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3D Matrix, Federatie, en Menselijke Verlangens - Buitenaardse Communicatie (Yazhi Swaruu) 

 

Yazhi: Ze worden massaal wakker. Maar ze worden te laat wakker. Toch zullen de dingen niet bij 

toverslag veranderen, maar door een keten van gebeurtenissen naar het positieve. 

 

De spirituele informatie die we hen geven zal vooral nuttig zijn voor de ontwaakten die tegen het 

systeem zullen vechten, zonder vaccins te nemen. De gevaccineerden zullen hun eigen denken 

missen. Dit is al eerder gezien. In het verhaal van Adam en Eva, in de hof van Eden, geeft zij hem 

de verboden vrucht door, de kennis. Die kennis verwijst niet naar technologie of hoe fruit te planten 

of te zaaien. Die kennis verwijst naar het ontwaken van het bewustzijn; het ontwaken voor het feit 

dat ze uitgebuit en gecontroleerd worden. Met andere woorden, hetzelfde spirituele ontwaken dat 

vandaag gebeurt. Wat vandaag gebeurt. 

 

Dus, zoals het toen was, moeten ze onderworpen worden. Verhinderd om te leren, om te beseffen 

wat er gebeurt. Adam werd wakker. De Adams, als ras, niet als mens. 

 

En vandaag herhaalt de geschiedenis zich. Daarom moet de beschaving vernietigd worden, omdat ze 

ontsnappen. Ze moeten worden teruggestuurd "naar de kudde." Het is hetzelfde. Dat is waarom ik 

niet geïnteresseerd ben in het geven van standaard video's. Dat is waarom ik niet geïnteresseerd 

ben in het praten over wat de Illuminati zeggen en dat Bill Gates de zoon is van een Nazi eugenetist 

en dat de Rockefellers dit en dat hebben gezegd. Wat mij interesseert is te geven wat niet bekend 

is. Om de koers te veranderen van wat mensen willen. 

 

Gosia: We hebben het gehad over de geheugenimplantaten die de Federatie doet. Laten we het 

daar eerst eens een beetje over hebben. Hoe rechtvaardigen ze het dat ze dit doen? Is dit volgens 

hen geen inmenging en overtreding van de Eerste Richtlijn? Het maakt niet uit of het met lage 

technologie wordt gedaan. Maar het is het onderbreken van de natuurlijke ontwikkeling van 

situaties. 

 

Robert: Ze leiden mensen als schapen. 

 

Yazhi: Ze baseren zich op wat zij zien als de ware behoeften en verlangens van de mensen in 

kwestie. Maar ja. Vanuit een ander gezichtspunt leiden ze hen als schapen. Daarom kunnen ze hen 

niet leiden als ze wakker worden en dat komt noch de Cabal noch de Federatie goed uit, die 

verondersteld wordt de mensen te geven wat ze werkelijk willen, maar zoals we al in de video's 

hebben gezegd, is dat ook invasief, want hoe weten ze dat? Er is geen parameter over hoe de 

normale ontwikkeling van situaties zou moeten zijn. Omdat het altijd zo is geweest, blijft de 

Federatie gewoon hetzelfde doen als altijd. 

 

Gosia: Hoe kunnen zij weten wat deze en gene werkelijk wil? Ze spelen voor goden. 

 

Yazhi: Je kunt weten wat de persoon wil als ze een verslag hebben van hun uitspraken en dat 

combineren met de gegevens die ze krijgen over wat elke persoon wil. Maar het probleem is ook dat 

wat elke persoon in 5D of 3D wil, niet weerspiegelt wat ze werkelijk willen en gepland hebben vanuit 

hogere dichtheden. 

 

Gosia: Nou, ze zouden moeten luisteren naar het kanaal Oproep van Planeet Aarde. Daar hebben ze 

duidelijk wat deze mensen willen. Wat gaan ze hen dan geven? En hoe geven ze aan de 

ontwaakten? Als zij aan de mensen moeten geven wat zij willen, wat geven zij dan aan de 

ontwaakten? Ze moeten consequent zijn. 

 

Yazhi: Wat ze volgens hen aan de ontwaakten geven is de ervaring van het ontwaken en het 

vechten daar als een levensplan. Dat is duidelijk en goed gedocumenteerd. En ja, dat Youtube 

kanaal is belangrijk en vanuit verschillende perspectieven. Omdat daar tenminste mensen zich uiten 

en de Federatie die alles controleert een andere Bron van richting van directe wensen van de 

bevolking heeft. 
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Gosia: Deze mensen die zich daar uiten willen niet vechten. Ze willen nu andere dingen. Dus moet 

de Federatie het hun geven. Volgens hun logica. Doen ze dat niet, dan zal het karma van hun eigen 

wet die ze volgen op hen vallen (in theorie). 

 

Robert: Ja... Het gaat er niet om wat de Federatie wil... maar wat de "ontwaakte" mensen willen. 

 

Yazhi: Vanaf 5D niveau en nog hoger vanaf hogere dichtheden is wat er in menselijk 3D gebeurt 

ingehouden en simplistisch, een spel. Het is alleen dat ze het heel serieus nemen als ze eenmaal 

binnen zijn. Deze uitspraak is niet van mij. Het wordt overal gehoord in 5D. En het is ook 

ontmaskerd door Dolores Cannon, als iets repetitiefs van de kant van mensen op wie zij een diepe 

hypnotische regressie heeft gedaan of uitgevoerd. Het is gewoon een spel. Onbegrijpelijk voor 

mensen, maar het is de waarheid van hoe het er vanuit 5D uitziet. Dus ontwaakte mensen die 

vechten tegen de slapende, vaccinaties, dat alles is gewoon een spel dat te serieus wordt genomen. 

En het te serieus nemen is wat het lijden veroorzaakt. 

 

Het probleem is dat de ervaring echt is. 

 

Yazhi: Dat is de bedoeling, om het echt te maken. Maar het probleem is dat ook vanuit 5D 

Federatie niveau zij het alleen maar zien als een spel. En vanuit hogere dichtheden kun je zien dat 

de Matrix 5D en 3D beide een spel zijn. Dus dat is ook de reden waarom zij niet ingrijpen, vanwege 

de onwerkelijkheid van het spel. 

 

Want ook veel mensen die zij uit de 3D hebben gehaald, hetzij door fysieke extractie of na de 

dood... hebben geklaagd dat zij niet willen dat de Federatie ingrijpt, omdat het het spel verpest. En 

dan heb ik het over mensen die geleden hebben. Dus, de Federatie zelf heeft hun handen gebonden 

om in te grijpen vanuit het standpunt van het verzoek van juist die mensen hier beneden. 

 

Want ik herinner u eraan dat de meeste mensen op Aarde daar meerdere incarnaties hebben gehad. 

Daarna verlaten zij de Aarde wanneer zij sterven of hoe dan ook en keren terug om zich te beklagen 

over de hulp van de Federatie die het "spel" bewaakt en superviseert. Dus, op verzoek van de 

menselijke spelers of zij nu midden in een wereldoorlog door de loopgraven kruipen tussen paarden 

en dode mensen, dat is wat zij willen. 

 

Want zoals ik u al eerder heb verteld, bij de dood, of van buiten de Aarde, veranderen belangen en 

waarden en ook de manier van interpreteren van de dingen en van wat er is gebeurd verandert, en 

dat komt omdat het bewustzijn zich verruimt, dus worden de dingen op een meer verruimde manier 

gezien en dat leidt tot een andere interpretatie van dezelfde gebeurtenissen en daar hoort ook lijden 

bij. 

 

Gosia: Ok, het is het spel, dus als het het spel is en het er niet echt toe doet, waarom dan niet met 

iets leukers spelen? Het is het spel! Waarom een macaber spel spelen? En waarom zouden de 

wensen van zielen uit 5D belangrijker moeten zijn dan de wensen van hier, als de ervaring hier ook 

echt is? Mijn ziel en bewustzijn is hetzelfde als daar! En wat ik hier wens moet evenzeer 

gerespecteerd worden! Het maakt niet uit wat mijn 5D of ander focuspunt wil. Mijn focuspunt van 

NU wenst anders. Respecteer het, Federatie! Ik betwijfel of ik bij terugkeer in 5D zal zeggen: nee 

nee, hou het lijden op Aarde! 

 

Robert: Het punt is dat de ontwaakten geen geweld willen. Degenen die klagen over de hulp en dat 

dit is wat ze willen, laat ze voor altijd hier blijven... Maar de stemmen die meer gehoord zouden 

moeten worden, zijn van hen die hier nu zijn... Waar het om gaat is de perceptie van hen die het nu 

ondergaan. Degenen die 3D verlaten en zeggen dat ze het spel willen houden, ervaren gewoon grote 

opluchting en zeggen wat er in hen opkomt. 

 

Gosia: Ja, en terugkomend op het hoofdpunt dat ze mensen moeten geven wat ze willen. Mensen 

uit 3D. Ok, dus ze MOETEN de 3D ontwaakte mensen ook geven wat ze willen! Het is alleen maar 

logisch. Als je strijd geeft aan sommigen, geef dan Vrede aan anderen die alleen maar in vrede 

willen leven. Ik begrijp het niet. Ze zijn erg selectief in wat ze aan mensen geven. HEBBEN ZE MAAR 

ÉÉN OOR? 
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Yazhi: Volgens de Federatie is wat de ontwaakten willen het contrast dat zij ontvangen als groei uit 

het feit dat zij er geweest zijn, het waarderen van de vrede die zij zullen hebben aan de andere kant 

of op een ander existentieel vlak dankzij de ervaring op Aarde. Dat wil zeggen dat wat zij aan de 

ontwaakten zullen geven, wat de ontwaakten willen, zal komen nadat zij daar zijn weggegaan. 

Omdat wat zij vragen tegenstrijdig of onverenigbaar is met de aard van de 3D-matrix van de Aarde. 

Dat is waar het idee van de beroemde vervoering vandaan komt. 

 

Gosia: Ik begrijp dit. Ik hou ook van het contrast. Maar ik denk nog steeds dat de Federatie de 

mensen moet geven wat ze willen, zowel de ontwaakte als de niet-ontwaakte mensen. Zo niet, dan 

zijn ze niet consequent. Want als je ontwaakt bent, dan heb je dat gedaan, vanwege een of ander 

prenataal plan of wat dan ook, dus je ziel verlangt het van andere planeten! Niemand ontwaakt 

tegen zijn hogere zielen in. Dus, het is het verlangen van de ziel binnen 3D en ook van hun 5D 

zielen en verder. Als je ontwaakt bent in overeenstemming met je hogere zielen, betekent dit dat 

wakker en vrij zijn is wat je WILT. OP ALLE NIVEAUS. Dus, de Federatie moet naar hen luisteren. 

Omdat je hebt gezegd dat hun handen gebonden zijn door de verlangens van etherische zielen. 

 

Precies. Ze moeten gelijkelijk gehoord worden, 3D of 5D. Anders is het niet eerlijk. 

 

Yazhi: Vanuit jouw gezichtspunt van 3D leven ja, je wordt gerespecteerd omdat je krijgt wat je zelf 

manifesteert. Omdat een van de vele doelen van het zijn in 3D is om te leren energie/materie te 

wijzigen en te veranderen, te manifesteren, en sommige mensen zijn meer gefocust dan anderen, 

daarom verschijnt er later meer wat ze niet willen. Maar dat is waar ze voor zijn, om te leren 

manifesteren wat ze willen. 

 

En wat je zegt is waar. Maar wakker zijn en anderen onder druk zetten om wakker te worden kan 

het spel verpesten voor die anderen die het spel van het slapend zijn willen, dus de ontwaakten 

gaan voorbij aan de rechten van de slapenden. Want je incarneert ook op Aarde om naar de 

voetbalwedstrijd te kijken terwijl je nacho's met kaas eet en bier drinkt met vrienden met een 

grappige hoed op je hoofd. En dat is onverenigbaar met de ontwaakte persoon die tegen hem 

schreeuwt dat hij iets belangrijkers moet doen. 

 

Gosia: Ok ja, ik begrijp het. Maar we hebben het hier alleen over de ontwaakten. De Federatie moet 

die ook iets geven! Vaccins opleggen aan IEDEREEN gaat tegen hun wil in. Het zou eerlijker zijn als 

de vaccins geheel vrijwillig waren. Dus de ontwaakte mensen kiezen wat ze willen, en anderen ook. 

Niemand hoeft dan tegen iemand te schreeuwen. Laat iedereen kiezen. Het opdringen van vaccins 

aan de ontwaakten is IMPOSITIE. 

 

Yazhi: De ontwaakten krijgen eerst de ervaring, dan zullen ze terugkeren of krijgen wat ze willen, 

en dat is naar een andere planeet gaan, want ze zijn onverenigbaar met die planeet, omdat die 

ontwaakten de waarde van een touchdown niet waarderen. Daarom wordt het de Vervoering 

genoemd. Zij zullen er niet bij zijn. 

 

Gosia: Maar zij willen HIER ervaren vrij te zijn. Op de planeet Aarde. 

 

Yazhi: In dit geval is het zoals Dolores Cannon het beschrijft, hoe de Aarde in tweeën is gesplitst, 

waar sommigen in hun 3D zijn en anderen zijn op Aarde wakker en gelukkig. Dat is Dolores Cannon. 

Ik zeg dat dit ingewikkelder is door het oneindig aantal parallelle en temporele lijnen, één per 

persoon op zijn minst. (Hun eigen meervoudige lijnen niet meegerekend). Het is er één per persoon, 

en van daaruit worden de overeenkomsten geboren. Maar zonder de volledige gegevens lijkt alles 

onlogisch. 

 

Gosia: Het meest duidelijke gegeven voor mij is dat je niet wakker kunt zijn zonder het verlangen 

van je hogere zelf. 

 

Yazhi: Dat klopt. 

 

Gosia: Dus, met deze gegevens... Wakker willen zijn op Aarde is wat deze ziel verlangt. Van hier en 

van boven. Dus wat volgt is: De Federatie moet het hun geven. 
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Robert: Misschien is je wens om te helpen, daarom zijn wij hier. Hulp van binnenuit. Ik denk dat we 

alleen kunnen melden dat dit shit is. Als we hier wegkomen. 

 

Gosia: Misschien wel, maar misschien willen anderen gewoon hier zijn in de ontwaakte wereld. Ik 

weet het niet. Daarom uiten ze zich in dat kanaal Oproep van de Planeet Aarde. En hun wensen 

moeten gehoord worden. Want die verlangens zijn niet iets tegen hun verlangens van boven. Kan 

niet zijn. Je kunt niet wakker zijn zonder de medewerking van je ziel daarboven. De enige vraag 

hier zou zijn: Waarom zijn ze wakker? Maar ze kunnen niet gedwongen worden in een NIET-

ontwaakte staat. Ze kunnen niet gedwongen worden om achteruit te gaan. Met vaccins en zo. Dat is 

tegen hun wil. Dus, de Federatie breekt de wet. 

 

Yazhi: Met het oude gezegde "Wie God niet spreekt, helpt niet", is het genoeg om de reden van dat 

kanaal te begrijpen! Het zet mensen ook aan het denken over wat ze zelf willen bij het maken van 

de video. Ze krijgen daar zelf duidelijkheid over. Ik zie het belang van dat kanaal. 

 

En zoals ik al zei, vanuit de ene hoek overtreden ze de wet en vanuit de andere niet. Met al die 

waanzin op aarde kun je ook zien dat het als een test voor de mensheid is, want wat er gebeurt 

grenst aan het surreële. 

 

Gosia: Vanuit mijn hoek, die waarschijnlijk nog niet alle gegevens ok heeft, zie ik dat ze die wet 

vanuit alle hoeken overtreden. Omdat je ziel van hogere niveaus wakker WILT zijn. Ik betwijfel of je 

wakker wilt worden en dan terug wilt gaan naar de plantaardige staat met de chip en alles. Dus, ze 

breken het etherische verlangen van deze ontwaakte zielen. En ja, het is super surrealistisch. 

 

Yazhi: Zoals bijvoorbeeld, met zoveel gegevens blijven mensen alles gehoorzamen, zelfs dingen die 

duidelijk zinloos zijn, zoals maskers, opsluiting en dat alles. Maar ze blijven alles toestaan als een 

collectief. Als slechts een handvol mensen het masker weigert, zullen er problemen zijn in de 

samenleving. Maar als 95% ervoor kiest ze niet te dragen, kan geen enkele autoriteit hen dwingen 

ze te gebruiken. Hetzelfde geldt voor vaccins of iets anders. Ik spreek niet vanuit het standpunt van 

het individu. Maar van collectieve overeenkomsten. 

 

Ik begrijp dat een enkeling het masker niet kan afdoen om in een winkel te gaan kopen. Maar als 

collectief ja, accepteren ze het. En dat ontvangen ze. Dat is nog eens een probleem met de 

Federatie. Want in die gevallen kijken ze naar het collectief, niet naar de individuen. 

 

Robert: Zeker. Ze hechten belang aan het collectief. Als een holografische samenleving belang 

hecht aan het individu. Hier gelden andere regels. 

 

Yazhi: Op de Aarde wordt vanuit het collectief het individu gevormd (hij wordt geprogrammeerd). 

In Taygeta wordt de samenleving gevormd uit het individu en uit zijn overeenkomsten met andere 

individuen. Toch is het verre van een perfecte samenleving. 

 

Gosia: We moeten meer beroep doen op de Federatie. Want zoveel strenge dingen opleggen... nee, 

ik zie het niet als de wens van mensen. Laten we ze zich niet achter dit excuus verschuilen. Het 

opleggen van vaccins en verplichte chip om later de perceptie van mensen volledig te sturen is 

overdreven INTERFERENTIE waarbij deze zielen geen eigen wil meer zullen hebben. Dit is 

overdreven. Iemand moet iets doen om hen dit te laten inzien. Wij als leden van de Federatie 

hebben het recht om in beroep te gaan. Als ze niet luisteren, zijn ze regressief bezig. 

 

Robert: Wie zou er in een Zombiecontainer willen wonen? 

 

Gosia: Ja, en als ze dan zombies zijn, welk ET-ras wil dan zo'n soort spel hebben? Het spel bestaat 

ook uit een zekere vrije wil. Als mensen zombies zijn, beëindigen ze hun eigen Matrix spel. Omdat 

een zombie zijn niet langer expansief is voor de ziel. En zij willen expansie, toch? 

 

Geen enkele zinnige ET zal zo'n leven willen leiden. 

 

Gosia: Precies. Zonder logica. Een beetje lijden ok... het kan je verruimen. Geef contrast. Een 

zombie zijn NIET ANYMORE. 
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Robert: Je haalt meer uit het geïncarneerd zijn in een kat dan in een zombie. 

 

Gosia: Dus, ze verliezen hun spel en hun eigen excuus van het hebben van deze plek voor 

zielsverruiming. 

 

Robert: Dat is achteruitgang. 

 

Gosia: Ja. En wat ik niet begrijp, ZIEN ZIJ HET NIET? Er klopt iets niet in dit plaatje. 

 

Yazhi: Vanuit hun gezichtspunt is wat er op Aarde gebeurt een kleinigheid. En wat veel mensen 

willen meemaken is de grote strijd daartegen. Anderen zullen massaal vertrekken. 

 

Gosia: Dus zij willen het einde van het ras? Is dat wat ze willen? Einde van het spel? Dat lijkt me 

het geval te zijn. Wow, een sterk gevoel kwam nu bij me op, hoewel het al eerder gezegd is. Ik heb 

het gevoel dat er hier geen mensen zijn in 3D! Het zijn allemaal ET's en de rest is Matrix voor de 

ET's om het spel te spelen van al deze strijd zoals je hebt gezegd. Er is niemand om te bevrijden. Er 

is hier niemand! 

 

Yazhi: Gosia, dat zeg ik al maanden. De "menselijke" toestand is alleen van toepassing zolang ze 

daar zijn, wie ze ook zijn. Omdat het geen ras is. 

 

Gosia: Ja maar... een vreemd gevoel kwam bij me op vanuit een andere hoek! Het zijn allemaal 

ET's, dat hebben we altijd geweten ja, maar ik bedoel... dat.… al deze strijd, om mensen te 

bevrijden, etc.… is als een soort videospelletje voor ET's. Er zijn geen mensen om te bevrijden. Het 

is allemaal geïmplanteerd. Allemaal nep. ALLES! Er zijn geen mensen, er is geen Matrix systeem, er 

is niets. Het is alleen maar het virtuele spel. We zijn binnengegaan als ET's... zoals men 

videospelletjes binnengaat. Niemand om te bevrijden. 

 

Yazhi: Tenminste iemand die het begrepen heeft! Het spel wordt alleen maar moeilijker, het is een 

nachtmerrie niveau, dat is alles, maar de Federatie en anderen weten dat het gewoon X-Box One is. 

 

Gosia: Maar als dat zo is, waarom ben je dan daar in een baan om de aarde aan het helpen? En 

Yazhi... in dit geval, waarom verdrietig zijn? Omdat deze zielen in sommige gevallen een soort 

programma voor zichzelf hebben opgezet waar ze niet gemakkelijk uit kunnen komen? 

 

Yazhi: Dat door individuele keuze als een ervaring, om duidelijker te weten hoe het voelt. Om het 

interessanter te maken, zodat je niet kunt ontsnappen voordat je geleerd hebt hoe het voelt. En 

waarom voelde ik me verdrietig? In mijn geval, omdat ik niet alleen het niveau van het spel zie, 

maar ook de wanhoop begrijp die er van binnen is. 

 

Robert: Dank je. Want dit is gekmakend ja. 

 

Yazhi: Ik weet het en ik voel het. Ik ken Anéeka ook. 

 

Robert: Misschien is dit spel wel heel ingewikkeld, en willen sommigen er niet mee stoppen. Ze 

zitten in een loop-modus. 

 

Gosia: En ze vergeten dat het het spel is. Wij zijn geheugensteuntjes. 

 

Yazhi: Ja. En zij die sterven... verlaten gewoon het spel. Het is alleen tragisch van binnenuit. En 5D 

is ook een spel, het is gewoon een ander niveau van hetzelfde spel, het is de rol die de ET's 

vervullen op het schip. Maar ze gaan allemaal in en uit de Aarde met behulp van onderdompelingen 

en dergelijke. Naar believen. Alle ET's die op een of andere manier op een schip zijn, zijn betrokken 

bij de Aarde. 

 

Zelfs ik, ik zou genetisch niet meer buitenaards kunnen zijn, geestelijk ook niet, maar ik heb naast 

Taygeteaans ook een sterk menselijke component, om het simpele feit dat ik zoveel dingen op 

Aarde heb meegemaakt, wat hetzelfde is als een mens zijn. Alleen met andere regels, en nee. 
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Robert: Over het spel, het probleem is angst en paniek over het verlaten van dit spel. 

 

Yazhi: Angst is niets meer dan afscheiding van de Bron... geproduceerd door het spel zelf om een 

doel te vervullen dat is om een ervaring vast te leggen. 

 

Robert: Buiten deze 3D... Is deze angst verloren? 

 

Yazhi: 5D is ook een spel en er zijn ook angsten. Op zich zijn mensen zoals wij hier die tegen 

anderen schreeuwen dat ze wakker moeten worden gewoon de moeders en vaders die hun 

tienerkinderen irriteren om te stoppen met zoveel videospelletjes te spelen en iets verantwoordelijks 

te doen zoals de vuilnis buiten zetten of het gras maaien. 

 

Robert: Haha. Maar angst voor de dood in 5D? Wetende dat je eeuwig bent en je meerdere levens 

herinnert? 

 

Yazhi: Je weet het op een intellectueel niveau. Maar je bent lichamelijk geprogrammeerd om bang 

te zijn voor de dood. Maar het is je lichaam, niet jij. Hoewel er daar een component van Ego is om 

te voorkomen dat de ervaring van die avatar met een menselijke naam eindigt. 

 

Gosia: Ok. Het probleem blijft dit: Sommige mensen willen meer wakker zijn in het spel, meer 

bewust zijn, niet ingeënt worden, en dat moet ook gerespecteerd worden! Spel of geen spel. Dit is 

het spel dat ze voor zichzelf kiezen... Wakker zijn in het spel, GEEN zombies! En dit moet de 

Federatie respecteren. 

 

Yazhi: Ok ja. Maar vanuit een standpunt dat strikt gelokaliseerd is op deze tijdlijn, gebeurt dit nog 

niet. En ik zie ook tijdlijnen waar dat niet gebeurt, andere dingen wel, maar dat niet, en eeuwige 

varianten daartussen. Geleidelijk aan wordt het voor mij steeds moeilijker om een lineariteit van de 

tijdlijn te handhaven. 

 

Gosia: Ik begrijp het, en nog iets. U zei: Er komt een punt waarop de Federatie, die de 3D Matrix 

van bovenaf controleert, geen andere keuze heeft dan het hele spel op te lossen en opnieuw te 

beginnen. Verplichte inentingen en de chip is hun manier om het spel te beëindigen? 

 

Yazhi: JA, maar dit is gebaseerd, door hun eigen wetten, op wat de mensen willen. 

 

Gosia: Ja, maar zoals we al eerder zeiden, KIJKEN ZE NIET naar wat de ontwaakten WILLEN! Alleen 

wat de schapen willen. CONVENIENT en onethisch! Om deze wet correct te laten zijn, zouden ze 

consequent moeten zijn en ons, de ontwaakten, geven wat wij ook willen. 

 

Yazhi: Op één vlak kun je niet alles geven aan tegengestelde velden. Dus geven ze wat bij het 

collectief hoort. Wat de ontwaakten verlangen zal aan hen worden gegeven op een ander vlak 

volgens hen. En nee, niets is ethisch. Alles is belangenverstrengeling. Het enige ethische in dit geval 

zou kunnen zijn om niets te doen, niet in te grijpen. En surprise surprise... dat is wat veel, de 

meeste van de echt geavanceerde rassen ook doen. 

 

Gosia: De ontwaakten willen het niet op een ander niveau, we willen het HIER EN NU. Het collectief 

van de ontwaakte mensen is ook enorm. 

 

Yazhi: Zij zijn in strijd met wat het collectief wil, de meerderheid. Zij gaan ook niet in de integratie 

mee. Zij begrijpen het perspectief van de slapenden niet en de slapenden begrijpen het perspectief 

van de ontwaakten niet. 

 

De ontwaakten willen de slapenden wakker maken omdat zij geloven dat dit het juiste is om te doen 

en de slapenden bespotten de ontwaakten, omdat zij ook willen dat zij terugkeren naar de 

normaliteit. Omdat zij het ook zien als het juiste om te doen. Daarom vertelde ik je hierboven dat er 

geen objectieve werkelijkheid is. 

 

Robert: En hoe komt het dat we geen andere tijdlijn kunnen visualiseren? 
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Yazhi: Omdat je daar in de 3D ondergedompeld bent en hoe wakker je ook bent, je zult altijd het 

3D perspectief hebben dat je ook beïnvloedt. Op zich is dat waar het 3D menselijk lichaam voor 

dient, om een filter te zijn dat je alleen in staat kan stellen om bepaalde dingen en vlakken te zien 

en je er bewust van te zijn. 

 

Gosia: Ik wil NIET iemand wakker maken die niet wakker gemaakt wil worden. Ik praat nooit over 

deze zaken met bijvoorbeeld mensen in de Matrix. Ik heb het gevoel dat ik me opdring. Ik laat ze 

met rust. Ik heb 7 jaar met mijn ex-partner geleefd. Een wakker iemand met een niet-wakker 

iemand en het is mogelijk. Het enige wat ik vraag is om de wens van de niet ontwaakte niet ALLEEN 

op te leggen, zoals vaccins etc. Laat ons op de een of andere manier in vrede naast elkaar bestaan. 

Verplichte vaccinaties en dit alles laat ons, de ontwaakten, niet met rust. 

 

Robert: Juist Gosia. Ik wil helemaal niet wat de meerderheid wil. 

 

Gosia: En zoals jij duizenden. En elke keer meer. Daarom moeten ze naar hen luisteren! Sterker 

nog, ik ga meer mensen vragen om video's te maken. Uitdrukken wat ze willen. En NIEMAND gaat 

zeggen: Ik wil in vrede leven als ik de Aarde verlaat. Iedereen gaat zeggen: we willen NU vrede op 

Aarde. 

 

Robert: Onze wensen zijn net zo geldig als die van de anderen... Niet omdat we een minderheid 

zijn, maar omdat we hun angsten moeten ondergaan. 

 

Yazhi: Maar hoe geef je twee tegengestelde dingen, twee tegengestelde werelden aan mensen die 

samenleven? 

 

En de Federatie geeft geen dingen aan hen als in de grote vader die hen dat geeft. Dat is de 

mentaliteit van mensen, van slachtoffers. De Federatie ziet er alleen op toe dat de hoofdstroom van 

de mensen wordt gerespecteerd, bij wijze van spreken. Met andere woorden, het is het werk van de 

mensen om het probleem op te lossen en een wereld te scheppen zoals zij die willen. En je kunt 

daar alleen komen door te ervaren wat je niet wilt, want dat is alles. 

 

En Gosia, jij zei: "Iedereen zal zeggen: we willen NU vrede op Aarde". Dat is de perceptie van 

iemand die "wakker" is, maar de gemiddelde bevolking wil nog steeds hun 3D-ervaring, zij zien 

alleen banale en oppervlakkige dingen als het probleem, zoals dat er geen banen zijn, of dat de 

corruptie uitgeroeid moet worden. De Federatie gaat niets voor hen oplossen. Zij zullen het zelf 

moeten genereren. 

 

Maar het maken van deze video's is belangrijk. Om te beginnen maakt het de mensen duidelijk wat 

ze willen, gewoon door de moeite te nemen een video te maken. En daarmee helpt het me ook om 

te beseffen waar de geesten van de mensen die ons volgen zitten, want zij zijn het die het dichtst bij 

ons staan en de moeite nemen om die video's te maken. Zonder hen zouden ze slechts het aantal 

bezoeken in een video zijn, geen mensen, dus dit brengt me persoonlijk dichter bij hen. 

 

Gosia: Ja, en dit zal ook een etherische reactie hebben. Zij zijn het zelf die de werkelijkheid 

genereren. En ook de Federatie moet daar op letten. Zij geven hen dingen waarvan zij voelen dat de 

mensheid erom vraagt. 

 

Yazhi: Wel, zij zorgen voor hen omdat hun rol is om voor hen te zorgen, wat dat ook betekent. 

 

En wat heeft het voor zin te weten wat de mensen willen als het ze niet kan worden gegeven... 

Gewoon om dichterbij te zijn? Om te weten wat ze willen? 

 

Yazhi: Ik wil weten wat zij willen, niet de 5D Federatie. Hoewel ik er niet aan twijfel dat het 

sommige leden van de Federatie ook bewust zal maken van dingen. 

 

Gosia: Ook heb ik het gevoel dat op de een of andere manier wordt opgewekt wat mensen 

uitdrukken dat ze wensen, zelfs als het is om iets op de hogere vlakken te activeren. Deze wensen 
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reiken verder dan 5D. Het zijn uitingen van hun ziel. Het zijn verklaringen van hun verlangen. En 

daarmee manifesteert het zich. Ik voel dat deze video's op de een of andere manier werken! 

 

Yazhi: Dat is wat ik bedoel, het maken van de video's laat mensen focussen en beseffen wat ze echt 

willen. Het is de beste manier om te horen wat de mensen die ons volgen echt willen. En zij zijn 

automatisch degenen die de video's maken. Maar misschien moeten ze op een andere manier 

geregisseerd worden, niet dat de dingen die ze zeggen voor de Federatie zijn. 

 

Gosia: Niet voor de Federatie nee. Gewoon zodat ze beschrijven hoe ze hun ervaring op Aarde 

willen hebben. Niet later of als ze vertrekken. HIER EN NU. Wat is het dat zij vanuit hun diepste ziel 

verklaren voor hun ervaring hier. Hun wens vanuit 3D is net zo relevant als vanuit andere vlakken, 

voel ik. We zijn allemaal altijd BEWUSTZIJN. Het maakt niet uit waar. 
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