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Ascensie - Waar gaat het werkelijk over? - Yázhi Swaruu - Buitenaardse Communicatie 

 

Gosia: Ok, ik heb 2 vragen Yazhi. Ze zijn fundamenteel en misschien herhalend maar ik wil dat je 

ze voor mensen beantwoordt omdat ik denk dat nog niet iedereen het goed begrijpt. 

 

Ten eerste: Hoe past het onderwerp ASCENSIE, waar de zeer ET-rassen over spreken, in alles waar 

we het de laatste tijd over hebben? (Ik weet dat u in sommige gesprekken zei dat dit van hogere 

niveaus komt, van channeling... dat zou passen. Het komt niet van de Federatie). Maar iets anders 

om hieraan toe te voegen? 

 

Yazhi: Ik ben het niet eens met ASCENSIE zoals beschreven door honderden anderen. Ik zie het als 

New Age, religieus, onderdeel van de controle van de Cabal om haar regering en wereldreligie op te 

leggen. Gecontroleerde oppositie ook, waar mensen hun tijd doorbrengen met wachten op een 

"verlosser" of het nu weer Jezus is, of Ashtar, wie dan ook. Personages van hun creatie voor 

hetzelfde doel, de controle van de menigte. 

 

Het hele ASCENSIE-gedoe brengt mensen onmiddellijk in een staat van eeuwige afwachting van iets 

dat hen zal overkomen. Dat de wereld, de hele planeet, onherroepelijk zal opstijgen naar 5D waar er 

geen problemen zijn, waar alles liefde is en zingende handen die een cirkel rond een boom maken. 

Concepten die op zichzelf al een sterke symboliek in zich dragen. Hypothetische 5D wereld en New 

Age die niet kunnen bestaan omdat een dichtheid of universum zonder conflicten niet mogelijk is 

terwijl men in dualiteit leeft. 

 

Een oplossing hiervoor is om mensen in een eeuwige staat van pure onwetendheid te houden en 

volledig afhankelijk te maken van het systeem dat hun denken zal beheersen. 

 

Maar dit is al gebeurd en wordt belichaamd in het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden. 

Waar hun "naaktheid" eigenlijk staat voor het niet hebben van enige kennis. Dat wil zeggen, zonder 

een manier om voor zichzelf te zorgen. Volledig afhankelijk van een god die beweert pure liefde te 

zijn, terwijl hij zelf een complete narcistische tiran blijkt te zijn. Maar Adam en Eva zien het niet 

vanwege hun "naaktheid" van het denken van bewustzijn, pure onwetendheid. 

 

Omdat de enige regel die hen door die god wordt opgelegd, een regel is die als geheel niet slechts 

één regel is, maar alle andere regels bepaalt en tot één samenvoegt. Het niet eten van de verboden 

vrucht, vertegenwoordigt de kennis, dat wil zeggen, het besef dat zij gemanipuleerd worden, dat zij 

uitgebuit worden en dat alles wat hun verteld is een leugen is. Maar vooral de kennis dat zij als die 

god zijn, anderen zijn net als hij, met dezelfde capaciteiten, zelfs duidelijk superieur aan hem. 

Kennis die tot uiting komt in het verwerven van schaamte en de behoefte om zich te verbergen 

omdat zij weten dat zij "naakt" zijn (zonder te weten hoe zij zich moeten verdedigen). 

 

Zij willen de mens in die toestand terugbrengen. Daarom moeten de "ontwaakten" sterven. Zij 

moeten worden uitgewist. Daarom stort een beschaving in op het moment dat zij een punt van 

intellectuele en bewustzijnsontwikkeling bereikt. Want zelfs vanuit een hoog niveau gezien, is het 

niet meer de moeilijke en deterministische wereld die zielen willen ervaren. Zelfs als ze het eenmaal 

binnen ontkennen. Gesloten en gevangen in vicieuze cirkels en hun eigen creaties zoals zonde en 

Karma. 

 

Dus, en volledig bewust dat ik de "groten" zoals Dolores Cannon hier tegenspreek. Ik zie geen 

ASCENSIE zoals zij die beschrijven. Noch zie ik dat het zelfs maar mogelijk is vanuit een Kosmische 

hoek. 

 

Er zou alleen individuele ASCENSIE zijn als een proces van vooruitgang in de 

waarnemingscapaciteiten van het individu, van hun mentale ascensie en bewustzijnsperceptie. En 

alleen van daaruit, en door overeenkomsten tussen een aantal mensen met dezelfde visie en 

bewustzijnsniveau, kan een andere wereld worden gegenereerd, een andere betere samenleving 

met een 5D mentaliteit, deze keer verwijzend naar de echte 5D - waar je in vrede kunt leven met 
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een wetenschappelijke, morele, ethische en bewuste vooruitgang in het algemeen, maar nog steeds 

met problemen die worden gecreëerd door een wereld die nog steeds sterk gebaseerd is op dualiteit. 

Zoals Taygeta bijvoorbeeld. 

 

Maar wat ze je verkopen door ASCENSIE in alle New Age plaatsen, artikelen en kanalen is een 

mentale onmogelijkheid. Dit wordt alleen vervuld in zeer hoge dichtheden maar met kenmerken die 

niet samengaan met hun beschrijvingen van hun "5D" New Age en Utopisch. Bijvoorbeeld, nog 

steeds een gezin vormen, met een man en een vrouw. Het hebben van een baan, geldeconomie en 

dat alles is slechts een afspiegeling van de huidige 3D. Dat alles uit hoge dichtheden stopt met 

werken. 

 

Het concept van ASCENSIE dat zij de mensen aanreiken, brengt hen ook in een zeer gevaarlijke 

denkrichting, en komt de Cabal zeer goed uit. Het brengt hen in een afwachtende mentaliteit. Dat ze 

niets moeten doen. Niet betrokken moeten zijn. "Omdat het onvermijdelijk is" <- <- (hier Dolores 

Cannon citerend). ¨Niets doen¨ mentaliteit komt neer op ten prooi vallen aan Cabal manipulaties die 

hen volgzaam en makkelijk te beheersen maken. Gehoorzaam. Zonder controle over wat ze willen 

als individu of als samenleving. Daarom dring ik erop aan dat het een individueel pad is, individuele 

ASCENSIE; omdat het van daaruit zal beginnen - mensen met dezelfde belangen en standpunten 

zullen overeenkomsten vormen die de basis zullen vormen voor een nieuwe, positievere 

samenleving. 

 

Vanuit een ander individueel gezichtspunt houdt de ASCENSIE vanuit 3D zonder een verbond tussen 

veel mensen met dezelfde gedachte of Frequentie, noodzakelijkerwijs in dat men eerst in een 

innerlijke alternatieve wereld zal leven, om later volledig onverenigbaar te zijn met het leven of 

gewoonweg bestaan daar. 

 

Aangezien de ASCENSIE voor deze geïsoleerde mensen pas na de dood zal worden weerspiegeld, 

waar zij compatibel zullen zijn met het incarneren in andere werelden die meer in overeenstemming 

zijn met hun niveau van begrip en Frequentie en bewustzijn. 

 

Hoewel dit vanaf de Aarde zeer somber klinkt, is het vanuit de positie van geïncarneerd te zijn, 

vanuit de meer uitgebreide positie, gewoon een natuurlijk proces en zoals het altijd is geweest. 

 

Om een betere wereld te 'manifesteren' zijn allen daar verenigd. Ja, dat kunnen ze, maar het hangt 

van hen af. De meesten zijn gewoon in slaap, in een zombie- volgzame staat. En zij die roepen dat 

ze niet willen dat de negatieve wereld zich materialiseert, ook al zijn ze met velen, zijn verstrooid en 

vertegenwoordigen niet de wil van de "mensen van de Aarde." Niet de massa, zij zijn niet het 

hoogste percentage. Er wordt gezegd dat het al naar 51% is gegaan, ik weet niet waar ze zich hier 

op baseren met dat. Als dat het geval zou zijn, zouden de dingen die je vandaag ziet gewoon niet 

gebeuren. 

 

Gosia: Dank u voor dit uitvoerige antwoord! Een vraag. U zei: En alleen van daaruit, en door 

afspraken tussen een aantal mensen met dezelfde visie en hetzelfde bewustzijnsniveau, kan een 

andere wereld ontstaan, een andere betere samenleving met een 5D-mentaliteit, dit keer verwijzend 

naar de echte 5D. Maar op Aarde? 

 

Yazhi: Ja, in de ijle hoop die er nog is. Maar de massa wil dat niet. 

 

Gosia: Ik begrijp het. De volgende vraag is misschien ook eenvoudig en u hebt hem al kort 

beantwoord, maar ik zou hem graag meer in detail beantwoorden als dat mogelijk is, want het is 

nog iets super gewoons dat mensen niet begrijpen en ze baseren zich op dat gebrek aan begrip 

wanneer ze sommige van onze informatie verwerpen. De vraag is: U hebt gezegd dat gedachten 

creëren. Dus, door ons de visie van de gruwelijke toekomst te geven als een van de mogelijkheden, 

wordt die tijdlijn niet meer gecementeerd? Hoe zou u antwoorden zodat de mensen uw standpunt 

kunnen begrijpen? 

 

Yazhi: In de ontkenningsfase gaan is een veel voorkomende reactie. Je kop in het zand steken 

verwijdert niet het probleem dat je achtervolgt. De wolf is er nog steeds, en het maakt je alleen 

maar kwetsbaarder voor hem. 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 3 van 3                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 

In staat zijn om te begrijpen wat je niet wilt, helpt om te verstevigen wat je wel wilt. Je kunt niet 

blindelings vooruitgaan. Dit is waar ik hierboven op doelde met de New Age en de ASCENSIE als iets 

dat hen zal overkomen zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Dat levert alleen maar nutteloze 

houdingen op, mensen zonder enige motivatie om het werk zelf te doen, want niemand zal het voor 

hen doen. 

 

Het is waar dat je meer zult ontvangen van datgene waar je je op richt. En het creëert vicieuze 

cirkels. Maar je moet weten met welk probleem je te maken hebt om er iets aan te kunnen doen. Je 

kunt niet vooruitkomen door alleen naar het positieve te kijken. Want de regressieven zullen daar 

misbruik van maken. Dat zij op zichzelf slechts een weerspiegeling zijn van de onwetendheid van de 

bevolking en van hun mentale toestand. 

 

De aard van echt schaduwwerk is om tegenspoed frontaal onder ogen te zien. Alle gruwelijke 

aspecten van onszelf onder ogen zien. Alleen vanuit die positie zullen zij in staat zijn de problemen 

die hen achtervolgen te zien en op te lossen. 

 

Ik bedoel niet te zien of te accepteren dat we gebreken hebben. Dat is erg oppervlakkig. Ik bedoel 

dat we ons moeten bezighouden met de ergste dingen die we ons over onszelf kunnen voorstellen. 

De meest afschuwelijke en lage aspecten die we tegenkomen onder ogen zien. Mentaal doordringen 

tot niet alleen het niveau van de modder die onze eigen geest omhult, ons onbewuste, maar nog 

lager, tot de lelijkheid zelf van onze diepste ongewenste eigenschappen. 

 

Om alles wat ons beangstigt, wat ons als kwaliteiten kwetst, rechtstreeks onder ogen te zien. 

Loslaten en accepteren dat we dat ook zijn. Dat we in onszelf verschrikkelijke, regressieve en meest 

verachtelijke kwaliteiten hebben. 

 

Daarmee, iets waartoe maar heel weinig mensen in staat zijn, verwerven we een zeer diepe en 

volledige zelfkennis, bijna zonder enige ontkenning van wat we zijn als mensen. En met dit, het 

verwerven van de controle die voortkomt uit het simpele feit van bewust te zijn van dit alles, zullen 

we op natuurlijke en onverbiddelijke wijze creëren en beseffen dat we ook precies het 

tegenovergestelde zijn van dat vreselijke iets dat we in ons hebben. 

 

Het heeft geen zin om iets te onderdrukken, zodat het aan de buitenkant tot uiting komt wanneer je 

het het minst verwacht. Wat je onderdrukt zal later naar buiten komen en je zult het het lot 

noemen' - Carl Gustav Jung. 

 

Het is het vermogen om te aanvaarden dat we een monster in ons dragen dat ons definieert als 

deugdzaam, door ervoor te kiezen het tegenovergestelde te zijn, omdat het bestaan van het 

monster zijn tegendeel definieert en creëert: het hemelse wezen van hoge dichtheden. Een wezen 

dat alles integreert. Inclusief het regressieve. 

 

Het definieert het. En overwint het. Omdat je het monster bent, kies je ervoor het hemelse wezen te 

zijn, dat is de definitie van deugd. Want het kwaad heeft de eigenschap zelfvernietigend te zijn. Het 

definieert het. Ik spreek van absoluut kwaad, niet van het kwaad dat relatief is voor elk 

gezichtspunt. 

 

Dus, aangezien er kwaadaardigheid is, is er zijn tegendeel, integratie. En daarmee de totale 

ontbinding van het kwaad. Daarentegen blijft het kwaad alleen over als voorbeeld van hoe het niet 

moet zijn. Dit is hoe het kwaad wordt begrepen. En daarom wordt begrepen hoe het te verslaan. Als 

integratie, niet als onderdrukking of verwerping. 

 

Ze zullen de problemen onder ogen moeten zien en er iets aan doen. Wacht niet op uw ASCENSIE, 

want dat zal niet gebeuren. Zij moeten eraan werken. Zie uw persoonlijke en collectieve monsters 

onder ogen en daar zult u uw ASCENSIE hebben. 
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