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Vaticaan - Federatie - Cabal - Vragen (deel 2) - Yazhi Swaruu en Aneeka 

 

Yazhi: met Gosia: 

 

Gosia: Heeft het diepe Vaticaan direct contact met één van de ET groepen? Met wie? 

 

Yazhi: Vanuit onze positie kunnen we niet precies weten met wie ze praten, maar het is vrij veilig om te 

zeggen dat ze rechtstreeks praten met Federatiefunctionarissen boven het lokale niveau. Dat is voor ons 

allemaal overduidelijk. 

 

Gosia: Is het Vaticaan geïnteresseerd in het werken aan de Nieuwe Wereld Orde? Hoe dat zo? Waarom? 

 

Yazhi: Het Vaticaan en de NWO zijn één en dezelfde. De NWO is het kind van het Vaticaan. Hoewel we 

kunnen zeggen dat het controlemechanisme en de tentakels van de Cabal verder weg gaan en vele andere 

aspecten en machtsstructuren wereldwijd omvatten, leiden alle wegen naar Rome en het Vaticaan is het 

centrum van controle over de Cabal, IS de Cabal, het hoofd van de Cabal zelf. 

 

De reden is complex en zou meerdere boeken kunnen vergen om te beantwoorden, maar het komt allemaal 

neer op controle over de bevolking van de Aarde. Zij voelen dat zij, de Illuminati Cabal, de controle over de 

planeet verliezen omdat er voor hun controlemechanismen over de mensen te veel mensen zijn, dus moeten 

zij de kudde uitdunnen, zoals zij zeggen, woord voor woord. 

 

Het gaat allemaal om controle, en om meer macht. Alle mensen die aan de macht zijn en die macht hebben, 

willen meer macht, en vereenvoudigen de dingen tot het maximum. 

 

Een ander punt dat ik hier wil maken is dat al die woorden zoals Illuminati, of Cabal, te veel misbruikt 

worden in de media, en nu opgebrand zijn en niet langer de juiste betekenis hebben. Deze machtsstructuren 

zijn beter te omschrijven als cryptische geheime genootschappen die ver van de mensen worden gehouden, 

en koste wat kost uit hun zicht. Dit betekent dat de werkelijke controlestructuur, maatschappij of hoe je het 

ook wilt noemen, dieper ligt dan de Illuminati, en Jezuïeten, Cabal, en al diegenen die slechts de eerste, 

dunne laag zijn onder de perceptie van de mensen van de werkelijkheid op Aarde. 

 

Ik bedoel dat de meeste mensen nog steeds denken dat de "Illuminati" een "samenzweringstheorie" is, 

discutabel en behorend tot fictie. Hoogstwaarschijnlijk bestaat het niet eens, zeggen ze. Dus hoe kunnen ze 

zelfs maar beginnen met het doorgronden van het bestaan van een veel diepere controlestructuur die alles 

overheerst en dicteert aan de Illuminati, Jezuïeten, Cabal en al diegenen op een oppervlakkig niveau?! 

 

Er is een dieper niveau van geheime genootschappen onder hen, dat al dan niet een naam kan hebben die 

wij kennen, alleen zij kennen de naam, als het al een naam heeft. 

 

Gosia: Oké, dank je. Met wie werken ze samen om deze NWO (Nieuwe Wereld Orde) op te richten? Weet je 

wie erachter zit? Zijn er echte ET´s? 
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Yazhi: We weten dat ze samenwerken met verschillende ET rassen, en enkele andere Aardse rassen die 

onbekend zijn voor het grote publiek, zoals sommige Agarthans en, natuurlijk, Reptiliaanse rassen van de 

Aarde. Van buiten de planeet is bekend dat zij samenwerken met Grote Witte, Grote Grijze en Oranjes, 

onder andere in kleinere aantallen, waarvan wij het bestaan kennen maar niet kunnen vaststellen. 

 

Gosia: Zijn er zogenaamde positieve rassen van de Federatie daar? 

 

Yazhi: Goede vraag. Ja, ze praten ook met goede Federatie rassen. Degenen die iedereen kent. Zoals we al 

zo vaak hebben gezegd, ze zijn niet goed of slecht, die zijn er gewoon. Ze worden alleen als "goed" 

beschouwd omdat de New Age hen onlangs die eigenschap heeft opgedrongen, dus de mensen nemen dat 

als evangelie. Nee, ze zijn niet gewoon goed, het zijn mensen met belangen, je kunt een heel ras niet 

beoordelen op de daden van enkelen en je kunt niet aannemen dat ze allemaal goed zijn en voor jouw 

belangen werken, alleen omdat ze lid zijn van dit of dat andere zogenaamde positieve ras, zoals gelabeld 

door de CIA gecontroleerde New Age. 

 

Alles beweegt volgens belangen. Wat zit er in voor elke groep. We weten dat zij hebben ingestemd met 

verschillende verdragen die in feite de mensen van de Aarde uitbuiten, of dat regeringsfunctionarissen en 

vertegenwoordigers toestemming geven om mensen mee te nemen, te misbruiken, op hen te 

experimenteren en ze gewoon uit te buiten. 

 

Daarom moeten jullie stoppen met stemmen en het weggeven van jullie toestemming aan politici, die veel 

rassen zien als een wettelijke vertegenwoordiger van jullie belangen en van jullie in het algemeen. 

 

Zij praten met hen via portalen, in face to face interacties of parlez, ook via tele-presence, of gewone 

videogesprekken. Technologie naar behoefte inclusief Muon. Iedereen die niet op Aarde is, gebruikt Muon of 

gecodeerde zwaartekracht transmissies. 

 

Gosia: Maar hoe kunnen ze opschieten, Federatie rassen met andere regressieven die ook met het Vaticaan 

praten? Hoe slagen ze erin het eens te worden over dingen? 

 

Yazhi: Het is geen gemakkelijke interactie, het is ingewikkeld en ik ga er niet van uit dat ik precies weet 

hoe en waar, dat zou niet mogelijk zijn. Maar ik weet wel dat de dingen niet zo zwart-wit zijn als in goede 

en kwade ET-rassen gezien vanuit het Federatie niveau. Zoals ik al eerder heb uitgelegd, komen die 

concepten zoals kwade ET's van de Aarde en zijn ze op Aarde ontwikkeld en worden ze alleen op Aarde als 

zodanig gezien. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Ik ben er zeker van dat ze niet gemakkelijk samenwerken. De zogenaamde "goeden" 

en de "slechten". 

 

Yazhi: Alleen op het directe op Aarde niveau. Degenen achter de menselijke Geheime Samenleving niveaus, 

achter de diepste menselijke niveaus, zijn twee belangrijke niet-menselijke rassen die degenen zijn met de 

meeste negatieve invloed op de menselijke samenleving. Dat zijn de Reptilians en de Tall Grays. 

 

De Federatie praat wel met die rassen, maar niet alleen. Wij weten dat de functionarissen van de Federatie, 

wie zij ook zijn omdat zij boven het plaatselijke niveau van de Federatie staan, praten met die Reptilians en 

met de Tall Grays, en ook met de hoogste menselijke functionarissen van de Geheime Samenleving en ook 

met de lagere niveaus van de Illuminati-Jesuit Cabal, en ook rechtstreeks met politici op straatniveau en 

"gekozen functionarissen" wanneer zij dat nodig achten. 

 

Vooral degenen die lang aan de macht blijven, zoals Poetin en anderen zoals die in socialistische of 

communistische republieken, omdat zij zeer lang in machtsposities blijven. Er is dus nauwelijks interesse om 

te praten met verkozen ambtenaren die slechts 4 jaar, hooguit 8 jaar aan de macht blijven, omdat ze dan 

uiteindelijk te veel te weten komen en misschien later een probleem kunnen worden. 

 

Gosia: En al die groepen samen zijn de NWO overeengekomen met het Vaticaan? Als een soort wederzijds 

plan, zoals in een rondetafelgesprek? 

 

Yazhi: → → Y E S ← ← Precies zo! Vanuit de basis willen ze allemaal hetzelfde: meer macht. Ze werken 

allemaal met geheime codes en geheime vergaderingen en zijn lid van geheime genootschappen die 

allemaal gehoorzamen en loyaal zijn aan hun hogere leiders. Als zij zich niet conformeren aan de instructies 
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van boven hun niveau kunnen zij zelfs met ostracisme of de dood geconfronteerd worden. 

 

Ik heb het over het Aardse niveau. Maar zelfs in de ruimte worden de Reptilians gezien als een Aardse half-

gesloten probleem-soort die zijn aandeel heeft in het maken van de puinhoop op Aarde. Maar weet dat de 

'puinhoop' alleen als zodanig wordt gezien vanuit het straatmensenniveau. De anderen zien dat alleen als de 

rommelige kant van een boerderij. Het varkenshok, of de afrastering van het vee. 

 

Gosia: Ok, maar laten we specificeren. Wie neemt deel aan die "ronde tafel" vergaderingen? Ik probeer vast 

te stellen wie er achter de NWO zit. Als je het alleen hebt over de bijeenkomst op Aarde... wat is dan de 

betrokkenheid van de Federatie als ze niet rechtstreeks hebben deelgenomen? 

 

Yazhi: Er zijn veel rondetafelgesprekken geweest. Maar degene waar we het hier over hebben zijn de 

vergaderingen die functionarissen van de Geheime Samenleving hebben op verschillende van hun niveaus, 

vooral de diepere, en in het geval van die diepere zijn die ronde tafels ook met niet-menselijke 

vertegenwoordigers. 

 

Deze bijeenkomsten vinden plaats op verschillende niveaus, waaronder dat van de Federatie. Het is 

onmogelijk precies te zeggen waar en wie, maar we weten wel dat ze plaatsvinden. Een 

rondetafelbijeenkomst op ondiep niveau bijvoorbeeld, die jaarlijks op Aarde plaatsvindt, is de nu beruchte 

bijeenkomst van de Bilderberggroep. Nogal oppervlakkig in het controleniveau, onderstreep ik. 

 

Het is allemaal gecompartimenteerd. Dat betekent dat er een groepsbijeenkomst zal zijn op één ondiep 

niveau, zoals de G-8 bijeenkomsten, dan dieper zoals in de Bilderbergs, dan dieper zoals in de Illuminati-

Jesuits, dan dieper zoals in de Geheime genootschappen, dan dieper zoals in Geheime genootschappen met 

niet-mensen, en dan nog dieper zoals in Geheime genootschappen, niet-mensen en Federatie leiders of 

vertegenwoordigers. 

 

Elk niveau zal worden gecontroleerd door het diepere. En zal alleen gegeven worden wat ze moeten weten. 

Dus geen enkel hoger niveau weet wat er werkelijk gebeurt. 

 

Gosia: En het idee van de NWO met het Vaticaan... van welk niveau komt dat? 

 

Yazhi: Vaticaan is niet slechts één niveau, het zijn meerdere niveaus. Maar wat Vaticaan genoemd wordt 

met die naam is misschien alleen maar een betekenis op het niveau van de mens-Matrix. Zelfs zij weten dat 

de religie vals is. Of beter gezegd, ze weten dat het vals is. Het is allemaal pantomime voor de mensen, om 

hen te controleren en hen te blijven uitbuiten in elk aspect. 

 

Gosia: Ok, maar het idee van NWO komt van het Aardse niveau en wordt alleen toegestaan door de 

Federatie of de Federatie is betrokken bij het willen implementeren van NWO via het Vaticaan? 

 

Yazhi: Ik denk dat het naïef is om te denken dat zo'n plan alleen van een menselijk niveau zou komen. De 

Federatie IS erbij betrokken. Ze willen alleen dat het lijkt alsof het puur menselijk is. 

 

Gosia: Maar dit gaat dan weer over mijn vorige vraag. Als zij erbij betrokken zijn, moeten ze op de een of 

andere manier tot een overeenkomst komen met al die andere rassen, "regressieve" rassen, die ook met 

het Vaticaan praten. En dat is verrassend dat ze dat zouden doen omdat ze zo verschillend zijn. Tenzij het 

nog op een andere manier werkt waarvan ik niet op de hoogte ben. 

 

Yazhi: Dat roept de vraag op, of de bewering, zijn ze echt zo verschillend? Dat is waar ik begin te zeggen 

dat de Federatie regressief is. 

 

Gosia: Juist. Anders zouden ze niet kunnen samenwerken. Hoe zou een Siriaan met de Hoge Grijze 

samenwerken met betrekking tot de Aarde? 

 

Yazhi: Ik zeg dat ze dat niet doen, niet direct. Ze kunnen permissief handelen. Dus dat betekent dat dit 

komt van een voornamelijk menselijk niveau, met de medewerking van niet-menselijke Aarde gebonden 

rassen zoals de Reptilians en de Tall Grays. En dit is ook al een tijdje mijn punt. 

 

Gosia: Maar je zei hierboven dat ze betrokken zijn bij de NWO. En voor die NWO IS het VATICAAN. En ook 

dat Vaticaan praat rechtstreeks met al die regressieve rassen. Dus Federatie moet op een of andere manier 
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hier verbonden zijn DOOR HET VATICAAN met al die regressieve rassen. Tenzij het Vaticaan gewoon met 

iedereen praat. Niet dat ze direct met elkaar samenwerken, zoals je zei, Tall Grays etc., met de Federatie 

rassen. 

 

Yazhi: Ja. Zoals ik al zei, dit is een ingewikkelde structuur en we kunnen niet precies weten hoe het werkt, 

niet precies. Maar we kunnen zien dat het er is en het exacte hoe is niet nodig om te weten. Alleen dat het 

er is! En ik kan gerust zeggen dat het Vaticaan met zowat iedereen praat. 

 

Gosia: Oké, laten we daar dan nu maar mee ophouden. Ik heb nog een vraag. Praat de Paus rechtstreeks 

met de Federatie? Of alleen met de Zwarte Paus? Of geen van beide? 

 

Yazhi: De Paus is een hogepriester in zijn geheime genootschap, maar is verre van de leider van het 

Vaticaan, laat staan een diepe leider van het Geheime Genootschap. Hij is een marionet, zwaar 

geparasiteerd door niet-menselijke entiteiten, meestal reptielachtigen. Zelfs op dat niveau praten beiden, 

zwarte en witte Paus, met Federatie. Het is zelfs algemeen bekend dat sommige pausen rechtstreeks met 

ET's hebben gesproken in de gebouwen van het Vaticaan. 

 

Gosia: Ik begrijp het, oké. Ik heb nog een vraag: Waarom voelen zij op diepere niveaus zich zo superieur 

aan andere mensen op Aarde? Ik begrijp het niet precies. Waarom hebben ze recht op goederen? Waar 

komt dat vandaan? Het zijn toch mensen? Of heeft dat te maken met hun genetische link met sommige 

ET's? Maar alle echte mensen zijn ET's! Ik begrijp dit helemaal niet. 

 

Yazhi: Dit is een ingewikkelde vraag om te beantwoorden, maar het is ook een van de meest voor de hand 

liggende om te zien of op te merken omdat het ook op lagere niveaus gebeurt. Je kunt dit zelfs zien in de 

sociale dynamiek op de werkplek op Aarde, waar de bazen hun werknemers voortdurend kleineren en 

pesten en hen als mindere individuen zien, soms zelfs hun echte naam van hen afnemen terwijl ze aan het 

werk zijn, alleen omdat hun kinderen dezelfde naam hebben als een van hun werknemers. Het is een sociaal 

fenomeen. Superioriteitscomplex, pesten. De rijken voelen zich superieur aan de armen. 

 

Ik denk dat het hetzelfde fenomeen is, alleen wordt het erger en erger naarmate we dieper gaan. Dus op 

het ene niveau zien sommige bazen hun werknemers als inferieure wezens, omdat ze zelf vroeger zo 

werden behandeld, of om welke psychologische reden dan ook, maar vervolgens krijgen die bazen dezelfde 

behandeling, omdat ze ook als inferieur worden gezien door mensen die in een hoger sociaal en economisch 

laag leven. En hoe rijker ze zijn, hoe meer ze vervreemd zijn van de algemene bevolking. Daarom worden 

zij als inferieure wezens beschouwd. 

 

Een voorbeeld hiervan is het klassieke Mary Antoinette gezegde: "Si les gens n'ont plus de pain à manger, 

alors pourquoi ne mangent-ils pas de gâteaux?" (Het betekent dat Antoinette geen flauw idee heeft van hoe 

de mensen leven. Ze heeft geen idee van wat armoede en strijd kan zijn, of zijn. 

 

De mensen, de mensen die in de eliteniveaus van de samenleving leven, zijn gewoon vervreemd van de 

mensen, van het grootste deel van de bevolking. Dus zien ze hen als bedelaars, als dom, als besmet, en 

smerig! Ergo, mindere wezens. En hoe hoger mensen in de sociale lagen leven, hoe meer ze geneigd zullen 

zijn om mensen onder hen te verachten. Ik zie dit als menselijke basisreacties. 

 

Een andere component is dat mensen die in hogere sociale lagen op Aarde leven, meestal, zo niet allemaal, 

uit bloedlijnen voortkomen. Dat wil zeggen, zij komen of stammen af van eeuwenoude, of duizendjarige, 

families die altijd macht, sociale rang en geld hebben gehad. Die families verankeren in hun kinderen, van 

jongs af aan, de ideeën dat zij anders zijn, dat zij van bloed afstammen (koningschap) en daarom het recht 

hebben om te bezitten wat zij bezitten, en het recht hebben om te doen wat zij willen, inclusief het 

misbruiken van mindere mensen "onder" hen. 

 

--------- 

Korte alinea gegeven door Anéeka enige tijd geleden 

 

Anéeka: Men kan zeggen dat de Jezuïeten hun mensen die zij controleren, de geheime genootschappen met 

de maffia's in hun netwerken, onder druk zetten om contact te maken met ET wezens of met andere 

contactpersonen zodat zij daar kunnen infiltreren onder die contactpersonen, en indien mogelijk, infiltreren 

onder de ET's waarvan het Vaticaan weet en accepteert dat zij hier zijn. 
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Het Vaticaan controleert de telescopen wereldwijd, zelfs via dochterondernemingen en andere bedrijven als 

dekmantel, maar daarachter zit de financiering van het Vaticaan en zijn controle. Daarom wordt wat zij 

vinden gecensureerd, zodat wat genoemde telescopen ontdekken en zien nooit het publiek bereikt. 

 

Er zij ook op gewezen dat optische telescopen op de grond, in tegenstelling tot orbitale telescopen zoals de 

Hobble, een beperkt bereik hebben en slechts beperkt worden gebruikt voor ruimteverkenning, maar dat zij 

zeer geschikt zijn om bewegingen van ruimtetuigen, vooral grote, in de nabijheid van de aarde of in een 

baan om de aarde te volgen en te volgen, en dat is de belangrijkste reden, of bijna de enige echte reden, 

waarom het Vaticaan zoveel geld uitgeeft om telescopen te controleren. Het is om de schepen in de gaten te 

houden en te weten wat ze kunnen verwachten. 

 

Hoewel de Federatie, ja wij hebben geverifieerd dat zij in contact staan met hoge leden van de Aardse 

Cabal, vooral het Vaticaan, dat het belangrijkste grondcommandocentrum is, is het Vaticaan geïnteresseerd 

in het volgen en volgen van de schepen en hun bewegingen, omdat niet alle niet-menselijke culturen of 

rassen in de aanwezigheid of baan van de Aarde vriendelijk tegen hen zijn. Vele rassen of culturen werken 

tegen hun belangen in, meestal om morele en ethische redenen van die rassen die in strijd blijken te zijn 

met de belangen van het Vaticaan en dus van de Cabal zelf. 

 

-------------------- 

Yazhi met Robert: 

Robert: Is het noodzakelijk voor het functioneren van de Aarde en de ontwikkeling van de mensheid dat 

deze geheime organisaties bestaan? Zijn het de mensen zelf die deze behoefte creëren om deze 3D ervaring 

te hebben? Maar is het nodig? 

 

Yazhi: Zonder hen zou de Aarde niet gestructureerd zijn zoals zij is. Dus vanuit dat gezichtspunt, het feit 

dat de Aarde en de ervaring van het leven erop is zoals het is, ja, het hangt af van de geheime 

genootschappen en de sociaal-politieke en machtsstructuur zoals die nu is. 

 

Aan de andere kant is het niet nodig dat de Aarde onderworpen is aan de irrationele barbaarsheid die zij 

ervaart vanwege de directe schuld van de machtsstructuur van deze geheime genootschappen. 

 

Maar hier moet worden benadrukt dat de geheime genootschappen achter de ware machten, de diepste, 

niet-menselijke componenten hebben die geen enkele barmhartigheid of empathie tonen jegens de 

algemene bevolking. Deze "ontmenselijking" van menselijke of niet-menselijke personen die aan de macht 

zijn, is echter niet iets dat gedefinieerd is of een duidelijke grens heeft, zoals een geheim genootschap van 

reptielachtige rassen en een ander van het menselijke ras. 

 

Zoals ik reeds eerder heb uiteengezet, hangen de rassen niet rechtstreeks af van hun fysieke verschijning, 

van hun biologische container, maar van wat het is dat hen beweegt. Daarom is erop gehamerd dat het feit 

dat mensen zichzelf op Aarde als mens zien, nog niet betekent dat hun "ziel" dat ook is. 

 

Dit veroorzaakt ook dat, als gevolg van psychologische processen, de mensen met macht, met welke ziel 

dan ook, zolang die niet duidelijk gevorderd is, de sociale laag onder hen als minderwaardig zullen 

beschouwen en hen zo zullen behandelen. 

 

Dit fenomeen wordt zeer goed uitgelegd in de groteske Spaanse film "The Platform", die ik aanbeveel om te 

bekijken om de psychologie van de sociale klassen op Aarde volledig te begrijpen en waarom een hoge 

sociale klasse de klassen onder hen zal zien als minderwaardige wezens zonder recht op iets. Omdat dit 

zelfs binnen dezelfde soort gebeurt, is dit fenomeen nog opvallender wanneer het andere niet-geestelijk 

geëvolueerde soorten betreft, zoals de op Aarde aanwezige reptielachtige rassen. 

 

Robert: U zegt dat het Vaticaan bijna alles controleert. Wat controleert het niet en waarom? 

 

Yazhi: Wat het Vaticaan niet kan controleren zijn de eerste werkelijk ontwaakte mensen en sterrenzaden. 

Het zal proberen hen te beperken met zijn draconische regels en wetten, maar het zal niet in staat zijn hun 

geesten te controleren. Hoewel het ook probeert hun geesten te controleren met de invasieve genetische en 

mentale veranderingen veroorzaakt door het vaccin tegen CV-19. 

 

Evenmin controleert zij geïsoleerde inheemse bevolkingsgroepen in zeer afgelegen gebieden, of het nu in 

oerwouden is zoals de Amazone of in de Kongo, Kalahari, Borneo en Sumatra, Siberië en geïsoleerde 
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eilanden van de Stille Zuidzee, onder andere punten ver van de westerse wereld. 

 

Dat zij niet de controle heeft over hele kleine landen is zeer omstreden, hoewel wordt beweerd dat dit wel 

het geval is. Voorbeelden hiervan zijn een paar landen in Afrika. Het controleert die niet, simpelweg omdat 

het die plaatsen nog niet met voldoende kracht is binnengedrongen, hoewel zijn doel als Cabal-Vaticaan de 

totale wereldheerschappij is en ook buiten de Aarde, zoals hun invasieve plannen met betrekking tot andere 

planeten en stelsels hebben laten zien. 

 

Robert: Dank je. Nog een vraag. U zei: "De Paus en al zijn priesters en kardinalen en al die anderen zijn 

niet katholiek. Ze doen alleen alsof ze katholiek zijn als onderdeel van het mechanisme van religieuze 

controle over de menselijke bevolking." Dus zij maken deel uit van de Satanistische geloofsbelijdenis? Waar 

bestaat deze "religie" uit? 

 

Yazhi: Ze weten allemaal dat de katholieke godsdienst en zijn varianten, evenals vrijwel alle andere officiële 

godsdiensten, waar ze ook vandaan komen, slechts mechanismen zijn van controle over en voor de 

menselijke bevolking. 

 

De officiële religies, allemaal, zijn een simplistisch compendium van meer complexe en diepgaande 

concepten die alleen ingewijden van geheime genootschappen goed kennen. Dit omdat zij deze niet willen 

geven en zij de menselijke bevolking nooit echte en betrouwbare kennis zouden geven omdat dit de mensen 

echte macht zou geven en dat zou degenen die deel uitmaken van de geheime genootschappen die de 

controle over de Aarde hebben in gevaar brengen. 

 

Dus religies zijn slechts een karikatuur van wat de controleurs zien als "echt". Simplistische cartoons voor 

wat zij zien als inferieure geesten, voor "de dwaze en gemakkelijk controleerbare mensen." Ze zien hen als 

mentaal inferieur. 

 

Echter, deze officiële religies voor het volk hebben sterke componenten in zich van riten die de mentale 

energie van de bevolking delegeren of doen overgaan in de richting van versterking van de overtuigingen en 

behoeften van de machthebbers. 

 

Dus, binnen de riten en overtuigingen die aan de bevolking worden opgelegd met behulp van simplistische 

basisreligies, zijn er procedures die mensen doen die de mentale en creatieve kracht van de normale 

menselijke bevolking kanaliseren om werkelijkheden te manifesteren die de controleurs interesseren. 

 

En dit wordt zelfs weerspiegeld in de New Age. Onlangs werd de mensen verteld dat het portaal van de 

Leeuw opengaat, gedurende welke tijd de "ontwaakte" menselijke bevolking die esoterische dingen volgt 

zogenaamd meer macht heeft, en dat is wanneer ze aanraden rituelen te doen enz. Maar wat de mensen 

niet wordt verteld is dat het feit dat zij rituelen en energiewerk uitvoeren op de data van het Leeuwportaal, 

tegen het begin van augustus, alleen is om de menselijke mentale energie te kanaliseren naar het 

versterken van hun eigen rituelen, die van de controleurs, want in augustus gaat het Egyptische nieuwe jaar 

open, dat is wanneer de Nijl opkomt en de zon van Leo opkomt, dus de New Age mensen, en die geloven 

dat ze wakker zijn, versterken alleen maar Astrotheologie en Atonisme, zonneverering, zwarte zon, van het 

type gecreëerd door Nefertiti en Ahkenaten, die de basis en het fundament zijn van de overtuigingen van de 

Cabal, Illuminati en het Vaticaan. 

 

Robert: Die religie die zij verwerken is degene die de mensheid leidt om de realiteit te creëren die zij 

willen? 

 

Yazhi: Ja. Religies dienen niet alleen om de geesten en het bewustzijn van de menselijke bevolking te 

beperken en te controleren, maar kanaliseren ook vakkundig de energie van de bevolking naar het 

manifesteren van de werkelijkheid die zij, de controleurs, willen. 

 

Gecensureerd op YouTube: Een voorbeeld hiervan is de valse pandemie, waarbij de controleurs een reeks 

overtuigingen opleggen waardoor de hele bevolking iets nieuws creëert zoals een tulpa, of het nu 

gematerialiseerd wordt of niet, dat maakt niet uit. Ze creëren iets in de hoofden van de mensen, iets dat er 

niet was en nu op het gemak is van de geheime genootschappen die de planeet beheersen. 

 

Daarom blijf ik erbij dat er nooit een echt virus is geweest, omdat het niet nodig is dat er een is, omdat 

alleen het inbrengen van het idee dat er een is in de bevolking al genoeg is, en wat zij zoeken is dat de 
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bevolking het creëert, omdat de collectieve geest veel beter te controleren is dan een echt micro-organisme 

dat uit hun macht kan raken. 

 

Robert: Dus deze priesters en kardinalen hebben, op basis van alle verborgen kennis die zij gedurende 

meer dan een millennium van jaren hebben verzameld, een andere parallelle godsdienst gecreëerd, waarbij 

zij uit elk deel van de oude kennis datgene hebben genomen wat hen het meest interesseert en dat is de 

"cultus van de zwarte zon" (Saturnus), en dat zou het Satanisme zijn? Wie is de Satan figuur? 

 

Yazhi: Satan en andere "onbenoembare" namen (dat wil zeggen, ik raad niet aan ze te zeggen, laat staan 

te herhalen) is een entiteit of een groep entiteiten die het hele concept van het kwaad in één "persoon" 

samenpersen. Dit interpreteer ik weer als een element van vereenvoudiging van complexere concepten voor 

de mensen die de controleurs zelf als te uitgebreid zien voor het "dwaze en ongeletterde volk" om te 

begrijpen. 

 

Met andere woorden, zij zeggen dat het kwaad wordt veroorzaakt door een entiteit of een groep entiteiten 

die worden voorgesteld als een specifiek materieel persoon met een lichaam, terwijl het "kwaad" iets veel 

complexers is. Zo complex dat zij niet willen dat de bevolking dit begrijpt. 

 

Toch mogen de namen van demonische of regressieve entiteiten niet worden uitgesproken, laat staan 

herhaald, omdat zij deel uitmaken van, of riten zijn van het aanroepen van toestemming tot doorgang voor 

entiteiten van het lagere astrale die worden geïdentificeerd of verwant zijn aan genoemde namen. Het 

uitspreken van hun namen, vooral als het herhaald wordt, geeft hun toestemming om u te gebruiken of om 

uw ruimte binnen te dringen. 

 

Dus op de een of andere manier ja, er is een element van lichamelijkheid in het kwaad, zoals ze doen 

geloven in religies. Dat kwaad wordt echter beheerst door dezelfde persoon die het manifesteert, omdat die 

persoon de ware macht heeft om het in de eerste plaats te manifesteren, als tulpa's of persoonlijke en/of 

collectieve egregors, en niet als een agent-entiteit buiten zichzelf. 

 

Hun geloofsbelijdenis, die complex is, is gebaseerd op lagen onder meer lagen van gecompartimenteerde 

esoterische overtuigingen die dienen als een religieuze basis om te controleren wat dat niveau of die sector 

moet of kan manifesteren en interpreteren als werkelijkheid. 

 

Dat wil zeggen, het is niet één enkele religie die zij, de beheersers, hebben, maar het is een amalgaam van 

steeds diepere niveaus waar een specifiek persoon alleen toegang zal hebben tot bepaalde soorten 

informatie en niet tot wat zij op een dieper niveau hebben. 

 

Dit geldt zelfs voor het niveau van de menselijke bevolking, waar hun officiële religies de eenvoudigste en 

meest basale laag zijn van iets complexers dat zich daaronder ontwikkelt en dat in complexiteit toeneemt 

naarmate we afdalen door de niveaus of compartimenten van het menselijke controlesysteem van de Aarde. 

Waar elk persoon binnen het niveau zal geloven dat het de absolute waarheid bevat of heeft en dat er niets 

meer te leren valt. Dit is duidelijk te zien aan het basisniveau van de bevolking, van de normale mensen van 

de menselijke bevolking. 

 

Elk niveau isoleert zichzelf van het eenvoudiger lagere niveau en gelooft dat het de waarheid heeft, en 

tegelijkertijd wordt het in de duisternis gehouden van het volgende niveau dat het controleert. En zo verder. 

Normale religies worden geleid of gecontroleerd door het volgende niveau, dat van de Jezuïeten, die hun 

eigen ideeën als de waarheid creëren, en op hun beurt gecontroleerd zullen worden door andere, steeds 

dieperliggende geheime genootschappen. 

 

Een andere manier om dit te begrijpen is met een ander voorbeeld, namelijk dat van de Vrijmetselaars. Zij 

hebben niveaus of compartimenten die op precies dezelfde manier gestructureerd zijn, aangezien zij deel 

uitmaken van hetzelfde systeem. Zij gaan van de basisniveaus van inwijding, met inbegrip van niveaus van 

"kleine" vrijmetselaars waar zij de jonge mensen bij betrekken of aantrekken om later te zien of zij 

"waardig" zijn om te worden ingewijd als vaste vrijmetselaars van graad 1. En van daar gaan zij officieel van 

graad 1 tot graad 33. 

 

Er wordt gezegd dat er meer graden zijn, en dat is ook zo, alleen nemen ze het naar mijn begrip niet meer 

als graden met diezelfde vrijmetselaarsstructuur. Dat wil zeggen, Vrijmetselaars eindigen officieel in de 

33ste graad, omdat in de volgende diepere graden, die vanaf '34' zouden zijn, het niet langer Vrijmetselaars 
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zijn maar diepere geheime genootschappen met nog meer macht die de Vrijmetselaars van 1 tot 33 

controleren. Dus hoewel er technisch gezien diepere graden zouden zijn, houden ze vanuit 

vrijmetselaarsperspectief daar op. 

 

Dus met deze compartimentering zijn er letterlijk vele religies, één voor elk niveau, die allen geloven dat zij 

de waarheid in pacht hebben en tegelijkertijd begrip opbrengen voor degenen die onder hen staan. 

 

Het is moeilijk te begrijpen waarop hun geloofsbelijdenissen zijn gebaseerd. Ze veranderen met elk niveau. 

In de oppervlakkigste stadia geloven zij in de aanbidding van entiteiten die hun machten en toestemmingen 

geven, entiteiten van het lagere astrale die, zoals ik eerder heb uitgelegd, het resultaat zijn van een tulpa of 

egregor die door hen is geschapen met de hulp van de bevolking die onder hun controle staat, waarbij zij 

religies gebruiken als controlemiddelen over de werkelijkheid en over wat zich manifesteert door de 

bevolking in het algemeen en geheime genootschappen met lagere niveaus dan zij. 

 

Het is geldig om te zeggen dat vanaf een bepaald niveau of een groep niveaus ja, Satanisme en de verering 

van regressieve entiteiten, de zwarte Zon en complexe Astrotheologie, wordt waargenomen, wat weer alleen 

maar meer regressieve entiteiten weerspiegelt. 

 

En zij draaien de zaken om wanneer het hun uitkomt om Karma te ontlopen en het niet op hen te laten 

neerkomen, omdat zij in Karma geloven. Een zeer groot deel van hun geloof is gebaseerd op hun verdraaide 

versie van respect voor de vrije wil om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van hun eigen Karma. 

Daarom moeten zij de bevolking vertellen wat hun plannen zijn, wat zij gedaan hebben en wat zij aan het 

doen zijn en wat zij zullen doen. Hiervoor gebruiken ze series, films, muziek en alles wat in de Massamedia 

staat. 

 

Robert: Dank je. Je zei: "Op dit punt weten de Jezuïtische Illuminati Cabal en hogere leden dat de 

menselijke soort niet alleen is als een intelligent wezen in een specifiek model van een biologisch lichaam 

dat 'mens' wordt genoemd (Lyrian vanuit een stellair oogpunt). En zij zijn voortdurend in contact en maken 

afspraken met andere soorten die op Aarde en buiten de Aarde verblijven." Dus u bedoelt dat zij weten dat 

wij niet dit lichaam zijn, dat wij al een lichaam daarboven hebben? Staan zij in contact en onderhandelen zij 

met degenen die deze biologische pakken hier "hanteren"? 

 

Yazhi: Vanuit het oogpunt van wat diepe geheime genootschappen weten, onmogelijk om aan te geven op 

welk niveau van diepte, weten al haar leden, al als onderdeel van hun geloofsstructuur, dat het biologische 

lichaam slechts een tijdelijke container is en dat het is om een multi-raciale "ziel" of stellair bewustzijnspunt 

van aandacht in 3D in stand te houden. 

 

Hoewel dit mijn uitleg is met mijn woorden, zullen zij die uiteraard geven op hun eigen manier en met hun 

concepten die al dan niet op één lijn liggen met de mijne. Waar ik weet dat wij het meest van mening 

verschillen is in het concept van de ziel zelf. Zij houden nog steeds vast aan het concept van de ziel zoals 

traditioneel begrepen en tot op zekere diepte binnen hun geheime structuren. Hun geloofsstructuren zullen 

altijd de neiging hebben een combinatie te zijn van de ondiepe structuren met gegevens en geleidelijke 

wijzigingen die complexiteit toevoegen naarmate je vordert in de machtsstructuur. 

 

Robert: Als u zegt dat het Vaticaan praat met Federatie functionarissen boven het lokale niveau, bedoelt u 

dan de Federatie leden die op Saturnus zijn? 

 

Yazhi: Ja, precies. Ik bedoel dat ze rechtstreeks spreken met vertegenwoordigers van de op Saturnus 

gebaseerde Federatie op het niveau van het zonnestelsel. 

 

Robert: Oké. Is het precies bekend waar de Agarthans aan werken met het Vaticaan? 

 

Yazhi: Van tijd tot tijd is hier informatie naar buiten gekomen dat iemand op het Agartha niveau met 

iemand van het Vaticaan heeft gesproken. Ja, er is communicatie tussen hen. Wat er gezegd wordt of op 

welk niveau, dat is niet bekend. 

 

Robert: Maar die rassen van de Federatie zien niet dat de behandeling die de "Cabal" de mensheid geeft, 

die van minachting is? Zien ze niet dat dit het leven kleineert? Wat voor ethiek is dat? 

 

Yazhi: Zij zien wat er op Aarde gebeurt niet door dezelfde lens als degenen die op Aarde leven. Zij zien heel 
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serieus wat er op Aarde gebeurt als het resultaat van de werkelijke en diepe verlangens van de bevolking 

die daar leeft en daarom moeten zij die wensen respecteren. Zelfs het ingrijpen van de regressieven op 

Aarde die onuitsprekelijke dingen doen tegen de menselijke bevolking, en hen manipuleren door waarheden 

te verdraaien zodat zij dingen accepteren die zij anders niet zouden accepteren, zien zij ook als een directe 

manifestatie van de mensen, het collectief en de individuen die daar leven. Daarom concentreert de 

Federatie zich alleen op het bewaken dat de vrije wil wordt gerespecteerd, zij zien de regressieven van de 

Aarde als een gevolg en een directe manifestatie van diezelfde mensen. 

 

In wezen is dat wat hier gebeurt met betrekking tot de Federatie en haar beleid van non-interventie met de 

Aarde. En er is ook interventie met de Aarde van de kant van leden van de Federatie maar als gevolg van 

pre-incarnatie overeenkomsten met de mensen in kwestie. 

 

Robert: Is het bekend welke rol een hogepriester van deze geheime genootschappen, zoals de "Paus", 

speelt achter de ruggen van de parochianen, in aanmerking genomen dat zij kennis hebben van de valsheid 

van religie en dat zij het Satanisme aanhangen? 

 

Yazhi: Ja, hun rol is te bestendigen en ervoor te zorgen dat de dynamiek en de regels die door hun 

godsdienst worden opgelegd als methode om de massa's te beheersen, blijven voortbestaan. Zoals hij zelf 

zegt, is hij de herder die ervoor zorgt dat de schapen niet verder gaan dan wat is afgesproken en binnen de 

kudde blijven. Zij vertellen de mensen in hun gezicht dat zij vee zijn en dat zij hen als zodanig uitbuiten, 

onder het voorwendsel dat zij voor hen "zorgen". 

 

De paus is een priester van laag niveau, van het marionettype of een officiële dekmantel voor een instelling 

die de massa's in haar macht heeft, en hij moet zijn meesters gehoorzamen die zich buiten de openbaarheid 

bevinden en boven hem staan in de schaal van de macht. Hij heeft een rol te spelen en die rol is de kerk te 

bestendigen als een methode van controle door het publieke front te zijn van genoemde instelling. 

 

Robert: Deze mensen die een minachting voelen voor "de mensheid", die technologie voor zichzelf houden 

lijken jong tussen de 20 en 25 jaar (terwijl ze in werkelijkheid honderden jaren oud zijn) als ze de 

technologieën van de Med-Pods zouden hebben? 

 

Gosia: Hieraan zou ik willen toevoegen: en waarom zien ze er oud en zo gerimpeld uit? Of zijn dat klonen 

voor het publiek? 

 

Yazhi: De meeste van die hogere niveaus van leden van de samenleving, evenals degenen met niveaus van 

controle of macht binnen de geheime genootschappen en de niveaus van de Illuminati, bewegen zich over 

het algemeen rond als normale mensen, met normale veroudering. Blijkbaar is het niveau dat toegang heeft 

tot de Medical Pods nog dieper en hebben zij weinig of geen contact met de normale menselijke 

samenleving. Toch heb ik me vaak afgevraagd of mummies als Soros, en anderen met zoveel macht en 

geld, geen toegang hebben tot die Pods. Dit klinkt mij onlogisch in de oren en doet mij twee dingen denken. 

 

Of ze hebben niet het machtsniveau dat nodig is om toegang te hebben tot de Pods, of ze zijn gewoon 

publieke of semi-publieke façades om het publiek te distantiëren of in een andere richting te leiden en weg 

van de ware wezens met controle en macht over de mensheid, die heel goed miljonairs zouden kunnen zijn 

die er altijd jong uitzien maar blijkbaar geen publiek gezicht hebben, ook al kunnen ze gezien worden terwijl 

ze door de jachtclubs van Monaco en Marseille lopen. De mensen verwarren hen gewoon met andere 

gewone jonge mensen, zich er niet van bewust dat zij honderden jaren oud kunnen zijn. 

 

De waarheid is dat deze klasse van mensen met macht in feite hun identiteit zeer verborgen houden en ik 

kan niet met volledige zekerheid zeggen wat er op welk niveau gebeurt met betrekking tot de Medical Pods 

waarvan bekend is dat ze die op een bepaald niveau op Aarde hebben. Maar gereserveerd voor wie? Ik kan 

het niet met zekerheid weten. 
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