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Oorlog over Mensen - Cabal versus Sterrenzaden - Yázhí Swaruu - Buitenaardse Communicatie 

 

Vaccins: Het is niet een enkel ding, het gebeurt zoals met chemtrails, ze hebben meerdere agenda's, 

soms worden ze gecombineerd in een enkel vaccin zoals de drievoudige virale bijvoorbeeld, en die 

van de covid. Heel weinig mensen zeggen dit in de media, heel erg weinig. En niemand ziet een 

verband dat ik u nu zal uitleggen. 

 

Het is ernstig zoals niets anders kan zijn. Naast alle dingen die in vaccins zitten en die we al 

uitvoerig hebben besproken, zit er nog iets anders in, met de volledige bedoeling van degenen die 

ze fabriceren en van hun duistere meesters erachter. 

 

* Ze zijn ontworpen om de ziel van het lichaam te scheiden. Om de lichaam-hersenen verbinding te 

verhinderen... ziel-geest, om de bevolking te controleren en te robotiseren met AI en 

transhumanisme. Dit staat in direct verband met de nano-chips in vaccins en zware metalen. * 

 

Ze zeggen al, maar op heel weinig plaatsen, dat het is om spiritueel denken te onderdrukken en 

daarmee religieus fanatisme. Zij zien dat als iets "goeds" om zogenaamd terrorisme onder controle 

te houden, maar dat is natuurlijk een excuus, want we weten allemaal dat zij terrorisme 

VEROORZAKEN en dezelfde duisteren achter de Nieuwe Wereld Orde zijn degenen die het 

veroorzaken om onder andere hun agenda's te bestendigen. 

 

Verscheidene mensen binnen de vrijwillige groep die de covalente vaccins hebben geprobeerd (er 

wordt niet gespecificeerd hoeveel) hebben volgens de artsen neurologische problemen gekregen, en 

wat er daarna met hen is gebeurd wordt verzwegen. Maar de weinige directe informatie die uit de 

vrijwilligers zelf naar voren is gekomen, is dat zij niets meer voelen, geen emoties meer hebben, 

zich dood voelen in het leven. Ik blijf erbij dat het niet bekend is wat er met hen gebeurd is. 

 

Mijn verband dat dit bewijst en waar niemand het over heeft: Het directe verband tussen de vaccins 

(alle) maar vooral de drievoudige virale die aan jonge kinderen wordt gegeven met de ontwikkeling 

van autisme. Autisme was bijna onbestaand met één geval op 100.000 vóór 1900 tot één persoon 

op 30 en volgens andere Bronnen één persoon op 18 vandaag. 

 

Dit is met opzet. Verschillende redenen, maar de belangrijkste is om de komst van sterrenkinderen, 

geactiveerde Sterrenzaden met of zonder volledig geheugen, naar de planeet te voorkomen of tegen 

te gaan, wiens missie het is om de loop van de menselijke geschiedenis te veranderen en te helpen 

in de richting van goed en positief. 

 

Ook het creëren van meer pijn en lijden, dat is wat al die regressieve wezens voedt. En het creëren 

van kunstmatig opgewekte mensen met een lage frequentie voor organische Portalen van 

regressieve entiteiten voor een grotere controle over de samenleving. 

 

Terugkomend op autisme: Wat het doet is dat het de vorming van de hersenen op een normale 

manier op verschillende manieren verhindert, het verhindert de vorming van neuronen en 

dendrieten neurale netwerken. De persoon is niet in het lichaam en de hersenen vormen of 

genereren geen bewustzijn maar vertalen het naar het lichaam. De ziel kan niet binnenkomen. Het 

doet het slecht en met fouten, die een verkeerd netwerk of verbindingen afdrukken of met fouten in 

de dendrieten netwerken die de persoon gedurende zijn hele leven als hersenbeschadiging zullen 

vergezellen. Het is hetzelfde principe. 

 

Kinderen met autisme lijden veel lichamelijk niet alleen als buitenbeentjes, ze missen empathie en 

kunnen in veel gevallen niet eens de emoties lezen in de gezichtsuitdrukkingen van andere mensen. 

Ze hebben het gevoel dat hun hoofd van binnen brandt. En dat gebeurt door zware metalen zoals 

kwik. Daarom huilen ze en schreeuwen ze, en vallen ze zichzelf aan. Daardoor zijn ze ook vatbaar 

voor het bezit van lage entiteiten. 
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Directe relatie tussen het covid vaccin <--- ---> met het drievoudige virale en de werking tegen de 

geest van mensen en de verbinding met de geest en ziel, waardoor het niet binnen kan komen en 

via het lichaam kan werken. 

 

Er is nog iets heel gevaarlijks waarvan u bewust moet worden gemaakt. En ik heb dit al eerder 

genoemd, maar ik ben niet tevreden met de manier waarop het is gezegd en zelfs aan het publiek is 

gegeven, omdat het ook hen aangaat. 

 

Er is een grote strijd gaande op Aarde en eromheen en op alle niveaus. En de mensen zitten er 

middenin. 

 

Wat je mensen noemt als in echt menselijk, voor ons, zij zijn de slapenden, of de mensen die 

gewoon de regels volgen en gewoon willen zijn, ze betalen hun belastingen en kijken naar het 

nieuws en al dat. Je kent ze. 

 

Maar dan is er een legioen van niet-mensen die zich als mensen verbergen, die doen alsof ze 

mensen zijn. 

 

Zoals ik al eerder zei: Op een heel reële manier is wat er vandaag gebeurt, de aanvallen op de 

burgerbevolking, de covid, het beste voorbeeld, en de ontbinding van de samenleving die wat velen 

een planetaire reset noemen, veroorzaakt, de schuld van de niet-mensen, de 'Starseeds'. Omdat zij 

het systeem destabiliseren. De Matrix. 

 

De Cabal, het menselijke deel, het deel dat lage Bilderberg's en al die... zijn doodsbang dat de 

mensen wakker worden. Ze zijn doodsbang dat de massa's wakker worden voor simpele feiten: Dat 

ze in een grote leugen leven en dat ze gemanipuleerd en uitgebuit worden tot gruwelijke niveaus. 

 

En ik citeer een Illuminati-vrouw wiens boodschap me bereikte: Als de bevolking erachter komt wie 

hen dit allemaal heeft aangedaan, zullen ze ons tot het einde van de wereld opjagen en zullen we 

zonder pardon worden gelyncht. Einde citaat. 

 

Dus, degenen die de macht hebben op die 'menselijke' niveaus doen dit allemaal, alles wat we zien, 

voor hun eigen overleving, omdat ze een vreselijk versneld ontwaken van de hele mensheid hebben 

opgemerkt. Daarom verbergen zij zich als ratten in hun holen en DUMB's. 

 

Maar dit komt tot mij als een ander besef: Het is niet dat de menselijke bevolking hun vijand is, ze 

hebben hen nodig. Maar ze haten hen ook, omdat ze niets zijn zonder de menselijke bevolking, en 

omdat ze weten dat die capaciteiten heeft die sterker zijn dan de hunne. 

 

Ze hebben geen empathie. Mensen wel. Tenminste tot op zekere hoogte logisch, daarom denken ze 

niet eens aan de mogelijkheid dat de regeringen hen zulke vreselijke dingen zouden kunnen 

aandoen, omdat ze dat niet zouden doen, ze zouden niet durven. 

 

Maar de leden van die geheime genootschappen die de Aarde beheersen, wel! <---<--- Uiteindelijk 

haten ze de massa's. Omdat ze zich erg bedreigd voelen en zelfs kwetsbaar voor hen, als ze zouden 

ontwaken zou hun leven voorbij zijn. 

 

Maar de mensen zijn niet per se de vijand, alleen als vee in hun gedachten, dus moeten ze de 

bevolking verminderen om ze beter controleerbaar te maken. De vijand zijn wij <-- Sommige ruwe 

niet-mensen hierboven... opdringerige en ophitsende massa's! De vijand is voor hen meestal de 

Starseeds. Mensen zoals jij of zoals onze volgelingen. En anderen. 

 

De ontwaakten zijn de vijand en dit is een gevecht, een oorlog tussen de ontwaakten en hen voor de 

controle van de menselijke geest. En de ziel. 

 

Je kunt dat zelfs zien in de woeste censuur die gaande is in media als YouTube. Een wanhopige 

poging om de Starseeds het zwijgen op te leggen. Een ander voorbeeld zijn de vaccins, die ze 

proberen te elimineren om te voorkomen dat ze in lichamen komen en zelfs een ziel hebben. 
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Gosia: Hoe zit het met de Federatie? Hebben zij en de Cabal een gemeenschappelijke agenda? 

 

Yazhi: De Federatie is een ander onderwerp dat ingewikkeld is en het is een ander niveau, maar het 

komt erop neer dat zij de mensen van de Aarde geven wat zij gemiddeld willen als collectief met 

weinig of geen aandacht voor de ethiek of iets dergelijks. 

 

En de Federatie is ook een weerspiegeling van de problemen van de Aarde en de problemen van de 

Aarde zijn ook de weerspiegeling van de problemen in de Federatie, het zijn twee zijden van 

dezelfde medaille. Maar voor nu, voor praktische doeleinden moeten we ons richten op een deel van 

het probleem en dat is dit niveau van wat er nu op Aarde gaande is. 

 

Men kan zeggen dat de reset ook op verschillende niveaus wordt gemaakt of veroorzaakt. Maar we 

moeten ons richten op de menselijke Cabal die de ontwaakte mensen als hun belangrijkste vijanden 

ziet. Dat is waarom ze onder andere YouTube hebben afgesloten. Om te voorkomen dat de 

ontwaakten meer zielen wegnemen en daarmee de Cabal en de Illuminati mensen in gevaar brengen 

om gelyncht te worden of te eindigen. 

 

Uiteindelijk zie ik dit ook als een ET-oorlog tegen de Cabal, voor het overnemen van de controle 

over de menselijke geest als een collectief. 

 

Gosia: De Cabal, wie bedoel je precies? Reptilians? Regressieve entiteiten? Of die daarboven? 

 

Yázhi: Nee nee, laat die er nu buiten. Dat zijn andere niveaus. Laten we het simpel houden. Zie dit 

als menselijke politici en leiders en sekteleiders maar allemaal "menselijk" vechtend om de controle 

over mensen. 

 

Gosia: Oké, dus je hebt het over het menselijke element. Maar zijn zij niet de pionnen/portalen 

voor de regressieven? Het is toch allemaal verbonden? 

 

Yázhi: We kunnen de andere componenten niet scheiden, dat weet ik. Omdat ze wel reptielachtige 

en regressieve entiteiten achter zich hebben. Dat is een zeer reële manier waarop ze de menselijke 

ziel willen, omdat ze die niet hebben, en omdat ze de controle willen overnemen over wat hen in de 

eerste plaats voortbrengt, (de mensen). Daarom vallen ze de menselijke ziel aan <-- 

Verschrikkelijke waarschuwing, moet ik tegen hen geven. 

 

En... uiteindelijk, kan dit niet geheel menselijk zijn. Omdat beide kanten uiteindelijk niet menselijk 

zijn. De Cabal en de Illuminati hebben hun regressieve Reptilians en andere 'archons'. En onze kant 

heeft de Starseeds en de walk-ins en al die soortgenoten die in feite ook niet menselijk zijn. Dus 

daarom zei ik hierboven dat dit een ET-oorlog is voor de controle over de menselijke geest en ziel. 

 

Maar wat ik hier wil benadrukken is dat de Illuminati, op welk niveau dan ook, de ontwaakten, 

Starseeds of niet, zien als de voornaamste vijand en het voornaamste doelwit. En het is gemakkelijk 

te zien waarom. Op een heel reële manier is alles wat je ziet, de covid, de beperkingen, omdat 

degenen die de Aarde beheersen, wie ze ook zijn, en op welk niveau dan ook, weten dat ze nu 

worden binnengevallen. En wij zijn de indringers. En ik weet dat ik een van de gevaarlijkste ben. 

Daarom zijn jullie dat ook. 

 

Dit alles betekent ook dat wij vreselijk machtig zijn. Weet en bezit dat. 

 

Maar dan moet je je afvragen of we wel het juiste doen, per slot van rekening is het hun wereld. En 

technisch gezien zijn wij de ruimte indringers. We gebruiken de Starseeds en de ontwaakten als 

troepen en pionnen. Maar ze doen het uit zichzelf, niet omdat wij ze dwingen, het is wie ze zijn! 

Dus, ik weet dat ik aan de juiste kant sta. Omdat ik heel goed weet dat de mensen, slapend of 

ontwaakt, gemanipuleerd worden om dat allemaal te willen. 
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