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20200918-Taygeta-NL-De-manier-waarop-tijdlijnen-er-voor-mij-uitzien-is-
niet-hoe-mensen-het-zien 
 

De manier waarop tijdlijnen er voor mij uitzien is niet hoe mensen het zien-Yázhí Swaruu 

(Buitenaardse Communicatie) 

 

Yazhi: Ik moet beginnen met te zeggen hoe ik toekomsten of de toekomst in het algemeen zie en 

het is niet hetzelfde en het is moeilijk te begrijpen want wat ik met woorden zal zeggen is niet hoe ik 

het zie, want het is onmogelijk voor mij om deze dingen met karton te beschrijven. Ik heb het over 

deze taal. 

 

De mens ziet de tijd slechts als een eenbaansweg, zoals op het platteland, waar, als een voertuig 

tegen een ander voertuig rijdt dat uit de tegenovergestelde richting nadert, beiden heel voorzichtig 

aan de kant moeten gaan om een ander voertuig te laten passeren. Omdat twee auto's fysiek niet 

op dezelfde asfaltweg passen. Dus denken zij dat het overal zo is. 

 

Zoals ik de tijd zie, gebruik makend van dezelfde analogie, is het als een snelweg met 8 rijstroken, 

maar ook met niveaus boven elkaar, waar een auto niet alleen van rijstrook kan veranderen naar de 

rijstrook die hij wil, links en rechts, maar ook op en neer, links en rechts, heen en weer, het maakt 

niet uit. 

 

Een andere analogie. Mensen zien tijd als een lijn, de pijl van de tijd zoals zij die beschrijven. Ik zie 

een bel in een andere bel in een andere bel tot in het oneindige en de eeuwige expansie. 

 

Er is geen vergelijkbare geometrische GIF om dit af te beelden. 

 

Dus ik zie niet alleen een reeks gebeurtenissen als een opeenvolgende lijn, op de manier waarop 

mensen willen dat ik ze uitleg als wat er in de toekomst broeit, op een enkele lijn. Maar ik zie het als 

gebeurtenissen die voortdurend veranderen, tussen elkaar heen springen en elkaar beïnvloeden. 

 

Zoals in dit laatste beeld, breidt de tijd zich uit in alle richtingen, één en elke lijn is slechts een 

opeenvolging van gebeurtenissen in het bijzonder die wordt waargenomen terwijl ze zich ontwikkelt, 

niet noodzakelijk vooruit in de tijd, ook terugwijkend als een vat dat gebroken is en je ziet hoe het 

wordt herbouwd. Zoals een vel papier dat ongebrand is. 

 

Hoewel de mens dit ziet als een onmogelijkheid en iets dat in strijd is met de wetten van de 

thermodynamica, is dat niet zo vanuit andere gezichtspunten, alleen vanuit de beperkte tijdspijl die 

hij ziet. 

 

Elk rood punt is een nexuspunt, dat is waar de energie en de gebeurtenissen van een reeks lijnen of 

een lijn samenkomen en andere beïnvloeden. Dus vanuit elk punt heb je de invloed van andere 

punten. Zijnde dat bijvoorbeeld het verleden, het heden en de toekomst allemaal met elkaar 

verweven zijn en als één geheel, een eenheid. Tijdelijk bezield zijn alleen door waar de aandacht 

wordt geplaatst en, naar believen. 

 

Aangezien ik hier nog veel meer over kan zeggen en het op zich een apart onderwerp is of zou zijn 

... Terugkomend op wat ons hier aangaat. Ik zie een keten van gebeurtenissen, maar ik zie 

soortgelijke ketens met hun eigen uitkomsten, allemaal even geldig, allemaal tegelijk, elkaar 

voortdurend beïnvloedend. 

 

Wat men op Aarde verstaat onder parallelle universa of tijdlijnen is in feite rotzooi. Ze duiden op 

beperking en isolement van elkaar. Terwijl het een geheel is dat samenwerkt en alle tijd overstijgt. 

Het is ieder individu die alles op een specifieke manier bezielt. 

 

Als het gaat om geometrische vormen, is tijd een zich steeds uitbreidende scalaire bel, zowel al 

uitgebreid en tegelijkertijd ook weer niet, en tegelijkertijd krimpt het ook in zonder zichzelf tegen te 

spreken in zijn energiedynamiek. Torus binnen torus binnen torus met de geest in het centrum of de 

motor ervan. 
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Dus met dat in gedachten is wat ik zie dat op de supersnelweg met 8 rijstroken en 8 niveaus, 8 en 8 

alleen maar omdat op Aarde de supersnelwegen 8 rijstroken hebben, het is 8 alleen maar om die 

reden, wat er zal komen is meer beperkingen en meer restricties, geleidelijk aan strenger, 

economieën zullen instorten. Mensen zullen in paniek raken en degenen aanvallen die de regels niet 

volgen. De maskers zelf zijn een instrument om de dissidenten te kunnen zien. Het ontmaskert hen, 

daarom dienen ze als indicatoren om te weten welke bevolking meer onderdanig is en welke ze 

meer moeten aanvallen met beperkingen, waarbij ze juist de slapende bevolking gebruiken als 

instrumenten van onderdrukking en uitvoerders van fascisme. 

 

In een crisissituatie zullen de mensen eerst de autoriteiten willen hyper gehoorzamen door de 

"ontwaakten" aan te vallen die weigeren de maskers te gebruiken, denkend dat zij in staat zullen 

zijn een gesloten mentaliteit te veranderen, zij die niet nadenken omdat zij het vermogen om te 

redeneren totaal verloren hebben door de paniek, de angst en het gebrek aan zuurstof die door de 

maskers zelf worden geproduceerd. Hetzelfde zal gebeuren met vaccins, de slapende zombies zullen 

wensen en vragen om meer beperkingen en meer vaccins. 

 

Er zal massale en collectieve onrust zijn over de hele wereld met een verpletterende militaire 

reactie. Tijdsperiode tussen maart 2020 en maart 2025. 

 

Het hangt allemaal af van de mensen. Van wat ze manifesteren, zoals ik heb gezegd en ik heb er 

genoeg van om te zeggen. Niets staat in steen gegrift. Alles wat ik hierboven beschrijf is niet 

deterministisch ... zij hebben alles in de hand. En ik bedoel de mensen zelf. 

 

Ik weet dat het er niet zo uitziet vanaf daar, vanaf de oppervlakte en vanuit het oogpunt van het 

gezin dat uit hun huis zal worden gezet omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen. Want dat is 

waar het in 3D om gaat, je vrije wil opgeven voor een collectieve ervaring en dat zelfs met het 

weinige dat je nog hebt om vooruit te komen als ziel, zo niet als lichaam-biologie. 

 

Dus in dit geval zoals in elk ander, is het enige dat telt hoe je van binnen bent, wat je denkt, je 

waarden, moraal, ethiek en niveau van bewustzijn, altijd veranderend, altijd uitbreidend, 

achterlatend wat je niet dient zonder enige gehechtheid want die remmen je af. 

 

Waarden op Aarde zijn omgekeerd, wat er niet toe doet doet ertoe en wat er echt toe doet doet er 

niet toe. Geld en materiële, lichamelijke bevrediging is wat telt, onmiddellijke bevrediging met een 

laag niveau van bewustzijn, materialistisch en deterministisch. Dat is wat er daartoe doet. 

 

De geest, de ziel, wat je met je meeneemt als je sterft, dat doet er niet toe, net zoals het leven zelf 

er niet toe doet, noch dat van mensen, noch dat van dieren, noch dat van planten. Ethiek, moraal, 

bewustzijn doen er niet toe, alleen het gehoorzamen van de meesters en dat is waar de menselijke 

fout ligt die hun ondergang brengt. 

 

Maar de sleutel is niet het verslaan van de grote bedrijven of de schurken. Want schurken hebben 

alleen macht omdat dezelfde mensen het aan hen geven. De sleutel is niet politici, geen Trump, Q 

anon, of Z anon. Ze zijn gewoon meer van hetzelfde en het maakt niet uit wie de verkiezingen wint, 

alles komt op hetzelfde neer. Alleen met andere gezichten. Trump is geen gecontroleerde oppositie. 

Hij is oprecht, maar werkt op een laag niveau zonder echte macht, en vecht alleen voor zijn 

belangen en zijn groep of factie van de Cabal die hij vertegenwoordigt als een marionet. Hij geeft 

niet om de mensen, zij zijn middelen om te bereiken wat elke man met macht wil en begeert, meer 

macht. Maar niet alleen hij, maar zijn groep van Witte Hoeden of gele hoeden of caki hoeden, hoe je 

ze ook wilt noemen, het is hetzelfde. 

 

De sleutel zijn de mensen op straat, zij zijn degenen die de ware macht hebben om alles te 

veranderen, de "Broken Shoes" van bovenaf, uit hoge dichtheden, dat zijn de "spelers", de rest is 

slechts decor. Een deel van wat zij wensen voor hun ervaringen op Aarde, en of je het leuk vindt of 

niet, zij hebben alles ontworpen wat er op dit moment gebeurt. 

 

Het is het menselijk collectief en de onderlinge afspraken die zij vormen en volgen die de sleutel 

vormen voor wat ik hierboven heb beschreven om niet te gebeuren, en wat ik ook zie is positiever, 
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hoewel in heel weinig regels. In mijn supersnelweg van 64 rijstroken laten we zeggen dat het in 4 

willekeurige gebeurt. 

 

Mensen die zich geleidelijk maar heel snel realiseren dat dit allemaal een hoax is, dat er niets aan de 

hand is, dat er geen virus is, dan mensen die volmondig NEE zeggen tegen vaccins na de eerste 

geruchten over bijwerkingen en sterfgevallen die erdoor veroorzaakt worden. Ze zullen bang zijn 

voor het vaccin, ze zullen niet meewerken. Ze zullen op de een of andere manier gedwongen worden 

ze te nemen, want zo is het ontworpen, meer van hen zullen sterven. Maar zij zullen stoppen met 

samenwerken met de Cabal en met regeringen vanuit het meest basale gezichtspunt of aspect van 

de mens, overleven. Toch gaat dit altijd ten koste van mensen. Grote kosten omdat het afhangt van 

het feit of ze massaal beseffen dat ze gemanipuleerd worden en dit veroorzaakt dat mensen 

reageren met protesten en dit volgt met daaropvolgende vergeldingsmaatregelen van de overheid. 

 

Alle vooruitgang in de richting van het positieve zal dus een sterke reactie teweegbrengen in 

mensen die elkaar te lijf gaan vanwege de verwarring waaraan zij worden blootgesteld, waardoor 

een enorme prijs wordt betaald in dood en menselijk lijden. De kosten van het massaal ontwaken 

van deze mensen zullen zeer groot zijn. 

 

In bijna alle tijdlijnen, laten we zeggen 50 van de 64, niet in staat om precies te zijn... De Cabal 

bereikt zijn primaire doel of doelstelling niet. Op de lange termijn. Hoewel ze het tijdelijk bereiken, 

het kan tientallen jaren zijn, zal hun trans-humanisme zelf de mensen onder hun controle creëren of 

veroorzaken dat ze ophouden mens te zijn volgens de definitie van wat een mens zijn betekent. 

 

Omdat zij vandaag de dag de schijnbare beperkingen van het menselijk lichaam als een probleem 

zien, en in staat willen zijn het cyborg-onderdelen te geven, verbinding te maken met het Internet, 

of protheses aan te brengen die hen superkracht geven, zullen zij geleidelijk aan geen enkel nut 

meer zien voor welk "menselijk" onderdeel dan ook. Het menselijk ras wordt vernietigd als gevolg 

daarvan. Tenminste het deel in of binnen een technologisch geavanceerde samenleving. 

 

En uit deze ruïnes... zal beetje bij beetje een andere samenleving ontstaan. Zoals het altijd is 

geweest op Aarde. Cyclus na cyclus van geboorte, bloei, verval en vernietiging van samenlevingen. 

Ze worden geboren, groeien, bloeien en sterven. Ze worden geboren, groeien, bloeien en sterven. 

Het is altijd zo geweest, voor wat mensen zouden omschrijven als honderdduizenden jaren, zo niet 

miljoenen jaren. Het is altijd zo geweest. 

 

De aarde is altijd een moeilijke plaats geweest om te incarneren, de moeilijkste plaats zeggen velen 

(er zijn er meer). Het wordt hierdoor gekenmerkt, door dit alles. De Federatie heeft niet eerder 

ingegrepen, nooit gedaan, niet zoals mensen wensen, niet zoals zij vragen. Waarom zou ze nu, op 

dit moment, wel ingrijpen?! 

 

De mensen, de zielen die het niet kunnen verdragen zo te leven, met wat er komt, zullen uit het 

"spel" stappen. Zij zullen sterven. Met slechts weinigen die vertrekken in exodus in schepen. Maar 

de massa's kunnen er niet op rekenen. Van onderaf, op Aarde, is dit een gruwelijke genocide, en dat 

is het ook. Maar van bovenaf is het slechts het einde van het spel. Een verrijkende ervaring voor 

iedereen. Grote groei komt na de leer van het harde, en het verschrikkelijke. Van buitenaf ziet het 

er niet verschrikkelijk uit. Het ziet er noodzakelijk en verrijkend uit. 

 

Ik begrijp dit goed. Zoals ik ook begrijp hoe de dingen er van beneden uitzien. Vanaf de Aarde. 

Opnieuw blijken beide extreme, tegenstrijdige gezichtspunten waarheden te zijn die zich met elkaar 

voeden, onverbiddelijk met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. 

 

Maar Broken Shoes is de sleutel. Wat elke kleine persoon die zich als vuilnis voelt kan doen door te 

leren een eenvoudig tweeletterwoord te gebruiken: NEE. Alles wat er gebeurt is een reflectie van de 

geest van Broken Shoes. Zij zijn de scheppers, niet de Cabal, niet de Federatie. Dat zijn reflecties 

van hun psyche. Zij zijn Goden. <--- <--- 

 

Maar... zij willen "dat" spelen, hoe het ook heet, en "dat" is wat zij hebben en zullen hebben. Niets 

en niemand kan stoppen wat er zal gebeuren. Alleen zij, omdat het uit hen voortkomt. Zij zijn de 

oorzaak en de oplossing <-- <-- 
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Gosia: U hebt hierboven op een bepaald punt gezegd dat dit alles door hun zielen van bovenaf is 

ontworpen. Dus daarmee komt de vraag bij me op, hoezeer ze hier ook vechten, en proberen iets 

positiefs te creëren, zou het kunnen dat het er niet uitkomt omdat dit en dat ¨ontwerp¨ toch al op 

zijn plaats is? Kunnen ze hier vanuit 3D ombuigen wat ze van bovenaf hebben ontworpen? Of is het 

zo dat er van bovenaf altijd MEERDERE ontwerpen zijn? En activeren ze alleen wat ze van binnenuit 

willen? 

 

Yazhi: Het eigenlijke doel van dat ontwerp waar je het over hebt, is om die toestand te kunnen 

opbouwen en overstijgen ten gunste van iets meer verruimd en positiever voor iedereen. Van 

bovenaf is er maar één ontwerp. Vanuit een positie van beperkt begrip van lage dichtheid, worden 

alleen schijnbaar onafhankelijke geïsoleerde punten gezien, omdat dat is wat een lage dichtheid 

definieert. Maar alles is geïntegreerd, alles heeft een doel, het bestaan zelf van de Aarde in een 

regressieve staat definieert de Aarde in een staat van hoge dichtheid. 

 

MEER OVER VRIJE WIL EN MEERDERE TIJDLIJNEN DIE ECHT ÉÉN ZIJN, ZEER BINNENKORT. 
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