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"Holografische" - HOLISTISCHE samenleving - Overgangsgemeenschappen zijn mogelijk - Yazhi 

Swaruu 

 

Oorspronkelijk in het Spaans - november 2021 

 

  Het onderwerp van de Holistic Society heeft een ingewikkeld element dat op dit punt moet worden 

besproken. We hebben gezegd dat de basis van de Holistic Society afhangt van de spiritualiteit, ethiek en 

moraal van een volk. Maar spiritualiteit, ethiek en moraal, dat zijn een soort supergecomprimeerde termen, 

zodat we dat niet in detail hoeven uit te leggen terwijl we praten over het hoofdonderwerp van de Holistic 

Society. Maar als we onze aandacht richten om deze drie punten nader te bekijken, vinden we sterke 

problemen van definitie en beschrijving. 

 

Het blijkt dat we bij het definiëren van spiritualiteit, moraliteit en ethiek ontdekken dat ze niet eens de juiste 

woorden zijn of de een meer dan de ander, omdat ze alle drie een lading betekenissen hebben die relatief 

blijken te zijn voor elke persoon of groep. 

 

Bijvoorbeeld moraliteit versus ethiek. Het blijkt dat moraal meer met religie te maken heeft. Terwijl de 

ethiek meer uitgebreid is. Er zijn echter hele boeken om die drie dingen te definiëren. Wat betreft 

spiritualiteit, 90% of meer van de Aardse bevolking beschouwt het als een onderdeel van religie, aangezien 

het hand in hand gaat, religie is spiritualiteit. Of religie is om spiritualiteit te krijgen. Wat betreft ethiek, en 

dit geldt ook voor moraliteit, wat ethisch is voor de ene persoon of groep mensen, zal niet ethisch zijn voor 

anderen, en bovendien verandert dat met het verstrijken van de tijd. 

 

We ontdekken dus dat het niet mogelijk is om ethiek, moraliteit en spiritualiteit te definiëren op basis van 

hoe ze op aarde worden gezien. Het is vermeldenswaard dat ik geen vertaling of equivalent van moraliteit 

buiten de aarde vind, dus het lijkt iets dat inherent met religie wordt geassocieerd. Buiten de aarde heb je 

wel ethiek, maar geen moraliteit als zodanig. 

 

Het is dus vrij moeilijk om deze drie dingen voor het publiek te definiëren, aangezien iedereen de boodschap 

zal begrijpen op basis van wie hij is en zijn culturele en persoonlijke achtergrond, waardoor onze informatie 

wordt vervormd. Dus dit zou ons uiteindelijk dwingen om te definiëren wat spiritualiteit, moraliteit en ethiek 

zijn voor ons die dit beschrijven en schrijven. 

 

Maar zelfs hier zouden we dan een reeks te volgen normen opleggen die uiteindelijk alleen maar het concept 

van de Holistische Samenleving zouden vernietigen door het te veranderen in een rigide structuur die 

uitsluitend gebaseerd is op onze perceptie en definitie van die drie punten. Dus ik heb geen andere keuze 

dan dieper te gaan. 

 

Dus dieper gaand, sta ik erop dat het noemen van ethiek, moraliteit en spiritualiteit dingen op een 

vereenvoudigde manier beschrijft om een punt te beschrijven, het vorige, maar de basis van de Holistic 

Society zou komen van de totale mentaliteit van een volk. 
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De nieuwe samenleving die "de aarde zal erven", hebben ze al. Dat wil zeggen dat ze de huidige menselijke 

samenleving op planetair niveau vernietigen, maar ze hebben de nieuwe menselijke samenleving die zal 

volgen al gemaakt en gestructureerd en gevormd en in werking gesteld. 

 

Het is er al, ze hebben het al, het wordt niet gevormd door de normale mensen op straat te veranderen, 

omdat ze onvoorspelbaar zijn, zelfs met nano-grafeen en zo, dat ze alleen zullen gebruiken om de 

samenleving naar de vernietiging te leiden. 

 

Robert: En hoe zou die samenleving zijn? Totale slavernij? 

 

Yazhi: Totale slavernij, ja, maar van onderaf gevormd, waar ze het zelfs als totale slaven niet zullen zien, 

omdat ze geen andere vorm of sociale structuur kennen dan die waarin ze zijn geboren. Daarom is het voor 

hen niet haalbaar om de moderne samenleving te willen transformeren naar transhumanisme en tirannie, 

zoals velen zeggen. Omdat het voor hen gemakkelijker is om een nieuwe sociale structuur te vormen, met 

een nieuwe gecontroleerde menselijke mentaliteit, dan om een reeds bestaande sociale structuur en 

menselijke mentaliteit te veranderen, zoals die nu op aarde is. 

 

Dus wat ze hebben gedaan, is een menselijke mentale structuur vormen die past in hun gecontroleerde 

Nieuwe Wereldorde-maatschappij, en die al in de hand hebben en functioneren, en vervolgens vernietigen 

totdat de huidige menselijke samenleving op planetair niveau volledig is uitgewist, en dan de aarde erven. 

aan hun voorheen voorbereide en gecontroleerde samenleving. 

 

En de huidige samenleving en al hun agenda's van transhumanisme en sociale controle blijken slechts 

maatregelen te zijn om die bevolking te beheersen, terwijl ze deze vernietigen, ze allemaal en in alle landen 

gebruiken als een testlaboratorium om hun nieuwe samenleving te ontwikkelen en te perfectioneren. De 

nieuwe hebben ze al. Nu moeten ze alleen de huidige vernietigen. Verwijder het onbruikbare om het nieuwe 

te introduceren. Dat is wat ik ze zie doen. 

 

Gosia: Maar wie blijft er uiteindelijk over? Ik weet het, ja, in degenen waarin ze geïnteresseerd zijn, maar 

in wat voor soort mensen zijn ze geïnteresseerd? Niet de niet-gevaccineerde, toch? En de gevaccineerde zijn 

nutteloos. Dus welke zullen ze houden? 

 

Yazhi: Ze hebben mensen die al genetisch door hen zijn veranderd, en die nooit buiten dat soort slavernij 

hebben geleefd. Ze hebben in het geheim steden voorbereid om met hen te bevolken. Die mensen zijn er al. 

Velen van hen bevinden zich op reeds gecontroleerde plaatsen, maar sommigen lopen bij wijze van test 

onder de normale bevolking. Maar het zijn er minder. En ik heb het over het aantal inwoners dat de aarde 

zou hebben zoals geschreven in de Georgia Stones. 

 

Robert: En in Egypte creëren ze een grote stad die nu leeg staat. 

 

Yazhi: En in China, en in verschillende delen van de Sahara, en de ondergrondse bases, en ik twijfel er niet 

aan dat in sommige andere delen van de wereld die we niet hebben gezien. Maar de meeste van die 

voorbereide steden liggen in China, in het noorden. 

 

Maar die transhumanistische, ultrarepressieve wereld waar ze het over hebben is NIET waar de controleurs 

naar op zoek zijn, het is niet wat ze zoeken als eindproduct. Dat is slechts één stap of reeks stappen die 

genomen moeten worden voor de totale vernietiging van de huidige samenleving. Noodzakelijke 

maatregelen om te voorkomen dat mensen zich tegen hen organiseren, aangezien er veel mensen zijn en 

weinig. 

 

Het eindproduct zou een ultramoderne, bijna utopische samenleving zijn, waar de bewoners op genetisch 

niveau en op het niveau van denken super gecontroleerd worden, in de mate dat ze niet zullen weten dat ze 

zijn, omdat ze geen andere wereld kennen, een andere manier van bestaan. Heel technologisch, maar met 

een regering die in onze ogen repressief en tiranniek zal zijn. 

 

Maar de bewoners van die post-'reset'-maatschappij zullen het niet weten, noch zullen ze enige herinnering 

hebben aan de huidige samenleving. En ze zullen opnieuw een valse geschiedenis van de mensheid krijgen, 

opgesteld door de controleurs, en geperfectioneerd zonder de oude gaten van moderne of huidige religies en 

mind control-systemen. 
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Dit vertellen ze jullie allemaal, maar jullie hebben geen ogen om te zien. Wanneer u wordt verteld dat u 

niets zult hebben, is niets uw eigendom, maar u zult bijvoorbeeld blij zijn. 

 

Dat zou het eindresultaat zijn, degene die ze zoeken. Een totaal gecontroleerde samenleving die geen 

andere manier van leven kent, die deze repressie en totale controle als normaal en geaccepteerd ziet, en 

met een vals geënsceneerd verleden dat de controleurs voor hen verzinnen. 

 

Maar het belangrijkste om hier te zeggen, en ik denk niet dat iemand het online zegt, is dat deze 

supergecontroleerde tirannieke transhumanistische wereld die je ziet aankomen NIET het eindresultaat is. 

Want het blijkt dat net zoals we geen echte Holistic Society kunnen implementeren vanwege de huidige 

menselijke mentaliteit, de controleurs hun supergecontroleerde utopische New World Order-wereld ook niet 

kunnen implementeren vanwege dezelfde mentaliteit van de huidige mensen. Dit is een superbelangrijk 

punt. 

 

Dus wat ze moeten doen, is mensen cultiveren met de genetica en mentaliteit die passen bij hun interesses 

en plannen, en ze vervolgens kant-en-klaar introduceren in een samenleving die ze hebben ontworpen. 

 

Zoals we bijvoorbeeld ook geen echte Holistic Society kunnen invoeren, zonder dat mensen eerst mentaal 

en bewust de goede kant op gaan. Dat wil zeggen, het ontwikkelen van spiritualiteit, moraliteit en ethiek 

waar ik het in het vorige artikel over had, waarbij ik die woorden gebruikte bij gebrek aan betere, zoals ik 

hierboven al heb uitgelegd. 

 

Dus, duidelijk gezegd en zonder mezelf te meten of me zorgen te maken of ik er sociaal gepast uitzie of 

niet... in beide gevallen, ofwel om een Nieuwe Wereldorde te introduceren of om een echte Holistische 

Vereniging te introduceren, vereist het de vernietiging van de huidige aardse samenleving en de 

transcendentie (dood) van de meeste van zijn bewoners. Ik weet dat het verschrikkelijk klinkt... maar het is 

de trieste en verontrustende waarheid. 

 

Wat we echter kunnen bieden of zeggen, in tegenstelling tot een Nieuwe Wereldorde en haar plannen, is dat 

een transitiemaatschappij met het oog op een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die al in 

leven zijn kan worden gegeven, zonder toevlucht te nemen tot genocide. 

 

Maar dit zou afhangen van een herstructurering van de huidige samenleving in kleine stapjes, maar in de 

richting van empowerment van mensen en niet van vernietiging. Hier komt het voorstel van Taygeta aan de 

lokale Federatie om de hoek kijken, een voorstel van 2021 dat prompt werd afgewezen. Wetende dat om 

een dergelijk voorstel of gelijkaardige zet te implementeren, de Cabal op Aarde, de verkeerd genoemde 

"Elite", hun machtssystemen zou moeten opgeven. En dat zullen ze niet doen. De situatie verlaten als een 

overlevingskeuze: van de "Elite" of overleving van de aardse bevolking. 

 

Deze situatie zorgt ervoor dat de Federatie wordt ontmaskerd als toegeeflijk en als steun aan de "Elite", 

zoals eerder vermeld. Ontelbare problemen en wrijvingen veroorzakend tussen de rassen van de Federatie, 

vooral tussen de Lyrische rassen en de niet-Lyriërs vanwege de complexe culturele verschillen tussen hen. 

Van perceptie van de werkelijkheid, zoals empathie en perceptie van emoties, die niet gelijk zijn tussen de 

zeer zogenaamde positieve rassen. 

 

Maar ja, het zal mogelijk zijn om progressieve samenlevingen of politieke systemen te implementeren met 

het oog op de implementatie van een Holistic Society in de toekomst. 

 

Maar als ik zeg dat een echte holistische samenleving niet op aarde kan worden geïmplementeerd, komt dat 

door de mentaliteit van de mensen op aarde. Op dit moment hebben ze niet de mentaliteit, of de basis van 

bewustzijn, die nodig is om een Holistische Vereniging te vormen. En aangezien mensen in de regel niet 

echt veranderen, zouden ze onherstelbaar terugkeren naar dezelfde omstandigheden die de huidige ramp 

hebben veroorzaakt. Omdat mensen hun regeringen en hun realiteit vormgeven. Of ze het nu leuk vinden of 

niet. 

 

Mensen zouden alleen veranderen als ze werden ondergedompeld in een dominante frequentie. Dat wil 

zeggen, door een minderheid van normaaldenkende maar goede mensen te introduceren, zouden ze de 

regels en normen en mentaliteit van een bestaande Holistische Vereniging overnemen of volgen, zoals 

gebeurt wanneer menselijke mensen worden geëxtraheerd en geïntroduceerd in een andere cultuur op een 
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andere planeet zoals Taygeta bijvoorbeeld. 

 

Maar ja, een overgangsmaatschappij kan op aarde worden geïmplementeerd. Hoe geavanceerd het is, hangt 

af van de mensen zelf. Dat geldt ook voor de tijd die nodig is om een echte holistische samenleving te 

ontwikkelen. 

 

Zie je, wat mensen buiten zeggen over een "Holografische Samenleving" is GEEN echte Holistische 

Samenleving zoals die al bestaat, maar op andere planeten. En het lijkt alleen maar een utopie, maar dat is 

het niet, het hangt alleen af van de mentaliteit en het bewustzijnsniveau van de bewoners. 

 

Robert: Ik begrijp het, dank je. Wat bedoel je met bovenstaande: "mensen cultiveren met genetica." Zoals 

menselijke boerderijen? 

 

Yazhi: Ja. Dit brengt ons bij een ander punt dat ik wil verduidelijken of heel duidelijk wil maken aan het 

publiek. 

Het is niet zo dat er geen genetische manipulatie was aan het menselijk lichaam, bijvoorbeeld in Sumerië en 

later, dit gebeurt zelfs nu. Het is alleen zo dat naast de kunstmatige genetische verandering, er een 

mentaliteit van perceptie moet worden geïntroduceerd bij mensen die een dergelijke kunstmatige 

genetische verandering in stand houdt. 

 

Of anders zullen mensen hun genen terugdraaien om hun "zielen" te weerspiegelen, bij gebrek aan betere 

woorden. Zoals ook vandaag gebeurt met de zogenaamde Great Awakening. En wat er ook voor zorgt dat 

mensen tegenwoordig weer genetisch worden veranderd met vaccins en nano-grafeen, dat in feite Black 

Goo is, omdat nano-grafeen een onderdeel is van Black Goo of een of ander Black Goo omdat er veel, of 3 

grote groepen, positief, negatief en natuurlijk zijn. 

 

Dus de genetica moet kunstmatig worden veranderd, en dan moet een perceptie van de werkelijkheid 

worden gevormd in het veranderde individu zodat zijn geest de kunstmatige genetische verandering kan 

ondersteunen. Twee stappen. Kunstmatige verandering ondersteund door verandering van perceptie. 

 

En dit brengt ons terug bij het bovenstaande. Ze zullen niet in staat zijn om hun ultieme utopische 

transhumanistische New World Order Society uit te voeren, met de denkwijze en perceptie van de realiteit 

van de huidige wereldbevolking, waardoor ze hen moeten uitroeien. Omdat de "nieuwe" bevolking die ze 

klaar hebben staan om de huidige menselijke populatie te vervangen, al door opzet en noodzakelijkerwijs 

een veranderde en gecontroleerde perceptiementaliteit heeft die in overeenstemming is met de kunstmatige 

genetische veranderingen die ze al in hen hebben aangebracht. 

 

Robert: Het is allemaal goed georkestreerd. En zullen mensen geen manier of middelen hebben om te 

onderscheiden wat hun gedachten zijn van die welke worden opgelegd met kunstmatige telepathie? En ze 

kunnen op geen enkele manier zien dat hun percepties worden beïnvloed? 

 

Yazhi: Ze zullen het niet beseffen omdat ze nooit buiten dat sociale paradigma hebben geleefd. En dit is 

precies wat er al duizenden jaren op aarde gebeurde met gecontroleerde waarneming, geaccentueerd in de 

afgelopen 200 jaar, omdat het meer van hetzelfde is. 

 

Mensen waren al kunstmatig veranderd en vervolgens ondersteund met mind control om een 

deterministische en beperkte perceptie van het leven te leiden om de genetische veranderingen die op hen 

werden toegepast te ondersteunen. Omdat er aanvankelijk geen kunstmatige genetische verandering nodig 

was, maar mind control en perceptie van de werkelijkheid voldoende was om een wereld in stand te houden 

zoals gewenst door de controleurs. Maar ik accepteer wel dat er in het verleden kunstmatige genetische 

veranderingen in het menselijk genoom zijn geweest. 

 

Dit is waar ik enigszins afwijk van de informatie die is gegeven door mijn voorganger Swaruu van Erra, die 

ik me herinner, in gedachten had om het menselijk ras te machtigen om te accepteren dat ze kunstmatig 

waren veranderd. Omdat, zoals ze zei, het geen belemmering is en ook niet beperkt is, want als de geest 

bevrijd is, controleert en verandert het het DNA van het individu en geeft het terug om hun bewustzijn te 

weerspiegelen - Oorspronkelijke Bron. 

 

Robert: Ik begrijp dat ze technologie aan de bevolking zullen "geven" om hun perceptie naar een andere 

realiteit te leiden, ja. 
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Yazhi: In principe is alle basisrealiteitsinformatie die ze aan mensen geven onjuist. En dus zullen ze het 

opnieuw geven, meer leugens, zo zullen ze het aan de bewoners van hun Nieuwe Wereld Orde geven. 

 

En nogmaals, ik sta erop dat zowel de Bijbel, het Oude als het Nieuwe Testament, en de Sumerische 

Tafelen, Boeken van Henoch enzovoort, niets meer zijn dan meer bijbels die zijn gemaakt met het oog op 

het beheersen van de perceptie van de werkelijkheid van de bewoners van de aarde. 

 

Gosia: Snelle vraag, Yazhi. U hebt hier gezegd dat de oprichting van een Holistische Vereniging ook de 

vernietiging van een groot deel van de bevolking vereist. Wat bedoel je hier? Dat genocide daar dan ook 

voor nodig is? Maar we strijden tegen genocide. Of vechten we echt niet tegen genocide maar voor het 

overleven van enkele sterrenzaden met wie later nieuwe samenlevingen zullen worden geïmplementeerd? 

Anéeka zei dat ze andere opties ziet die de cabal niet ziet, in plaats van genocide. Alles herstructureren met 

niet-menselijke mentoren. Kunt u dit deel een beetje verduidelijken? Wat bedoel je met ook 

bevolkingseliminatie nodig om een positieve samenleving op te bouwen? 

 

Yazhi: Je kunt geen echt holistische samenleving bouwen met de mensen die tegenwoordig in de 

meerderheid zijn op planeet Aarde. Mensen veranderen niet genoeg en ze zullen terugvallen op de slechte 

houding die ze hebben veroorzaakt. Dus om de Holistic Society te implementeren, moet je evolueren en dat 

betekent dat je op de een of andere manier moet, of zal moeten... de vernietiging van de huidige Aardse 

samenleving en cultuur veroorzaken. Je kunt een glas niet vullen met iets nieuws als het glas al vol is. 

 

Maar dat betekent niet dat je degenen die nu nog in leven zijn moet uitroeien, het betekent niet dat er 

genocide moet plaatsvinden. Zoals ik al zei, je kunt en moet een progressieve nieuwe sociale basis bieden in 

de richting van Holistische Samenlevingen. Maar je moet in jouw tempo in die richting evolueren zonder de 

tussenkomst die je gevangenhoudt in deterministische en slachtoffermentaliteit die je opgesloten houdt in 

de zogenaamde 3D-matrix. 

 

Gosia: Goed. Het was noodzakelijk om te verduidelijken dat de vernietiging van de samenleving om de 

nieuwe te implementeren niet hoeft te betekenen doden. 

 

Yazhi: Het is nooit nodig om te "doden" en het is nooit een optie. Maar het feit hier is dat we weten dat als 

een massa, de mensen, de bevolking die de dominante frequentie van bewustzijn en denken op aarde 

bepaalt, NIET zullen veranderen in, of tijdens, een enkele incarnatie, de huidige die ons aangaat. 

 

Zoals we al eerder zeiden, je kunt mensen niet dwingen te veranderen, je kunt ze alleen een betere keuze 

bieden. Maar mensen op aarde, ja, ze hebben een mentaliteitsbasis die ze zouden moeten veranderen en 

die ik later zal uitleggen, maar veel succes met het aanpassen van de hele samenleving, hun mentaliteit, in 

die richting, aangezien ze al geprogrammeerd zijn en met een gefragmenteerd en gebroken of 

gefragmenteerd geest-bewustzijn vanwege de mind control waaraan ze worden onderworpen met de 

traumabasis - MK Ultra. 

 

Het is natuurlijk mogelijk om binnen dezelfde incarnatie te evolueren, en veel zielen bereiken het. Het 

probleem is dat de sociale massa dat niet kan. Het gaat ons hier om de massa of meerderheid die de 

huidige menselijke samenleving vormt, en die zal niet in zo'n korte tijd evolueren. Dit creëert de noodzaak 

om een sociale dynamiek te veroorzaken die hen in de goede richting zal leiden. De eerste stap is het 

elimineren van negatieve interferentie. 

 

Want ik zie dat als de mens niet wordt gestoord, hij de neiging heeft om naar een positieve richting te 

trekken. Het bewijs hiervan is dat alles wat een vertraging in de menselijke ontwikkeling veroorzaakt, van 

kunstmatige oorsprong is, zoals de economie, de religieuze grondslagen die spiritualiteit, ethiek en moraal 

domineren en beheersen, en ook alle manipulatie in de media in de vorm van mind control die de massa van 

de algemene bevolking dicteert hoe ze moeten leven en welke waarden en ambities ze zouden moeten 

hebben. 

 

Om nog maar te zwijgen van valse vlaggen en alles wat meer op trauma gebaseerde perceptiemanipulatie 

is, met het oog op het opleggen van MK Ultra-kenmerken, trauma veroorzakende mentaliteitsverandering in 

de richting die de controllers wensen. Het is allemaal mindcontrol. De Matrix of de database die het leven op 

3D-aarde vormt en bestuurt, wordt echter volledig kunstmatig gemanipuleerd met het oog op het 

bestendigen van agenda's en belangen van enkelen. 
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Een ander voorbeeld hiervan is de directe manipulatie door de controleurs via regeringen van alles wat 

onder meer te maken heeft met mensenhandel, drugs en georganiseerde misdaad, wat geen direct gevolg is 

van de menselijke mentaliteit als zodanig, maar een maatschappelijk antwoord is op de manipulatie van de 

controllers, met het oog op het opleggen van angst (MK Ultra-bases) om de samenleving te beheersen. 

Vaak ook met de bedoeling om de vooruitgang van het menselijk bewustzijn eenvoudigweg te stoppen. 

 

Alleen al door dat soort interventie in te trekken, zouden we de basis hebben voor de mensheid als massa 

om zich in een richting te bewegen die overeenkomt met een werkelijk holistische samenleving. 

 

Het is niet nodig om te deïncarneren om te evolueren, want soms evolueer je veel in dezelfde incarnatie, en 

vele andere keren kun je vele incarnaties leven zonder te evolueren, zoals vrij gebruikelijk is op aarde met 

zijn kringlopen van reïncarnatie waaraan de bevolking wordt onderworpen. 

 

Gosia: En hoe past dit op deze manier moeten ingrijpen in wat we altijd zeggen dat ze zichzelf moeten 

helpen zonder interventies? 

 

Yazhi: En zo zou het ook moeten zijn. Ze zouden als massa in hun eigen tempo moeten evolueren, omdat 

we ze geen manier van zijn op kunnen leggen. 

 

Maar zoals ik hierboven al zei, zelfs met hun karaktergebreken die de hele mensheid gemeen hebben, 

hebben ze een duidelijke neiging om zich in een positieve richting te ontwikkelen als de regressieve 

interventie wordt verwijderd. Dus alleen door de cabal, de controleurs, te verwijderen, zouden ze als een 

massa naar het positieve beginnen te bewegen. 

 

Dit is echter ook een theorie, want gezien vanuit een meer uitgebreid niveau of aandachtspunt van 

bewustzijn, zien we dat ze geen enkel ras zijn, alleen vanuit het oogpunt van het biologische lichaam, want 

van binnen blijkt wat hen beheert een hele reeks of dierentuin van entiteiten of soorten zijn die hetzelfde 

biopak gebruiken, wat de moeilijkheid van wat we willen bereiken vergroot. 

 

Dus het terugtrekken van de tussenkomst van de regressieve krachten, cabal-controleurs, zou ook het 

terugtrekken van mensen of entiteiten in een menselijk bio-pak met een regressieve neiging moeten 

omvatten. Om degenen die als regressieve hybriden worden beschouwd uit de menselijke bevolking te 

verwijderen om te voorkomen dat ze blijven ingrijpen met hun destructieve mentaliteit. 

 

En dit kan worden bereikt door het bewustzijn van de menselijke bevolking, in de loop van de tijd, te 

beïnvloeden van wat echt een ras of soort vormt of vormt, en dit, in combinatie met de nieuwe positieve 

progressieve trends, zal een giftige omgeving creëren die niet bevorderlijk is op het leven van dergelijke 

regressieve hybriden. Maar daar zijn weer meerdere generaties voor nodig. Of in ieder geval nog een waar 

de hele populatie van menselijke bio-pakken volledig zal worden geregenereerd. 

 

Gosia: Maar de cabal komt van de mensen zelf, nietwaar? Het met geweld intrekken zal alleen resultaten op 

korte termijn hebben, nietwaar? Dan zou het terugkomen als de mentaliteit van mensen niet verandert. 

 

Yazhi: Zoals ik eerder heb uitgelegd, zijn de cabal, de controleurs, wie ze ook zijn en op welk niveau ze ook 

zijn, een Egregor gevormd door de massamentaliteit van de menselijke bevolking. Verander de 

massamentaliteit, en: die Egregors kunnen niet blijven. 

 

Alle controle van de geest waaraan het menselijk ras wordt onderworpen, is bedoeld voor zelfbehoud in 

macht, in het bestaan. Dat is de bekende Lush, het is creatieve aandacht op basis van lijden die ervoor 

zorgt dat de aandacht gericht is op het voeden van dit soort entiteiten en organisaties. 

 

Wat ik hierboven al zei, de dingen die de menselijke bevolking moet veranderen en die ik beschouw als 

attributen die alleen problemen veroorzaken voor iedereen, is dat ze altijd een mentaliteit hebben van 

determinisme, van slachtoffers en lijden, van alleen zien wat er in de wereld is. materiële wereld als het 

echte werk. 

 

Ook het feit dat de mens een grote neiging heeft om in zijn comfortzone te blijven, als hij niet gedwongen 

wordt om vooruit te gaan omdat zijn comfortzone niet meer zo "comfortabel" is veroorzaakt door... een hele 

reeks redenen, zoals de consequenties van het willen blijven in die comfortzone, wat ervoor zorgt dat ze hun 
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macht delegeren, en ervoor zorgt dat andere regressief ingestelde mensen die de oprichting van andere 

Egregor-entiteiten aanmoedigen om de controle over hen over te nemen onder de belofte hun comfortzone 

te blijven voeden en uiteindelijk hun hele leven domineren en beheersen. Het vormt uiteindelijk de 

controlerende Egregor-achtige cabal die de gemiddelde menselijke mentaliteit weerspiegelt. 

 

Nadat ik het gedrag van de mensheid in de afgelopen 3000 jaar heb bestudeerd en geobserveerd, hoe ze 

reageren op welke stimulus en wat hen prikkelt (gecontroleerde historische gebeurtenissen), zie ik duidelijk 

dat de massa van de menselijke bevolking, zelfs met zijn fouten, een sterke neiging om de goede kant op te 

gaan. Ze hebben een enorme neiging om in vrede en rust te willen zijn, te genieten van het leven en de 

simpele dingen, zonder verdere complicaties te willen. 

 

Maar diezelfde mentaliteit om vrede te zoeken is het resultaat van hun perceptie dat ze geen vrede hebben 

als gevolg van het feit dat ze hun macht hebben gedelegeerd aan leden van hun samenleving die 

gestimuleerd worden door allerlei soorten macht, en dat is vanwege wat ze hebben meegemaakt, hun 

persoonlijke ervaringen, vaak traumatisch, die die egocentrische en onnadenkende roofzuchtige mentaliteit 

vormen, die op zijn beurt de Egregors genereert in de vorm van regressieve entiteiten zonder verbinding 

met de Oorspronkelijke Bron, die om die reden afhankelijk zijn van de creatieve aandacht van de mens 

gebaseerd op de perceptie en het gevoel van de gemiddelde mentaliteit van de massa van de menselijke 

bevolking. Een vicieuze cirkel creëren die ook moet worden doorbroken en die de mensheid moet 

overstijgen. 

 

Dit betekent dus dat de massa van regressieve entiteiten in de vorm van hybriden van rassen zoals Maitre 

en Reptilians (door anderen Vlash-hybriden genoemd (beschrijving vanuit het oogpunt van Karistus)) wordt 

verminderd in vergelijking met de rest van de massa van zielen (voor gebrek aan een betere naam) in 

menselijke bio-suit. Dus door dominante frequentie of door massale menselijke houding of mentaliteit, zal 

het leven op aarde niet langer verenigbaar zijn met het verschijnen en bestaan van hybride entiteiten van 

regressieve rassen. 

 

Dit is duidelijk te zien in Taygeta, dat meer dan eens op meerdere manieren probeerde binnen te vallen, 

zoals het importeren van agenda's en mindcontrol met het oog op het domineren van de bevolking. Deze 

inspanningen zullen verstoringen in de samenleving veroorzaken, maar ze houden niet vast, ze blijven niet, 

en ze zullen worden geëlimineerd door dezelfde mentaliteit en bewustzijnsniveau van de massabevolking 

van Taygeta of een andere samenleving met sterke Holistic Society-fundamenten. 

 

Gosia: Ja, maar hoe kunnen we deze mentaliteit veranderen als we het er ook over eens zijn dat het super 

moeilijk is omdat er zoveel soorten bij de mens zijn? En hoeveel generaties zou dat nodig hebben? 

 

Yazhi: Ten minste één of twee totale generaties. Dat wil zeggen dat de leden van de vorige die zich niet op 

een bevredigende manier in het leven hebben kunnen ontwikkelen, niet meer leven. Dat wil zeggen, om de 

invloed te verwijderen van attitudes en waarden die voorheen de bron waren van de 3D menselijke Matrix 

die het voedde. 

 

Robert: Wat ik niet begrijp, is dat als we een weerspiegeling zijn van degenen hierboven, hoe hebben ze 

opgelost dat het ook een dierentuin van rassen is? Gewoon niet focussen op het regressieve? 

 

Yazhi: Omdat de dierentuin van rassen, of daarbinnen... er een progressieve meerderheid is, met al hun 

verschillen, die op aarde een reflectie of microkosmos-kopie creëert van de Federatie of de dynamiek van 

relaties tussen rassen en soorten van tenminste dit kwadrant van het sterrenstelsel. Allemaal 

gecomprimeerd en samengevat op aarde. 

 

Maar aangezien de positieve rassen de dominante zijn in hoeveelheid op aarde, kan worden samengevat dat 

er twee grote groepen wezens zijn die de Terrestrische 3D-matrix vormen: 

 

1.) De positieve als een massaverzameling 

2.) De regressieve, ook als een massaverzameling 

 

Vandaag is met het verschijnen van een enorme hoeveelheid sterrenzaden (in combinatie met andere 

complexe oorzaken) een scheiding van twee werelden op aarde gecreëerd, degenen die het positieve 

wensen en vooruitgang willen boeken naar meer holistische samenlevingen, en degenen die de dystopische 

regressieve transhumanistische Matrix willen perfectioneren. 
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Dit is dus de aard van de strijd op zielsniveau, twee zeer grote krachten die op dit moment met elkaar in 

botsing komen. Waar de overgrote meerderheid onder controle staat van de regressieve tendensen, hetzij 

actief, hetzij gewoon als pionnen om het systeem te volgen. Zoals uitgelegd in de filmdocumentaire Matrix, 

zal iedereen die nog steeds verbonden is met de Matrix een agent van het systeem zijn en het daarmee 

verdedigen. 

 

Maar hoewel in een minderheid van de aantallen, is er een andere grote progressieve massa die de 

ontwikkeling wenst van een meer rechtvaardige samenleving met holistische neigingen, voornamelijk 

vanwege de invloed van mensenzielen (bij gebrek aan een betere naam) in de vorm van sterrenzaden die , 

hoewel klein in aantal, is hun planetaire invloedsbereik veel groter dan dat van de regressieven, waardoor er 

nu een echte en sterke strijd ontstaat tussen 500 schapenzombies gecontroleerd door Cabal-Controller 

Egregors tegen 5 tot de tanden bewapende Urma-leeuwen (excuseer de vergelijking ). Dus zelfs als de 

sterrenzaden een numeriek nadeel hebben van 10.000 tegen 1, is de kracht van de strijd erg intens, om 

niet te zeggen evenwichtig. 

 

De strijd is meer dan wat dan ook spiritueel, van geweten, van geest tegen geest. En het wordt alleen 

weerspiegeld in de fysieke wereld met de huidige chaos. De actie is aan de spirituele kant. Maar het wordt 

ook fysiek bestreden zoals we nu samendoen. Het lijkt weinig, HET IS NIET. 

 

Het is alles. De strijd is van geest, van kennis. Bedenk nogmaals dat degenen tegen wie jullie vechten tegen 

jezelf zijn, wat dan wordt weerspiegeld als Egregors zoals de cabal. Dit is van het grootste belang. 

 

Het verwijderen van die defaitistische, deterministische menselijke mentaliteit, de mentaliteit van kleine 

kinderen die afhankelijk zijn van autoriteiten om hun bestaan op te lossen, zal automatisch de cabal en de 

rest van de Egregors elimineren die de mensheid vandaag teisteren. Ze zijn slechts hun weerspiegeling. Dit 

wordt opgemerkt en gezien, simpelweg omdat de cabal afhankelijk is van de mensheid om hen macht te 

geven. Als ze niet meewerken, zal niets de cabal voeden en zal het moeten verdwijnen. 

 

Degenen die de cabal steunen zijn meer Egregors, en persoonlijke Tulpa's, die we ook kunnen omschrijven 

als regressieve hybriden, die gewoon meer armen van de cabal zijn die, ik benadruk, slechts een 

weerspiegeling zijn van de menselijke mentaliteit. 

 

Als mensen zeggen dat er mensen zijn met veel macht die hen onderdrukken, meestal oude afgeleefde 

mummies die alleen leven van het nemen van adrenochroom... Ik zal ze zeggen: wie heeft hen die macht 

gegeven, zo niet de mensen zelf door te gehoorzamen? Wat ze in hun gedachten als autoriteiten 

beschouwen, maar slechts een product zijn van hun mentaliteit om hun eigen macht te delegeren. 

 

Gosia: Dank je Yazhi. En een vraag. Je zei dat mensen positieve neigingen hebben. Positieve neigingen ja, 

maar ze hebben nog steeds het bestaan of de nabijheid van deze hybriden en negatieve entiteiten 

gecreëerd en gemanifesteerd. Ze kwamen uit hen en hun onderbewustzijn, toch? Ze hebben dus niet alleen 

positieve neigingen, omdat ze ook omstandigheden en een omgeving hebben gecreëerd om te parasiteren. 

Of dat is tenminste wat ik tot nu toe heb begrepen. 

 

Yazhi: Ja, want dat is een andere laag van dit alles. Het creëren van lussen of vicieuze cirkels, waar de 

donkere gefragmenteerde delen van de menselijke psyche worden gecreëerd door trauma dat ze zichzelf 

hebben aangedaan vanwege dezelfde mentaliteit, ofwel persoonlijk met defaitistische houdingen terwijl ze 

weten dat het niet zo zou moeten zijn... up aan de vorming van sterke Egregors zoals regeringen en Cabal, 

die op zichzelf een weerspiegeling zijn van de interne chaos van elk menselijk wezen die naar buiten wordt 

weerspiegeld, wat opnieuw een voorbeeld geeft aan het gezegde dat mensen de regeringen hebben die ze 

verdienen vanwege hun mentaliteit. 

 

Dus nogmaals, ik zal zeggen dat de sleutel is om zichzelf te veranderen. Werk aan zichzelf, zoals ik al vaker 

heb gezegd, en idealiter zou iedereen massaal aan zichzelf moeten werken. En in de uitroeiing van 

persoonlijke en zelfdenkende vormen die hen in slachtoffermentaliteit en in determinisme houden die 

destructief zijn voor persoonlijke vooruitgang en daarmee voor de vooruitgang van de samenleving en de 

planetaire cultuur. Met als resultaat dat ze zich in de positieve richting bewegen en in de richting van de 

ontwikkeling van een holistische samenleving die geschikt is voor hen en door een uniek en correct ontwerp 

dat overeenkomt met hen voor elke stap of elk niveau dat ze als massabevolking hebben. 
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