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VERANDERING VAN DE PLANETAIRE MAGNETISCHE AS  
 
Video-URL: https://youtu.be/4hQCLgfcxrs  

 
BEGIN VAN DE VIDEO 

 
Sophia Swaruu - XII.- Het is erg moeilijk voor de Polen om teruggedraaid te worden, meer juist 

nu. Dat is meer kunstmatige angst, het zal niet gebeuren. De laatste keer was het omdat 
miljoenen tonnen water van Tiamat de aarde bereikten, ja, omdat het alle energiedynamiek van 
de planeet verstoorde. Wat betreft de binnenkomende energieën van andere systemen, dat zou 

met computersimulaties moeten worden onderzocht, maar ik durf te zeggen dat het in principe 
hetzelfde is als de aardse polariteit eenmaal is omgekeerd, maar dat is alleen magnetisch. 

Magnetische polen veranderen voortdurend en migreren elk jaar tot mijlen. Dat is normaal, dat 
zeggen ze alleen om de bevolking te alarmeren, maar zo is het altijd geweest. 
 

 
Robert.- Ze veranderen... Maar elke keer worden ze omgekeerd, of zijn ze meestal niet 

omgekeerd? Het is één ding om te veranderen voor Kms, maar kunnen ze worden teruggedraaid? 
 
Sophia Swaruu - XII.- Het is niet gebruikelijk dat ze omgekeerd zijn, daar is veel energie voor 

nodig, een oorzaak. In tegenstelling tot wat terrestrische "wetenschappers" zeggen, heb ik nooit 
de Tiamat-vloed in verband gebracht met de poolomkering. Het is fundamenteel en duidelijk dat 

dat in die omstandigheden wel gebeurt. 
 

 
 
Robert.- Juist... Ik heb het ook niet gezien. Alleen wij zeggen het. En al die veranderingen van de 

polen of magnetische as ik weet niet of het hetzelfde is... Welke impact hebben ze op de biologie? 
Met terrestrische biologie? 

 
Sophia Swaruu - XII.- Het is hetzelfde. Het is catastrofaal voor de biologie. 
 

Robert.- Niets positiefs. 
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Sophia Swaruu - XII.- Massa-extincties, vernietiging van alles. Niets positiefs. 
 

Robert.- Het is catastrofaal, oké. Natuurlijk. 
 

Sophia Swaruu - XII.- De poolverschuiving is niet gerelateerd aan ascentie. Gewoon omdat 
iedereen dood gaat of zo. Niets goeds. 
 

Robert.- Dank je. Er was dus geen ijstijd en bijgevolg smelten van de polen die de zondvloed 
veroorzaakten, toch? 

 

 
 
Anéeka van Temmer.- Dat klopt, NEE, zelfs met ijsvorming en smelten zou het die hoeveelheid 

water niet dekken. Het is een goede theorie, ik accepteer het. Het probleem is dat zelfs officiële 
onderzoekers, veel, zo niet alle, meest recente en geavanceerde onderzoeken, weten dat de 
15.000 jaar oude ijstijd waarvan officieel werd gezegd dat ze nooit echt heeft plaatsgevonden. Ja, 

er waren ijstijden, maar veel verder terug, circa 230.000 jaar geleden. Maar rekening houdend 
met het feit dat tijd moeilijk lineair te meten is, gaat hij wel 12.500 jaar terug. 

 
Robert.- Ja. Maar er is iets dat ik niet begrijp. Iets wat Swaruu zei. En ik weet niet of Yázhi 

hetzelfde zegt. Het gaat over de Van Allen Belts. 
 

 
 

Swaruu van Erra IX.- Dit trauma heeft een scheiding gecreëerd, vanwege de noodzaak om het 
ongewenste en het onhandelbare voor de menselijke geest te onderdrukken. Het trauma zou 

worden veroorzaakt door de 
De rampen van de aarde, de zondvloed en de daaropvolgende magnetische poolverschuiving. 
(Gezegd door) 

Michaël Tsarion. 
Voor mij is het iets anders, eenvoudiger en pijnlijk duidelijk: het is de invasieve kunstmatige 

scheiding tussen het fysieke lichaam en het astrale en etherische lichaam veroorzaakt door het 
opleggen van de maan. 
Matrix 12.500 jaar geleden. Omdat het een duidelijke scheiding creëerde tussen het idee dat het 

Zelf iets fysieks is, harde materie, en tegelijkertijd innerlijk weten en iets eeuwigs, 
onverwoestbaars en etherisch zijn. Fysiek lichaam harde materie versus eeuwige geest en ziel. 

Dat is het grote trauma... 
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Dus wat denk je? Het ego, Carl Jung, de geest, frequentiewaarneming, het verenigde ik, het 
kwantum ik. Er is innerlijk werk voor nodig ... angsten en trauma's onder ogen zien. Accepteer de 

negativiteit, haat en al het negatieve dat we allemaal in ons hebben. Integreer het in ons wezen. 
Onze duistere kanten gelijkelijk accepteren, omdat ze ons ook definiëren en maak je geen zorgen, 

dat de negatieve delen wanneer we de liefde en acceptatie onder ogen zien, oplossen, alleen het 
verenigde achterlaten, het ik, het kwantum-ik. Wat je werkelijk bent. Compleet, zonder 
fragmenten. Invasieve kunstmatige scheiding tussen het fysieke lichaam en het astrale en 

etherische lichaam veroorzaakt door het opleggen van de maanmatrix 12.500 jaar geleden. 
 

Anéeka van Temmer.- Het is waar wat Swaruu daar zegt, maar vanuit haar beperkte 
gezichtspunt vergeleken met Yázhi. Het gebeurt net als bij de dichtheden. Het is niet dat wat 
Swaruu zei "fout" is, maar dat het veel verder kan gaan dan de uitleg. Ze zegt daar nog steeds dat 

het trauma voortkomt uit iets dat buiten de mens is, iets dat hen is opgedrongen, en dat het 
oppervlakkig gezien volkomen terecht is. Alleen Yázhi zou het meer zien omdat hetzelfde trauma 

iets was dat steeds ernstiger werd vanwege de scheiding tussen het ik, het ego, perceptie van de 
eigen identiteit van elk menselijk individu, vanwege hun eigen dynamiek of vicieuze cirkel van 
ideeën die bij hen passen, manifesterend via het collectieve onbewuste, wat ze beleven als een 

externe en traumatische ervaring voor hen. Het zijn dus dezelfde mensen die een dynamiek van 
lijden binnengaan waardoor ze alleen het lijden zien en dat meer lijden manifesteert. 

Wat op zijn beurt meer trauma zal veroorzaken en ze compatibel maakt met negatieve 
gebeurtenissen die ze zelf hebben veroorzaakt. Verderop om te zien dat voor Yázhi de Van Allen 
Belts inconsistent zijn en slechts een deel van hetzelfde systeem en dat ze niet bepalend zijn voor 

het menselijk bewustzijn. Alsof ze er niet waren. Ze zijn niet belangrijk. Volgens Yazhi. 
* * * 
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