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20210820-Taygeta-NL-De-sluier-van-vergetelheid-en-astrale-reizen 

 

 

 

DE SLUIER VAN VERGETENIS EN ASTRALE REIZEN - ATHENA SWARUU - SOPHIA SWARUU 

 

Video-URL: https://youtu.be/mc8ZdqnsDg0  

 

BEGIN VAN DE VIDEO 

 

En dat gaat direct hand in hand met de sluier van vergetelheid. Want als we ons alles zouden herinneren, 

zouden we ons herinneren dat we het Geheel zijn, daarom zouden we niet langer een persoon, een ziel 

zijn... We zouden de oorspronkelijke Bron zijn! 

 

- "Yázhi" Sophia Swaruu XII - Athena Swaruu X 

 

Robert.- Een vraag: om astraal te reizen, wat heb ik naast aanleg nodig? Is er een procedure? 

 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Het is iets heel persoonlijks. Ieder moet het doen zoals het hem het beste 

dient. In wezen is het een diepe staat van meditatie. Wat je kunt doen is oefenen, in diepe meditatie, op je 

vloer lopen, of de kamer waar je bent. Gebruik je fantasie wanneer je het doet, probeer jezelf niet op die 

manier los te maken van het lichaam, zonder oefening, want het zal je alleen maar frustreren. Maar geniet 

van wandelen door je vloer, kamer of je straten, door het bos, wat je doet in het vaste leven, doe het met 

een herinneringstour, het werkt. Het is gewoon oefenen. Opeens realiseer je je dat het geen verbeelding 

meer is, want heldere beelden van plekken komen naar je toe. Het vergt gewoon oefening. Dan heb je niet 

eens meditatie nodig. Ik kan het in enkele seconden doen, waar ik ook ben, zelfs zittend aan tafel. Keer het 

idee om dat je iets solide bent, een lichaam, en laat het meer lijken alsof je lichaam je volgt, omdat je ziel, 

geest en energie bent. 

 

Robert.- Ja, dat klinkt heel goed. Goede oefeningen. Ik begon deze dingen te doen toen ik een kind was, 

maar nu heb ik al heel lang geen astrale reizen meer gedaan. De andere vraag: als ik de aarde verlaat met 

een astrale reis, zal ik dan de ware vorm van de aarde zien? Ik herinner me toen ik klein was het verlaten 

van de 

Aarde en terugkeren en het bolvormig zien. Maar er zijn mensen die zeggen om naar buiten te gaan en te 

vragen ik weet niet wie ... om hen de ware vorm van de aarde te laten zien 

 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Een aardappel? 

 

Robert.- En het is alsof de aarde een ballon is die leegloopt en plat blijft. Ik zag het als bolvormig. 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Ik geloof niet zo gemakkelijk wat ze zeggen dat ze op aarde zien vanuit het 

astrale, ik zie nogal platte aardse agenda's. 

 

Robert.- Mijn vraag is: als je het lichaam eenmaal verlaat, volgt dan het collectieve onbewuste je? Van wat 

we hebben gesproken ja ... Maar tot dat punt van het zien van de platte aarde? 

 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Ik heb geen reden om te liegen, en ik moet gewoon mijn raam openen dat 

ik links van me heb om te zien dat het rond is. 

 

Robert. - Ik weet het. Ik weet dat het rond is. Ik vraag me alleen af waarom die persoon het als plat zou 

zien? Waarom zagen ze dat? Hun collectieve onbewuste? 
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Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Je onbewuste, verweven met het collectieve onbewuste, beïnvloedt je 

perceptie van dingen. Niet zozeer met iets, dat zelf een ander heeft 

"onbewust" dat zijn eigen vorm oplegt. De aarde. Ik heb eerder het gevoel dat ze films verzinnen over hun 

astrale reizen om een persoonlijke, groeps- of cabal-agenda te promoten. 

 

Robert.- Ik begrijp het ja. Maar ik weet niet hoe mensen het niet beseffen na zoveel informatie die we 

hebben gedeeld. 

 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Er zou niets gebeuren als ik het raam open, want wat het schip onder druk 

houdt, is niet het raam of de romp, dat is secundair. De primaire druk komt van de schilden. 

 

Robert. - Het is waar. Yazhi, een vraag: Is de sluier van vergeetachtigheid gerelateerd aan onze 

gemoedstoestand? Of is dat alleen voor afspraken? Of beide dingen? Anéeka heeft bijvoorbeeld de sluier van 

vergeetachtigheid. Vergeet niet om Taygetaans, Taygetaans, Taygetaans te zijn... 

 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- De sluier van vergetelheid gehoorzaamt aan iets heel eenvoudigs. Het is 

niet een of andere machine die herinneringen wist, of iets dergelijks. Het is hetzelfde mechanisme dat (je 

herinnering aan) dromen opruimt als je wakker wordt. Wat zich in meer energetische, lichtere 

bestaansniveaus bevindt, is qua frequentie niet compatibel met de zwaardere materiële wereld, dus het 

verbindt die mentale frequenties niet. Het geheugen bevindt zich niet in de hersenen, maar in het etherische 

veld. Dus als die frequenties heel subtiel zijn, decoderen de hersenen ze niet. 

 

Om je een vorig leven of de droom van de vorige nacht te herinneren, moet je het op een bepaalde manier 

lang genoeg vasthouden zodat die subtiele reactie een reactie in de hersenen kan prenten die het als 

herinnering in de fysieke wereld kan brengen. Het brein vertaalt wat er in het veld is en brengt het naar de 

fysieke wereld. Het levert geen herinneringen op. Het vangt ze alleen in de fysieke wereld. Dit gebeurt ook 

vanwege prenatale afspraken, zoals bij Anéeka. 

 

Robert.- Het is super coherent. Niemand wist je geheugen. Het is logisch dat deze herinneringen zijn 

"genomen" uit de ether van andere "dichtheden". Uit het etherische veld, ja. 

 

Sophia Swaruu “Yazhi” XII.- Nee, niemand, dat is New Age. Angsten, Archons met drietanden, het is niet 

zo. 

Het is slechts een proces van frequenties die compatibel zijn en niet compatibel met de zogenaamde fysieke 

wereld. 

Dat is alles. 

 

Robert.- “De sluier van vergetelheid gehoorzaamt aan iets heel eenvoudigs. Het is niet een of andere 

machine die herinneringen wist, of iets dergelijks. Het is hetzelfde mechanisme dat dromen wist wanneer je 

wakker wordt. 

Wat zich op meer energetische, lichtere bestaansniveaus bevindt, is niet vaak compatibel met de zwaardere 

materiële wereld ..." - Sophia Swaruu XII 

Ik hou van de definitie. Bedankt. 

 

Athena Swaruu X.- Een ziel is slechts een groep ideeën die definiëren wat het is en van waar naar waar "die 

persoon" is. Wat het concept van het EGO Zelf van een 'ziel' volledig afhankelijk maakt van een tijdsbestek 

en van een reeks ideeën die het definiëren. Wat ook betekent dat je een bepaald frame van schijnbare 

beperking moet hebben. (Omdat het gewoon meer ideeën zijn). En die schijnbare beperking kan alleen 

optreden met het idee eindig te zijn zoals ego's, zoals ik's. En dat gaat hand in hand met de Veil of 

Vergeetachtigheid. Want als we ons alles zouden herinneren, zouden we ons herinneren dat we het Geheel 

zijn, daarom zouden we niet langer een persoon, een ziel zijn ... We zouden het origineel zijn 

Bron! Dus als je een persoon wilt zijn, moet je binnen een kader van vergeetachtigheid zijn dat een 

beperking definieert. 

Dit door je een gevoel van totale duidelijkheid te geven dat je iets bent en niet de rest. De definitie van 

binnen de dualiteit zijn. Maar op zich moet er rekening mee worden gehouden dat Dualiteit als zodanig, 

"iets en niet het andere, iets anders" vindt plaats totdat de totale integratie van het Geheel, van de 

De Bron zelf, die het Geheel omvat, alles maakt deel uit van hetzelfde en er is geen dualiteit. 

Dus de sluier van vergetelheid, de sensatie van het verstrijken van de tijd, en het idee van eindigheid, zijn 

onafscheidelijke delen van het concept dat een ziel definieert. 
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Robert.- Wauw! Ik had nog nooit eerder gehoord van die definitie van wat de sluier van vergetelheid op 

aarde is ... Het is heel goed begrepen, en dat geheugenframe definieert het als iets met individualiteit dat 

zich bij desincarnatie zal verenigen met het Geheel, met al "de tape" De Bron ... Maar is er dan een "sluier" 

van vergetelheid in de andere "dichtheden"? In de "5D" bijvoorbeeld? Om die "D's" te kunnen ervaren, 

Die mentale toestanden. 

 

Athena Swaruu X.- Ja, dat is er, ja er is een sluier van vergetelheid in andere dichtheden, er zal altijd zijn 

totdat integratie met het Geheel, met de oorspronkelijke Bron, er zal altijd een sluier van vergetelheid zijn 

op de een of andere manier zolang omdat er dualiteit is. Zelfs wanneer ontlichaamd, bij het sterven, breidt 

de geest zich uit, het geweten, maar zelfs daar is er nog een sluier van vergetelheid. 

Omdat je alleen een punt van grotere expansie betreedt, maar niet tot De Bron omdat de sensatie nog 

steeds bestaat, het idee om "iets" te zijn (in ieder geval de ziel) en niet het Geheel. Dus laten we bij des-

incarnatie zeggen dat een persoon een geheugenbewustzijn had van 42 tot 52, zoals in het bovenstaande 

voorbeeld, wanneer hij desincarneert, zal hij een geheugenbewustzijn hebben van 2026 tot 2982, maar er 

zal nog steeds een beperking zijn . Maar vergeleken met het vette bewustzijnsgeheugen van 42 naar 52 dat 

men in het leven had, is de uitbreiding verbazingwekkend. Maar de beperking, de sluier van vergetelheid, is 

er nog steeds. 

* * * 
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