. 

Een ziel is niet iets los van de Bron. Het is de Bron zelf, daarom kan het niet van zichzelf verloren gaan. Je 

kunt een ziel niet scheiden van de Bron, het is de Bron. 

 

Daarom is het woord "ziel" verkeerd en zouden we het niet eens meer moeten gebruiken, het is geest, het 

is bewustzijn van zelf, het is puur bewustzijn. Wat mensen een 'ziel' noemen wordt alleen gedefinieerd als 

iets anders dan Bron, als in zelf beperkt door een set ideeën gebaseerd op herinnering aan een 'verleden' 

dat het voor zichzelf bezielde en alleen vanuit het gezichtspunt van zichzelf. 

 

Het is een golf in de oceaan, een duin in de woestijn. Onafscheidelijk van zijn meer uitgebreide zelf. 

 

Het probleem met het vaccin is dat het het lichaam losmaakt van de Bron, zodat de persoon niet langer 

wordt waargenomen zoals hij eerder was vanuit het gezichtspunt van de mensen om die persoon heen, en 

dit gebeurt op een progressieve accumulatieve manier. 

 

Dus het lichaam zal zijn functies gaan ineenstorten totdat het uiteindelijk minimaal werkt, in een staat die 

vervreemd is van zijn ziel, om zo te zeggen, vervreemd van het signaal van zijn eigenaar, eigenaar zijnde 

een fragment van de Bron en de Bron zelf. 

 

Het vaccin betekent een langzame progressieve loskoppeling van het lichaam van Bron-bewustzijn-

individu. De dood van het lichaam. 

 

In welke situatie de "ziel" zal worden achtergelaten, hangt af van de ideeën die zij erop nahoudt, en 

alleen daarvan, dus het is van essentieel belang dat je zoveel mogelijk weet tijdens je huidige incarnatie, 

om te weten waar je heen moet en wat je kunt verwachten. 

 

Gosia: Bedankt! Maar dan een vraag. Als het lichaam is losgekoppeld van de Bron, bijvoorbeeld van 

Jenny... Waar is Jenny dan? Werkt ze nog steeds via dat lichaam of is ze al weg? Betekent... betekent die 

ontkoppeling in principe hetzelfde als wanneer ze zou sterven en ze al ergens anders is, het lichaam 
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achterlatend om op eigen kracht te opereren in zijn degeneratieve staat? Is de "eigenaar" van het signaal 

al ergens anders? 

 

Swaruu X: Jenny is altijd Bron geweest. De verzameling ideeën die het concept 'Jenny' vormen, bevindt 

zich in de Bron en maakt deel uit van de Bron en is de Bron zelf. 'Jenny' (wat een mooie naam) als 

zodanig gebruikt alleen een lichaam om in een conceptueel etherisch rijk te zijn met een set regels die 

maken dat het "de fysieke wereld" is. 

 

Vanuit het gezichtspunt van dat fysieke rijk, ja, is Jenny gestorven, of in principe gestorven, ook al werkt 

haar lichaam nog min of meer. Vergeet niet dat het lichaam zelf ook een set functionele geheugens in zich 

heeft, dus het reageert en functioneert met een 'beperkt interactie-vermogen', dat wil zeggen alsof 

iemand met een goede interactie en verbinding met de Bron een bijna 100% verbinding ermee zou 

hebben, en een persoon met het vaccin dat progressief in zijn lichaam werkt en langzaam zijn capaciteit 

ontkoppelt om het concept van 'Jenny' dat in de Bron wordt vastgehouden, naar het fysieke te brengen. 

 

Dus naarmate het vaccin zijn werkelijke effecten over een tijdsspanne ontwikkelt, begint het de 

hoeveelheid verbinding die mogelijk is met de Bron te beperken, van 100, naar 93, naar 78, naar 52, naar 

37, naar 19 % en naarmate het lager en lager wordt, zal zijn verbinding met de Bron geleidelijk worden 

verbroken, en meer op automaten gaan lijken. Zoals Back Drop People. En nog later of meer daarna, om 

te werken in een decadente staat gelijk aan zombies in alle uitgestrektheid van de betekenis van het 

woord Zombies met een hoofdletter Z. 

 

Voor zover ik weet is dat wat er over een paar maanden tot jaren zal gebeuren, en het proces is al 

begonnen. 

 

Je vraagt of de eigenaar van het signaal al ergens anders is. Bij wijze van spreken, vanuit het standpunt 

van het fysieke lichaam, omdat het signaal Bron is en het niet eens in het lichaam komt, is het overal, op 

welke manier dan ook, zoals radiogolven. 

 

Gosia: Nogmaals bedankt! Ik begrijp het. Maar op welk moment is het signaal van die persoon, 

verbinding met de Bron, al uit het lichaam verwijderd? Op het moment dat ze de prik nemen of later, als 

het percentage van ontkoppeling omhooggaat? Ik bedoel... wanneer trekt de "ziel" - aandachtspunt, 

ECHTE JENNY, zich werkelijk terug uit dat lichaam en gaat ergens anders heen? Bij welk percentage van 

de ontkoppeling? Ik probeer dit nog steeds te begrijpen. 

 

Swaruu X: Ik denk niet dat het mogelijk is om te weten op welk punt er een ontkoppeling is, een 

specifiek punt. Het is een gradiënt, van 100% verbinding, naar minder en minder naarmate het vaccin 

zijn werk gaat doen. 

 

Maar het is een feit dat de verbinding wordt verbroken, maar we zouden kunnen stellen dat zolang het 

lichaam leeft, er een zekere verbinding blijft bestaan, behalve in de echt zombieuze toestand waarin het 

als het ware volledig vanaf zijn interne "harde schijf" werkt. En dan zou dit gesprek kunnen gaan over 

Vampieren en Zombies (verbonden). 

 

Zie het als een gloeilamp, wanneer deze volledig brandt, heeft het persoon-lichaam volledige verbinding 

met de Bron, en het vaccin gaat de gloeilamp langzaam en progressief dimmen en dimmen tot hij uitgaat. 

 

De "ziel" kan nooit losgekoppeld worden van de Bron, want het is de Bron zelf. Ze kan alleen het idee 

hebben dat ze losgekoppeld is, maar dat kan niet zo zijn. Het lichaam is wat wel losgekoppeld raakt van 

de "Ziel" of van de Bron beter gezegd. 

 

En ik kan me voorstellen dat als het lichaam een verbroken verbinding ervaart, wat er dan nog over is in 

die verbinding de "ziel" zou alarmeren door te denken dat het wordt verbroken, omdat de "ziel" wanneer 

ze een lichaam heeft, gehecht raakt aan het idee dat ze het lichaam is. Mensen-zielen hebben een 

lichaam, ze zijn geen lichaam. Hebben als in bezitten als in je bezit van een auto. 

 

Gosia: Maar ik probeer nog steeds te vatten om te begrijpen... zoals met de lamp die langzaam wordt 

losgekoppeld, je perceptie van JIJ als Jenny, als een bewustzijn, "ziel" perceptie, is nog steeds in het 

lichaam of gaat het al ergens anders "incarneren"... en elders bewust zijn? Waar is het Zelfbewustzijn van 
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die ziel op dat moment? Want bij de dood is het duidelijk. Je sterft en daar en dan "ontwaak" je in het 

astrale of waar dan ook nog steeds met je punt van bewustzijn als jezelf. En in het geval van vaccins dan? 

Dat is wat ik nog niet snap. 

 

Swaruu X: Ok, het is niet duidelijk voor de persoon-ziel in het gevaccineerde lichaam. Het neemt waar 

dat er iets heel erg mis is. Veel gevaccineerde mensen hebben bijvoorbeeld gerapporteerd en zijn hier erg 

verontrust over, dat ze geen emoties meer hebben zoals voorheen, dat niets hen meer opwindt, dat ze 

geen liefde voelen en geen geluk. 

 

De persoon, lichaam en ziel samen, ervaren iets vergelijkbaars als wat er gebeurt bij Alzheimer. Het 

lichaam raakt geleidelijk los van de Bron-Ziel vanwege het slecht functioneren van de hersensystemen, 

die het signaal vertalen naar de fysieke wereld, verkalking van de hersenen en necrose van hersendelen 

of basisstoringen vanwege een grote hoeveelheid aluminium in het systeem, naast andere oorzaken. 

 

Gosia: Maar ZIJ zitten dan nog in het lichaam als hun zelfbewustzijn daar is en niet zweven naar Taygeta 

bijvoorbeeld. 

 

Swaruu X: Ze zijn nog steeds in het lichaam, maar ze kunnen niet volledig in de fysieke wereld komen, 

steeds minder totdat ze uiteindelijk sterven. En als ze dat eindelijk doen, kunnen ze of teruggaan naar de 

Bron, of wakker worden in hun pod, waar dan ook. 

 

Gosia: Ok, dus de uiteindelijke ontkoppeling van hun ZELF-WAARZIJN gebeurt bij de feitelijke dood van 

het lichaam. Het besef van Ik. 

 

Swaruu X: Ja. Voor dit voorbeeld ja, dat is wanneer het 0% wordt. 

 

Gosia: Ok, begrepen. 

 

Swaruu X: Het probleem hier is het automatisme-effect. En dit leidt ook tot parasitering van entiteiten. 

Dat is... het lichaam dat voorheen aan iemand toebehoorde. Een vriendelijk en echt iemand wordt een 

ingang voor duistere entiteiten om de fysieke wereld binnen te komen. Ze proberen altijd een weg naar 

het fysieke te vinden, en dit is een van de manieren die ze zullen gebruiken en nu al gebruiken. Dus dat is 

een andere agenda die nog niet eerder is genoemd en het is belangrijk. Nog een reden waarom ze 

mensen willen vaccineren. Zodat ze portalen worden voor het bezit van entiteiten. En dat is 

verschrikkelijk echt. 

 

Het gemeenschappelijke probleem hier is dat mensen die het vaccin nemen en dan zeggen dat ze zich 

"prima voelen" is dat de slechte effecten van het vaccin progressief zijn, ze zullen zich beetje bij beetje 

manifesteren, meer en meer naarmate de tijd verstrijkt. 

 

Sommige bevolkingsgroepen, met name degenen die het vaccin voor het eerst innemen, krijgen soms 

placebo's toegediend, daarom melden zij geen nadelige effecten. Het is een strategie van de Cabal om de 

effecten te verminderen en daarmee ook de weerstand van de mensen om het te nemen. 
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