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Planetaire Reset - Antwoorden van Yázhi Swaruu - Buitenaardse Communicatie 

 

Gosia: De eerste vraag die ik heb en die al vele malen is herhaald, is de volgende. Het heeft te 

maken met 6 resets. Waarbij u vermeldde dat Lemurië en Atlantis ook een van deze resets waren. 

Dus de vraag is: waren deze resets ook VOOR de 3D Matrix? Want Atlantis en Lemurië waren niet in 

3D. Waarom zijn de vorige beschavingen dan verdwenen als ze in 5D waren? 

 

Yazhi: Ja, dat is waar, dat is ervoor. Omdat er de Matrix voor was en ook in de 5D Matrix. Het 

opnemen van Atlantida en Lemuria als resets... Ik neem het op omdat het inderdaad zo gezien kan 

worden, een Matrix die werkte en toen begonnen er problemen te ontstaan tussen Atlantis en 

Lemurië, en dat is als Oost tegen West vandaag de dag. Dezelfde formule. Het creëren van 

polariteit. Creëren vanuit hoge vlakken, zo je wilt. Het hangt af van de lens van waaruit je het 

bekijkt. Maar het is nog steeds reset. Ze denken dat een Matrix zich beperkt tot één planeet, dat is 

niet zo. Die Matrix omvatte bijna het hele zonnestelsel. 

 

Gosia: Over wat voor soort Matrix heb je het hier? Degene die het hele zonnestelsel omvatte? 

 

Yazhi: Ja, het is een grotere Matrix dan de huidige die beperkt is tot de Aarde. Inclusief het 

zonnestelsel. En de "controle" van die Matrix zou dus van hogerhand moeten zijn geweest dan de 5D 

Federatie omdat zij op zichzelf slechts een andere rol speelden. Een rol binnen het systeem. 

 

Gosia: Maar als je het hebt over 6 resets, heb je het dan over de Aarde alleen? 

 

Yazhi: Atlantis en Lemurië waren op Aarde, maar het was niet een samenleving die beperkt was tot 

alleen de Aarde zoals de Aarde nu is. Met andere woorden, zij hadden contact en stroom met andere 

planeten ten minste vanuit hetzelfde systeem. 

 

Nogmaals, er is geen precieze grens tussen waar de ene Matrix eindigt en de andere begint. Alleen 

vandaag, omdat 3D binnen of onder de Van Allen banden ligt, dus daar is de duidelijke grens. Maar 

voordat die banden werden ingesteld, was de scheiding tussen de ene Matrix en de andere vager, of 

onnauwkeuriger, omdat beide in wezen 5D waren in termen van dichtheden... Aangezien een Matrix 

slechts een geloofssysteem is en waar de bewoners zich op richten, hoe zij de "werkelijkheid" 

interpreteren. 

 

Gosia: Dus deze 6 resets waren ook voor 3D? 3D zoals in Van Allen Banden. 

 

Yazhi: Alleen de laatste is 3D, de anderen waren 5D. Ik verwijs naar eerdere beschavingen, Atlantis 

en Lemurië (die ik, als de Matrix, in één geheel opneem). 

 

Gosia: Kun je al die andere resets opnoemen? Hoe waren ze en wanneer? 

 

Yazhi: Ik trek een heel groot blik wormen open als ik dat nu doe. 

 

Gosia: Ik zou die wormen graag willen zien. Het zou een heel onderwerp kunnen zijn als je wilt, en 

als het groot is. Misschien een andere dag. 

 

Yazhi: Dat is een enorm onderwerp en ik kan niet precies namen zeggen omdat ze meerdere namen 

hebben en ze elkaar ook overlappen. Het feit dat dit onder niet-lineaire tijd valt, maakt het ook 

moeilijker om nauwkeurig te zeggen wanneer ze gebeurden. Want voor sommige dingen lijkt tijd 

cyclisch te werken, zich herhalend. Hoewel het niet de tijd is... maar het bewustzijn dat die 

perceptie van tijd genereert en dat een schijnbare herhaling veroorzaakt. 

 

Maar het is niet zo dat de dingen zich precies herhalen zoals ze waren, maar er zijn varianten, het 

varieert altijd. In dit geval moet ik niet zeggen dat het cyclisch is, maar dat het in dit geval 

spiraalvormig is. (het heeft geen andere vorm dan die wij eraan geven). 
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Dus die beschavingen zijn letterlijk vergeten in de tijd... Alleen overgebleven, in mijn geval, als vage 

gegevens in de computers die oude verslagen bevatten... Of meer precieze gegevens van mijn 

reizen... Maar dit betekent dat ik niet kan aangeven of ze wel of niet in dezelfde tijdlijn zitten, aan 

de hand van definities die de persoon begrijpt. 

 

Echter, de gegevens die ik heb en niet alleen van de Aarde is dat wanneer een beschaving een 

bepaalde graad van vooruitgang bereikt met problemen en deze zijn van een fundamentele aard, ze 

de neiging hebben in te storten. En de meest geavanceerde beschavingen die ook in hun Matrix 

zijn... zij hebben een andere manier van evolueren omdat vanuit het gezichtspunt van de inwoners 

die de ervaring hebben of zullen hebben om daarin te functioneren... zij geen beschaving nodig 

hebben, noch is er enige reden om in te storten. Bijvoorbeeld Taygeta die ongeveer 850.000 jaar is, 

stabiel, althans, als referentie naar de menselijke lineaire tijd. 

 

Gosia: Zeer interessant. Laten we dit onderwerp dan voor een andere dag opzijzetten. Ik zou het 

graag uitdiepen. Ik ga één voor één verder met andere vragen van onze volgelingen: 

 

DE RESET IS AL MEERDERE KEREN GEBEURD... EN ALS DIT HET MOMENT WAS DAT DE MENSHEID 

DE ECHTE QUANTIC LEAP MAAKT? IS DAT MOGELIJK? 

 

Yazhi: Het zou nodig zijn om te definiëren wat een kwantumsprong is in dit geval. Het klinkt voor 

mij als Dolores Cannon, waarbij de Aarde in tweeën splijt. Om dat te laten gebeuren, zal een enorm 

aantal mensen op Aarde massaal en gelijktijdig hun mentaliteit moeten veranderen naar het 

positieve. Hoewel het technisch mogelijk is, zie ik het niet als levensvatbaar en waarschijnlijk. De 

mensheid is niet in een voldoende gevorderde staat van evolutie. 

 

Gosia: Als ze de beschaving resetten, doden ze dan altijd iedereen? 

 

Yazhi: Het is niet synoniem met het doden van de bevolking, maar het gaat bijna altijd hand in 

hand. Het is slechts een plotselinge verandering die met geweld wordt opgelegd. Met welke 

gevolgen dan ook. 

 

Gosia: Hoe weet ik wanneer het een werkelijkheid is die gedeeld wordt door andere bewustzijnen en 

wanneer het mijn eigen creatie is? 

 

Yazhi: Makkelijk. Het is altijd JOUW creatie. Als het gedeeld is, heb jij het ook zo besloten. 

 

Gosia: Gaia, Aarde, bestaat het, of creëren we het met de geest, zodat er niets is van deze 

prachtige natuur? 

 

Yazhi: Nee, de natuur zelf is een andere Matrix die wordt gegenereerd door al die wezens en 

planten. In een uiterst complexe dynamiek tussen zielen. 

 

Gosia: Hoe zit het met de oneindige tijdlijnen waar de Aarde bijvoorbeeld in 5D is, en er een andere 

werkelijkheid wordt ervaren? Lijkt het daar in orde voor de Federatie? 

 

Yazhi: Ja, dat is zo. Logisch gezien wel. Maar het hangt alleen van ieder persoon af in welke tijdlijn, 

wereld en versie je leeft en waarneemt. Het hangt af van je Frequentie en je Frequentie hangt af 

van je gedachten. 

 

Gosia: Waarom wil een ziel snel vooruit in 3D als de tijd zelf niet bestaat? 

 

Yazhi: Omdat als het niet bestaat creëert dat het wel bestaat, het is een idee, het bestaat als een 

idee. Het ervaren van vooruitgang, zij het alleen herinneren, maakt deel uit van het bewustzijn zelf, 

dat alles genereert als zijn eigen ervaring. Als er geen Tijd was, zou bewustzijn van je eigen bestaan 

niet mogelijk zijn. 

 

Tijd als iets los van bewustzijn bestaat niet. Maar het bestaat als een gegenereerde waarneming, als 

een idee... Maar het is niet iets los van jou. Je genereert het, maar het is niet iets... je bent het zelf. 
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De snelheid van je gedachten, hoe je ze met elkaar verweeft, hoe je ze logisch beredeneert en met 

gevoelens, als samen en niet in tegenstelling. 

 

Gosia: Is er een manier om massaal of individueel te vertrekken, zonder het lichaam te 

vermoorden? Wat zijn de mogelijkheden? 

 

Yazhi: Duidt op een gehechtheid aan het lichaam. Men kan zeggen dat het deel uitmaakt van de 

Matrix. Het vasthouden aan het Ego als definitie van wie ieder mens is, als zijn identiteit. Er gebeurt 

niets als het lichaam wordt getranscendeerd, je bent nog steeds jij. Het is niet nodig om bang te zijn 

voor de dood, maar het is wel heel logisch om er bang voor te zijn... om je daar niet tegen te 

verzetten. Maar tegelijkertijd, is het ok, je bent nog steeds jij. Hoe te vertrekken met het lichaam... 

alleen met overeenkomsten met andere rassen met schepen. Maar het zal niet levensvatbaar zijn 

voor de algemene bevolking, slechts voor een zeer kleine minderheid. 

 

Gosia: EN ER ZOU GEEN MOGELIJKHEID ZIJN OM TWEE SOORTEN MENSHEID TE ACCOMMODEREN, 

DE TRANSHUMANISTISCHE EN DE VRIJE? NET ZOALS ZE STEDEN HEBBEN OPGEZET, ZOUDEN ZE 

OOK HUIZEN VOOR ONS IN DE NATUUR KUNNEN OPZETTEN. 

 

Yazhi: Ja, en dat is wat velen proberen, want er zijn gemeenschappen zoals deze in de VS, in India, 

in Zuid-Afrika en in Europa. Plus, meerdere kleinere gemeenschappen over de hele wereld. 

 

Het probleem is dat een deel van de hoofdmassa van de bevolking een agressieve-invasieve 

mentaliteit zal hebben die deze gemeenschappen vroeg of laat invasief zal verwijderen. En dat is op 

zich al een probleem voor die gemeenschappen vandaag. 

 

Gosia: Hoe beïnvloeden de tijdlijnen van elke ontwaakte persoon hoe de versie van de tijdlijn die we 

leven eindigt? Afgezien van de Shuman Resonantie en positronische stormen, hoe beïnvloeden zij 

hoe deze 3D zal eindigen? 

 

Yazhi: Antwoord zou hele video's vullen, en het is al gegeven. Hoe de werkelijkheid wordt 

gegenereerd. Wat je geloofd is, wat je waarneemt is, je Frequentie wordt gedicteerd door je 

gedachten en van daaruit zul je alleen in staat zijn om te zien wat consistent is met je Frequentie. 

Wat je denkt is. Jij creëert je fysieke wereld. 

 

Shuman Resonantie en de hoge energie-emissies van het centrum van de Melkweg dienen om ieders 

geest positief te beïnvloeden, maar zelfs met hen is wat mensen denken sterker dan die frequenties. 

Ze dienen dus alleen om de ontwaakten kracht te geven, en de slapenden zullen blijven slapen, met 

of zonder die frequenties. Met andere woorden, wat zij zien en wat zij begrijpen als werkelijkheid 

hangt af van elke persoon en niet van iets externs. 

 

Gosia: TIJD BESTAAT NIET, AFSTAND BESTAAT NIET. Zijn er technieken om de focus meer vast te 

houden? 

 

Yazhi: Diepe meditatie en oefeningen om astraal reizen onder de knie te krijgen. Nogmaals, 

iedereen moet zijn eigen methode ontwikkelen, want wat voor de één werkt, werkt niet voor de 

ander. Het is een persoonlijk werk en een persoonlijke reis. 

 

Gosia: Wat is het nut van het creëren van een INTERSTELLAR Ras, als wanneer er meer ontwaakte 

wezens zijn, zij ons resetten? 

 

Yazhi: Niet dat het zin heeft of logisch is. Het gebeurt gewoon. Degenen die in dat ras leven zullen 

weten of zij meer bewustzijn ontwikkelen en interstellair worden of blijven in de ervaring die 3D 

heet met alles wat het als beperking met zich meebrengt. Als zij interstellair-positief worden... dan 

zal er geen reset meer nodig zijn. <-- Als zij genoeg waren, zou het niet nodig zijn om de 

beschaving te vernietigen. Het zijn ongelijkheid, verschil en scheiding die conflicten creëren tot het 

niveau van onmogelijk op te lossen. Ergo reset vindt plaats. 
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Gosia: Als 2 of meer Starseeds zich een 3D wereld voorstellen zoals gemanifesteerd in de video's 

die je in een ander kanaal uploadt, dan zouden we per definitie een 3D tijdlijn kunnen creëren met 

werkelijk positieve eigenschappen, toch? 

 

Yazhi: Als het er genoeg zijn of als ze geïsoleerd zijn, ja. 

 

Gosia: Als Yazhi Swaruu verwijst naar de controleurs, bedoelt ze dan de negatieve Cabal of ook het 

niveau van de Federatie dat boven hen staat en de planeet controleert? 

 

Yazhi: Beide. Ook al is het vanuit 5D moeilijk te definiëren wie de "Controleurs" zijn. Vanuit het ene 

perspectief zijn ze dat, maar vanuit een ander perspectief zijn ze gewoon meer Matrix, gewoon van 

een hoger niveau. Dit is allemaal van een zeer hoge complexiteit. 

 

Gosia: Zijn de emotionele rassen van de Raad van Alcyone, andere Raden en Federaties, en zelfs de 

Schepperbron zelf het eens over zoveel vernietiging van beschavingen door de regressieven van de 

Federatie? 

 

Yazhi: Er zijn geen regressieven in de Federatie, niet zoals het bekend is. Het regressieve is slechts 

een punt van vergelijking, een perspectief. Betrekking hebbend op de belangen van een of andere 

persoon, of groep. 

 

Alles wat er gebeurt en wordt gezien als regressief of vernietiging van beschavingen is slechts een 

interne weerspiegeling van de interne conflicten van de leden, en dan bedoel ik conflicten binnen de 

psyche van elk van de leden. Niet dat ze het met elkaar eens zijn. De resets gebeuren gewoon, 

omdat er geen andere optie is gezien de chaos die er heerst. Deze samenlevingen blijken een 

onmogelijke knoop op te lossen. 

 

Gosia: Waarom oefenen de rassen van de Federatie controle uit over de mensheid? Wie heeft hen 

die macht gegeven? 

 

Yazhi: De mensheid heeft hen die macht gegeven, de leden van de mensheid op alle niveaus 

vormen ook de Federatie, wat er op het ene niveau gebeurt wordt weerspiegeld op het andere en 

vice versa. U herstelt de mensheid van binnenuit en het zal ook worden weerspiegeld in de 

Federatie, waardoor u de dingen herstelt die u vandaag de dag als negatieve elementen van de 

Federatie zelf beschouwt. 

 

De Federatie is een weerspiegeling van jullie en van wat jullie doen. Stap uit die 

slachtoffermentaliteit, wat ieder van jullie denkt is wat de Federatie denkt, ook elk van haar leden. 

Hoe onbegrijpelijk en metafysisch het ook mag lijken, zo werkt alles. Het is niet "Metafysisch", dat is 

Natuurkunde, wetenschap, voor anderen. 

 

Jullie begrijpen nog niet genoeg, vandaag, vanuit het perspectief van de Aarde. Omdat jullie in een 

wereld zijn waar jullie is geleerd dat: je moet zien om te geloven. Terwijl ik jullie dingen vertel 

vanuit het perspectief waar: Geloven is zien. Daarom is dit zo moeilijk. Je gelooft eerst, wat het ook 

is, dat is aan jou. En pas vanuit dat perspectief begin je te zien, wat je objectieve realiteit zou 

noemen "ZIEN". Niet eerder, want daarvoor liep je alleen maar rondjes met een chaotische, 

oorzakelijke en deterministische waarneming. 

 

Gosia: De laatste vraag voor nu. ALS HET WEZEN (ZIEL) de beslissing heeft genomen om in deze 

tijdlijn te ontwaken, doet het dat dan tegelijkertijd ook in andere? Ik wil een meer scalair begrip 

hebben van hoe de ascentie van een wezen zich op een persoonlijk niveau in verschillende tijdlijnen 

ontvouwt en hoe ik het op een positieve manier kan beïnvloeden! IK DACHT DAT MIJN ZELF VAN 

EEN ANDERE TIJDLIJN MISSCHIEN IETS ANDERS WIL ERVAREN OF IS HET ONTWAKEN VERENIGD 

IN ALLE TIJDLIJNEN? 

 

Yazhi: Het hangt af van de definitie van ontwaken, spiritueel ontwaken, van bewustzijn, of wat dan 

ook, er zijn te veel definities van hetzelfde. 
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Je bestaat gelijktijdig in alle tijdlijnen, want er zijn geen tijdlijnen. Het is slechts één punt van 

aandacht van elke focus van bewustzijn dat het idee bepaalt dat je iemand specifiek bent en niet 

iemand anders. En dit schept op zijn beurt een opeenvolging van gebeurtenissen, in de ervaring 

weerspiegeld in het geheugen van het individu bijvoorbeeld, die we later de tijdlijn zullen noemen, 

één per individu, maar dit is slechts verklarend. 

 

Hoe meer bewustzijn je verwerft, hoe meer je in jezelf integreert, als deel van jezelf, als deel van de 

definitie van jezelf, van je zelfconcept. Je integreert wat we andere wezens zouden kunnen noemen, 

andere mensen zelf, die vanuit jouw persoonlijk punt van waarneming, niet omvatten wat je kent, 

waarneemt en erkent als persoonlijke objectieve werkelijkheid. 

 

Dat wil zeggen, naarmate je meer en meer bewustzijn verwerft, accepteer je andere wezens en 

andere mensen niet alleen als deel van jou, maar als wat jou definieert als jou, als je wezen, jezelf. 

Dit omdat je een volledig inlevingsvermogen hebt. Je weet wat er met en in de ander gebeurt in die 

mate dat je haar, die ander, wordt. Niet retorisch, maar letterlijk. Alles wat die persoon denkt is wat 

jij denkt en vice versa. Omdat je die persoon accepteert als jou, integreer je hem of haar. Effect van 

liefde ... integratie. Dat liefde iets is dat schijnbaar buiten je staat, als deel van je neemt. 

 

Maar dit is letterlijk, niet retorisch. Die andere persoon of wezen wordt jou. Maar ik spreek hier, als 

voorbeeld, slechts over één persoon... maar het gebeurt met één, met een ander en een ander en 

nog een ander met een aantal mensen en wezens... allemaal geïntegreerd in jou als jou, zij bepalen 

jou als wat je bent, je wezen. Dat gaat omhoog in dichtheid... Je komt op het punt dat miljoenen en 

miljoenen wezens en mensen geïntegreerd zijn als jou. Hun gedachten zijn de jouwe en de jouwe 

zijn de hunne. En hoe meer je integreert als jezelf, des te makkelijker is het om meer en meer te 

integreren. 

 

Daarom heb ik gezegd dat het uitbreiden in dichtheid vergelijkbaar is met het vermogen om 

exponentieel meer en meer informatie te verwerken, maar om het te verwerken vanuit het 

onbewuste niveau, niet alleen vanuit het bewuste. Vanuit alleen het bewuste, stort de geest in, 

waardoor er tweedeling ontstaat, weerstand, en het is die weerstand die geen integratie mogelijk 

maakt. Want de weerstand hier is niet-integratie, afwijzing. En gehechtheid aan wat wordt 

verondersteld dat je al bent. Het valse idee dat je al iets bent... Dit is een waarheid en tegelijkertijd 

de oorzaak van het niet vooruit komen. Dichotomie is het. Ik weet het. Daarom is het loslaten van 

gehechtheden het belangrijkste om vooruit te komen. Meer dan wat ook, gehechtheid aan ideeën en 

identiteiten, het gevoel dat alles al bekend is, en niet in staat zijn om een oud idee of concept te 

laten vallen voor een nieuw dat beter werkt. 

 

Dus, je gaat vooruit door mensen te integreren die jou worden. Wat je denkt, wat je voelt wordt in 

hen weerspiegeld, zoals wat zij collectief denken in jou wordt weerspiegeld. Dit brengt een enorme 

verantwoordelijkheid met zich mee. Waarbij je weet dat wat je voelt en wat je denkt van invloed is 

op de "hoeveelheid" mensen die je al vormen, die zijn ... wat je bent. Dit is hoe bewustzijn in het 

algemeen werkt in het universum. 

 

Vanuit het kleine bewustzijn dat de subatomaire deeltjes vormt... minieme harmonischen van een 

Frequentie... die een punt of knooppunt vormen met een stabiele lading... sub atomaire deeltje... 

die complexe moleculen zullen vormen... die op hun beurt cellen zullen vormen met hun eigen 

bewustzijn die samen jou zullen vormen, een persoon met bewustzijn die leeft in wat jij noemt een 

meercellig biologisch organisme. 

 

En jij, met dat organisme, vormt een geheel, alsof, en het is zo... elke persoon slechts een cel was 

van een groter organisme, ook bewust... dat het planetaire bewustzijn vormt, en deze, voegt zich bij 

anderen om het totaal te vormen dat het bewustzijn van zijn zon zal zijn en die zon deelt deze 

bewustzijnen die haar samenstellen met andere zonnen... die nu het bewustzijn vormen van een 

hele constellatie, als een bewust wezen. Zelfbewust van zijn bestaan... en sterrenbeelden zullen 

Sterrenstelsels vormen en Sterrenstelsels zullen een cluster van Sterrenstelsels vormen, en deze 

superclusters van Sterrenstelsels en deze, grotere... vormen wat velen een dichtheid noemen, 

universum of andere namen die niet omvatten of beschrijven wat ze werkelijk zijn. 
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Deze geven ook informatie door aan andere soortgelijke in wat wij andere dichtheden zouden 

noemen... Alles samenvoegend wordt de Bron. Het geheel, het onbeschrijfelijke. En dat ding, dat 

geheel zo groot, dat ben jij en dat is altijd zo geweest. Want je verliest geen gevoel van identiteit als 

je vooruitgaat, of groeit in bewustzijn, in dichtheid. Je begrijpt alleen meer dingen, en dan weer 

andere, in een eeuwige vooruitgang van kennis en spirituele vooruitgang of hoe je het ook wilt 

noemen. 

 

Een ster of een melkwegstelsel denkt zoals jij... in de zin van weten dat het bestaat, het denkt en 

dus bestaat het. Dus, vanuit jouw gezichtspunt of aandachtspunt... Alles wat er is en alles wat er 

altijd is geweest, ben jij. En niemand anders. Alleen het creëren van de illusie van iemand anders 

om de eenzaamheid te bevrijden. Eenzaamheid om te weten dat je het Al bent... zonder andere Al's. 

Omdat die er niet zijn. Die kunnen er niet zijn. Het wordt weerspiegeld in dat gevoel van eeuwige 

eenzaamheid, dat we allemaal voelen, het idee dat we, hoewel we samen zijn, weten dat we in 

wezen alleen door het leven gaan. 

 

Wie zichzelf observeert en weet dat hij bestaat... is het geheel. De rest is een illusie, gecreëerd in de 

geest van diezelfde persoon. Een reflectie van zichzelf. Omdat niets wat extern lijkt aan de persoon 

kan worden begrepen zonder vergelijkende parameters die eerder binnen diezelfde persoon 

bestonden. Dus, het geheel is ontoegankelijk vanuit het standpunt van een geïsoleerde persoon met 

een gevoel van afscheiding van de Bron. Met eindige ideeën, gelovend in de dood en er bang voor, 

alsof alles daar eindigt. 

 

Want die persoon is alles. Dat is altijd zo geweest, voorbij alle tijd en ruimte. Er is niet zoiets als 

andere mensen. Alles is een reflectie met de lens en interpretatie van het geheel, van die persoon 

die jou waarneemt en is. Je kunt nooit iets begrijpen dat buiten je bereik van begrip ligt... ook wel 

een punt van aandacht genoemd. Punt van aandacht van het Al. 

 

Er is geen ontwaken. Je bent alleen maar meer bewust geworden en je ziet meer dingen. Je bent 

nog steeds jezelf... alleen ben je in een ander punt van aandacht. Je andere jij, de slapende, blijft 

bestaan. Binnenin je. Je leert ervan, maar het definieert je niet langer. 
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