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mensen-zijn-de-sleutel 
 

Federatie en Menselijk Collectief Onbewustzijn - Mensen zijn de Sleutel (Yazhi - Buitenaards 

Contact) 

 

Yázhi: Wat ik ga zeggen zal niet goed ontvangen worden, maar de mensen moeten zichzelf redden. 

En de enige manier om toegang te krijgen tot de Federatie die werkelijk de Aarde controleert moet 

vanaf de oppervlakte gebeuren, niet van hier. Ik weet dat men wil dat we het probleem van hieruit 

oplossen, dat we de confrontatie met de Federatie van hieruit aangaan. Zo werkt het niet. We 

hebben niemand om het tegen op te nemen. De deur naar de Federatie kan alleen vanaf de 

oppervlakte worden geopend, door eenvoudige mensen, "Broken Shoes". 

 

Gosia: Er zijn niet genoeg "Gebroken Schoenen"... en ze hebben geen grote invloed, omdat alles in 

handen is van de media om de massa te leiden. Als de oplossing op aarde ligt, geloof ik nog steeds 

dat het mediagedeelte cruciaal is. Dat is wat het belangrijkste collectief hier vormt, niet de 

"Gebroken Schoenen" veel. 

 

En waarom kunt u de controleurs van bovenaf niet aanspreken? Het is mij niet duidelijk waarom 

niet. 

 

En net zoals de "Broken Shoes" hier te weinig zijn, geldt dat ook voor jullie rebellen daarboven. 

Tegen de mensen zeggen dat ze dit alleen moeten winnen, is hetzelfde als tegen jullie zeggen: 

ORGANISEER JEZELF daarboven en verander de Federatie! Makkelijker gezegd dan gedaan. 

 

Waarom? Omdat: "Broken Shoes" zijn de controleurs. En jij en Robert en Cristina en Estella zijn de 

instrumenten waarmee Taygeta contact probeert te leggen met "de controleurs". 

 

De "Broken Shoes" manifesteren een verschrikkelijke situatie voor zichzelf. En ook al willen zij het 

niet op individueel niveau, op een Collectief Onbewust niveau manifesteren zij de nachtmerrie wel. 

Niet omdat zij dat "willen", (want dat willen zij niet), maar zij manifesteren/ brengen de genocide 

toch naar zichzelf toe vanwege de "slechte" aard van de Wet van Spiegels. 

 

Gosia: Hoe zit het met de controleurs op Federatieniveau? Je zei dat ze in Saturnus waren. Zij zijn 

degenen die de plannen opzetten en dingen zoals injecties in beweging houden. Ze zouden het 

allemaal gemakkelijk kunnen ontmantelen. Maar dat doen ze niet. Ze zetten mensen in de val voor 

hun eigen vernietiging. Dus, ze zijn een medeplichtige en deel van het systeem van de 

controleur. Voorkomen dat je de media overneemt. Waarom zou je dat voorkomen? Geef de 

mensen een andere boodschap in de media en laten we zien wat ze beginnen te manifesteren. Je 

kunt niet verwachten dat regenbogen worden gemanifesteerd door de geesten die Federatie 

nachtmerries zijn! Geef ze iets anders te eten en kijk dan wat ze gaan manifesteren. Of CENSUREER 

tenminste niet de alternatieve zienswijzen. Zodat mensen kunnen kiezen. Ze krijgen niet eens een 

optie om te kiezen. Yazhi, dit is onevenwichtig. Meer dan eerlijk. 

 

"Kapotte Schoenen" of niet, als het Federatie leugens zijn, zullen ze erin trappen. De meeste rassen 

in 5D geloven nog steeds dat de Federatie allemaal goed is of wat dan ook, ze zijn ook gematcht, 

zelfs daarboven. Dat heb je zelf gezegd. Hoe verwacht u dat de mensen in 3D zich plotseling zullen 

verenigen en dit zullen verslaan? 

 

Yázhi: Echte mensen, "Broken Shoes", zijn ofwel dezelfde mensen in de Federatie die dit 

controleren als letterlijke spiegels van hen, OF het systeem is alleen zo opgezet dat ze alleen 

toegang hebben tot de Federatie vanaf de Aarde, zoals daar geïncarneerd, Starseeds of niet. 

 

Of vanuit een aan de Aarde gebonden perspectief zou men ook kunnen denken dat de Federatie 

voor hen niet echt bestaat, omdat het een ander "niveau" van bestaan is. Dus vanuit dat 

gezichtspunt is er geen Federatie die kan zien wat er op Aarde gebeurt, en wat daar ook gebeurt is 

alleen maar het directe resultaat van de Wet van Spiegels, en de vorming van een duidelijk 

Collectief Onbewustzijn dat neerkomt op het zijn van de Matrix zelf. 
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Dus zolang de mensen dat Collectief Onbewustzijn creëren dat op zijn beurt de puinhoop creëert, 

kan het niet worden gestopt. Dus door de Wet van Spiegels, als ze alleen maar regressieve dingen 

zien, zullen ze alleen maar meer van dat krijgen. Dat creëert de vicieuze cirkel waar ze in zitten. 

 

De controleurs op Federatieniveau zijn de directe creatie of het resultaat van het Collectieve 

Onbewuste van de mensen op Aarde. Zij zijn een spiegel van elkaar, daarom zijn die in Saturnus zo 

regressief, het zijn weer de mensen, met al hun ondeugden. Bureaucratie, corruptie, hebzucht. 

 

Gosia: Je zei dat ze zich negatief zullen manifesteren als ze alleen maar negatief zien, Spiegelwet. 

Precies. Ze zullen meer regressieve dingen krijgen als alles wat ze zien regressieve dingen zijn. 

Daarom is media-overname of tenminste opheffing van censuur CRUCIËEL. Zonder dat, zeg ik, is 

het allemaal verdoemd. En degenen die daar de controle over hebben, zijn niet "Broken Shoes" 

maar Illuminati... die verbonden zijn met Saturnus niveaus. Dus die moeten worden verwijderd. 

 

Yázhi: Ik weet dat je zegt dat je Yázhi wilt horen, maar ik wil nogmaals Carl Jung citeren die ook 

beweert dat de "Koningen" en "Goden" op, en van de Aarde, de directe schepping zijn van de 

mensen zelf. Geciteerd uit het commentaar in het boek "Het Tibetaanse Dodenboek", gepubliceerd 

in 1925. 

 

Gosia: Van wie is Yázhi een schepping? Aneeka? Raguel? Jij bestaat. Niemand hier heeft jou 

gemaakt. Integendeel... JIJ bent het die hier beneden spiegels creëert. Door JOU, bestaan die 

spiegels. 

 

Yázhi: Op één niveau zijn we allemaal creaties van onszelf. 

 

En zoals in datzelfde boek Jung beweert dat mensen niet gemakkelijk kunnen omgaan met een 

tweesnijdend zwaard verklaring: Zijnde dat Koningen en Goden zowel bestaan als de directe 

schepping van de mensen, de collectieve Matrix, en ook op zichzelf bestaan door hun eigen 

middelen. (Interessant genoeg gebruikte Jung in 1925, toen hij dit schreef, juist het woord: Matrix). 

 

Gosia: Hoe zit het met mensen hier beneden die bestaan als een schepping van degenen boven? Ik 

denk dat dat nog meer waar is. Spiegels, ondergedompelde 5D mensen in 3D avatars, enz. 

 

Yázhi: Een spiegel zou zijn weerspiegeling nooit creëren, want het zijn slechts hoeken van hetzelfde 

ding gezien vanuit een meer uitgebreid perspectief. Dus er zijn geen spiegels als zodanig, alleen als 

idee of gedeeltelijke verklaring waarom iemand op meer dan één plaats tegelijk kan bestaan. 

 

Gosia: Ja, maar wat ik bedoel is dat ik, Gosia, een creatie ben van mijn 5D zelf (en daarboven). 

Gosia bestaat omdat ze een weerspiegeling van mij in 5D en hoger is. Niet omgekeerd. 

 

Yázhi: Ze maken deel uit van hetzelfde ding. Nee, jij hebt HAAR niet gecreëerd, noch heeft zij jou 

gecreëerd. Jullie zijn gewoon één. Punt uit. 

 

Gosia: Ik begrijp het, maar mijn punt is, mensen hier beneden hebben de Federatie niet echt 

gemaakt. Als je het specifiek zo bekijkt. Met andere woorden, ze komen er niet mee weg. 

 

En als we allemaal een afspiegeling en een creatie van elkaar zijn, en er geen dichtheden zijn, en we 

allemaal één zijn als in ons zelf hierboven en wij hier beneden, dan maakt het in theorie en in de 

praktijk NIET uit via welke ZIJDE we toegang hebben tot het probleem. Het kan zowel van hier 

beneden als van daar boven benaderd worden. En nog beter, van beide kanten tegelijk. Er zijn geen 

kanten. Op welke manier/kant je het probleem ook benadert, de oplossing zal zich weerspiegelen. 

 

Yázhi: Vanuit mijn, of het Taygetaanse perspectief, nee, inderdaad, de mensen hebben de Federatie 

niet gemaakt. Maar vanuit hun perspectief wel, en zij controleren het niet alleen, maar creëren en 

wijzigen het de hele tijd. In dat geval zou ik alleen vanaf de Aarde toegang hebben tot de Federatie, 

en niet vanaf hier, waar ik zit. Reden waarom ik jou en je YouTube kanalen nodig heb om mezelf te 

laten horen. 
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Het laagste punt van de schepping is ook het hoogste vanuit een ander perspectief, vanwege de 

cyclische aard van het bestaan. Reden waarom ik altijd zeg dat jullie daar allemaal de echte "goden" 

zijn. Het probleem is dat jullie daar functioneren in een scheppingsmodus die alleen werkt vanuit het 

Collectieve Onbewuste en niet vanuit een individueel machtspunt of zienswijze. Dit omdat het de 

aard is van het bestaan daar. Een ogenschijnlijk slachtoffer te zijn van de ervaring daar is de Matrix 

zelf. De sleutelwoorden hier zijn: Collectief Onbewustzijn. Dus dat moet bewust gemaakt worden 

aan de mensen, want ik betwijfel ten zeerste of velen zelfs maar gehoord hebben van het Collectief 

Onbewuste als de reden en het punt van waaruit alles gemanifesteerd wordt in hun leven. 

 

Gosia: Ok, vergeef me mijn aandringen, maar ik begrijp nog steeds niet waarom de Federatie in 5D 

alleen toegankelijk is via 3D als je in 5D bent, waar de Federatie is? Zijn jullie niet dichterbij? 

 

Yázhi: Het deel waartoe wij van hieruit toegang hebben, de 5D Federatie waarnaar u verwijst, is het 

deel waar wij ons mee bezig hebben gehouden en zij beweren ook dat zij geen toegang kunnen 

krijgen tot datgene wat alles van "boven" controleert (dat inderdaad beneden is, dat wil zeggen het 

gezichtspunt van "Broken Shoes"). 

 

Nogmaals, zoals ik al zo vaak heb gezegd, en mensen kunnen niet begrijpen waarom, "Broken 

Shoes" is de sleutel en de enigen die de problemen van de Aarde kunnen oplossen. 

 

U zegt dat zij zich niet kunnen organiseren? Het zij zo, dan zullen zij de pijn en de ontbering ervaren 

van het feit dat zij niet in staat waren zich te organiseren. 

 

Gosia: Dat gedeelte begrijp ik niet: "...en zij (de Federatie) beweren ook dat zij geen toegang 

hebben tot datgene wat alles van "boven" (dat zich inderdaad beneden bevindt) 

controleert." Waarom is dat boven-niveau beneden? Dat boven-niveau dat je zei was in Saturnus. 

Niet op Aarde. 

 

Yázhi: De Federatie hier beweert dat Saturnus alleen maar zegt dat ze er zijn, maar dat ze de 

Aarde niet controleren of ze erkennen zelfs niets met het probleem te maken te hebben. Wat er aan 

de hand is, is dat wij, of de Federatie in de Andromeda biosfeer, van hieruit alleen toegang hebben 

tot het beperkte deel van de spiegels van de mensen die op Aarde leven, 5D spiegels met weinig tot 

geen macht, want wie het allemaal controleert is het collectief op Aarde, van Aarde. 

 

Dus vanuit dat gezichtspunt en ook al is het Saturnus die de Aarde "bestuurt", om het zo maar te 

zeggen, de echte bestrijders zijn de mensen op Aarde, "Broken Shoes", die het Collectief Onbewuste 

gebruiken, in voor- en tegenspoed. Ik kan dit dus ook uitleggen als dat niemand de Aarde bestuurt, 

maar het Collectief Onbewustzijn. 

 

Vanuit het gezichtspunt van de 5D Federatie komt het er ook op neer dat we de mensen laten doen 

wat ze doen in naam van de "vrije wil", ook al resulteert dat in een ziekelijk psychopathisch spel dat 

alleen maar erger en erger wordt vanwege de directe werking van de Wet van Spiegels waaraan het 

menselijk onbewuste collectief onderworpen is. 

 

Gosia: Dus u zegt dat Saturnus niet geïnfiltreerd is door Reptielen, die niet sterk controleren wat er 

op Aarde gebeurt? Als dat zo is, waarom belemmeren ze u dan om te werken? Waarom haten ze u? 

Waarom bevelen ze jullie te vertrekken? Mensen op Aarde laten dat niet gebeuren. 

 

Yázhi: Het is niet geïnfiltreerd door Reptilians in de simplistische zin dat er daar Reptiles met 

geweren zijn. Men kan zeggen dat het collectief de 5D Federatie heeft geïnfiltreerd met een 

duidelijke Reptiliaanse manier van zijn, of zelfs met behulp van de regressieve Reptilianen die het 

Collectieve Onbewuste ook in het bestaan heeft gepaaid. 

 

Het wordt nog steeds gecontroleerd door dat Collectieve Onbewuste. Zoals ik al zei, het is moeilijk 

te bevatten dat iets kan bestaan terwijl het tegenstrijdig van aard is, gezien het feit dat zowel de 

van hieruit ontoegankelijke Federatie ons waarschuwt als die ontoegankelijke Federatie ook het 

resultaat is van de collectieve schepping van de mensen op Aarde, omdat zij elkaars spiegelbeelden 

zijn. 
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Dus in lekentaal gezegd: 

 

De Federatie geeft ons waarschuwingen omdat de mensen van de Aarde dat zo willen. Bestaan hier 

vanuit een 5D gezichtspunt als een aparte Federatie entiteit en ook vanuit het gezichtspunt van de 

Aarde als de creatie van een Collectief Onbewustzijn. 

 

Gosia: Ok ik begrijp het, maar ik begrijp nog steeds niet waarom het van daaruit niet toegankelijk 

is. Omdat, of het nu een Collectief Onbewustzijn is of niet, het tegelijkertijd bestaat. Je zei dat het 

was omdat ze beweren niets met het Aarde probleem te maken te hebben, maar we weten dat dat 

een leugen is. Alles wordt bestuurd vanuit Saturnus. En zij hebben wel degelijk te maken met het 

probleem van de Aarde omdat zij een afspiegeling zijn van de mens, en omgekeerd. Dus ze kunnen 

hun handen niet in onschuld wassen. Dit is eenheid. En beide partijen zijn erbij betrokken. 

 

Yázhi: We kunnen er gewoon niet bij van hieruit, omdat we geen mensen zijn. Zo simpel is het. Dus 

om toegang te krijgen tot dat deel van de Federatie dat door de mensen is gecreëerd, moeten we 

via mensen contact opnemen met die Federatie. 

 

Gosia: Het lijkt mij dat u de mensen op Aarde alle verantwoordelijkheid geeft voor wat er gebeurt, 

inclusief wat er in 5D gebeurt. Terwijl ik het als twee kanten van dezelfde medaille zie. ZIJ creëren 

ons, net zoals wij hen. En zoals het geval was met het voorbeeld van mezelf, Gosia is hier omdat 

mijn 5D zelf besloot, dus... kip of het ei... mijn 5D zelf creëerde mijn 3D zelf. Om het verder te 

brengen... 5D Federatie creëerde 3D mensen. En dan blijft de vicieuze cirkel bestaan. Nee? 

 

We kunnen alleen toegang krijgen tot een fantoom deel van die Federatie. Het is te vergelijken met 

het bestrijden van een brand door alleen de vlammen water te geven, die het meest zichtbare deel 

van een brand zijn. Het water zou alleen door de vlammen gaan en nooit in staat zijn het vuur te 

doven. Je moet water geven aan de basis van het vuur, de oorzaak van het vuur, in dit geval de 

chaos en de puinhoop in de hoofden van de mensen die op aarde leven. Dat is de hoofdoorzaak van 

het probleem. Van hieruit kunnen we het probleem niet bereiken. De mensen in de Federatie hier 

zijn ook machteloos, want zij zijn in 5D zoals wij. 

 

U vraagt naar Saturnus, alles wat we daar vinden zijn meer bureaucraten. Die nooit de 

verantwoordelijkheid voor het probleem nemen. Ze kaatsen die verantwoordelijkheid naar elkaar, en 

dat is omdat het niet hun verantwoordelijkheid is. Het zijn de mensen! 

 

Gosia: Maar toch nemen ze heel concreet beslissingen die niet goed zijn voor de mensen. 

 

Yázhi: Dat doen ze. Ze zien het misschien niet, maar die tastbare beslissingen worden bevolen door 

het Collectieve Onbewuste van de mensheid. 

 

Gosia: Waarom willen ze je weg hebben? Waarom willen ze de "wortel" van het probleem niet 

oplossen? Waarom belemmeren ze je werk als ze niets met die ROOT te maken hebben? Het is 

allemaal te wankel voor mij om te begrijpen. 

 

Yázhi: Omdat ze de oorzaak van het probleem niet kennen. Je kunt de kernoorzaak van het 

probleem alleen zien vanuit een dichtheid boven 5D. Zij zijn deel van het probleem, maar slechts 

een afspiegeling van het basisprobleem (de menselijke collectieve geest). 

 

Gosia: Waarom niet 5D mensen geest? Waarom alleen de mens? Voor mij is het een eenheid. Ik 

kan net zo goed zeggen: het is het basisprobleem van 5D mensen. Aangezien mensen ET's ZIJN. 

 

Yázhi: Omdat mensen ET zijn, zijn ze een afspiegeling van de Federatie en omgekeerd. Wat 

relevant is, is dat de Federatie vanuit 5D niet in staat is het probleem op te lossen. Omdat het alleen 

van onderaf kan worden opgelost. 

 

Gosia: Dat zijn ze. Ze laten het niet toe. De controle over de media overnemen zou zeer cruciaal 

zijn om het probleem bij de wortel op te lossen. 
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Yázhi: Zij als in Federatie zijn het resultaat van het menselijk collectief. De mensen staan niet toe 

dat wij ons ermee bemoeien. Je zegt dat het belangrijk is, dan moeten ze "overtuigd" zijn dat het 

overnemen van de massamedia de sleutel is, want dat is het. Een van de sleutels in ieder geval. 

 

Gosia: Mensen staan ook niet toe dat de slechten zich ermee bemoeien. En dat zijn ze. Mijn moeder 

heeft er niets mee te maken dat de Illuminati haar leugens via de media vertellen. Als ze wist dat 

het leugens waren, zou ze het niet toestaan. 

 

Yázhi: Dat komt omdat ze niet handelen vanuit hun persoonlijke macht, maar vanuit een collectieve 

Matrix. Daarom noem ik (en Jung) het het Collectief Onbewuste, omdat zij niet in staat zijn het te 

zien of zelfs maar te erkennen dat het bestaat. 

 

Gosia. Ok. Wie moet overtuigd worden? 

 

Yázhi: Het menselijk collectief. En daarom zijn we zo hard aan het werk geweest om de massa's 

"wakker te schudden". Precies daarom! 

 

Gosia: Hoeveel handtekeningen zijn er nodig? 

 

Yázhi: Het is geen kwestie van handtekeningen, het is een kwestie van het herprogrammeren van 

mensen op een onbewust niveau. Handtekeningen zouden slechts een wil vertegenwoordigen, die al 

dan niet een weerspiegeling kan zijn van hun ware wil. Maar laten we zeggen dat het een echte 

weerspiegeling is van hun wil. Dan zouden we minstens 3,5 miljard handtekeningen nodig hebben. 

(Als we de niet-reële ook meerekenen, want ik heb geen gegevens over de echte, zou dat 

neerkomen op zo'n 750 miljoen). 

 

VOLGENDE DAG: 

Yazhi: Zoals ik al eerder zei, kan het erop neerkomen dat er helemaal geen Federatie bestaat 

vanuit het oogpunt van wie dan ook op aarde, strikt vanuit die hoek. Als je het probleem alleen al 

vanuit die hoek bekijkt, kun je zien dat wat er op Aarde gebeurt slechts een weerspiegeling is van 

de Wet van Spiegels in zijn hoogste uitdrukking. Omdat mensen in een vicieuze cirkel zitten waarin 

ze alleen, of meestal, slechte dingen die hen overkomen zien als afkomstig van een externe Bron, 

zitten ze allemaal in een slachtoffer-modus. Dus als ze in een slachtoffer-modus zijn, voelen ze zich 

hulpeloos. Zij, als in het sociale dier, de ene massa die de som is van het Collectieve Onbewuste (ik 

hou van die Jung's term en gebruik hem). 

 

Dus vanuit dat onbewuste manifesteren zij dingen voor zichzelf, dingen die die staat van zijn en 

bewustzijn weerspiegelen. Dus de mentaliteit van "arme kleine hulpeloze ik, een eenvoudige burger 

die alleen maar van dag tot dag leeft en nauwelijks genoeg geld heeft om te eten en de regering is 

corrupt, etc.," en dat... zal alleen maar de houding en de mentaliteit van die andere mensen, 

gewoon meer mensen, die op machtsplaatsen zitten, voeden en versterken. 

 

Degenen op lagere plaatsen van macht, maar nog steeds macht, komen ook meestal uit een leven 

en uit een positie van denken en leven met een gebrek-mentaliteit. Dus omdat ze uit dezelfde 

mentaliteit komen, zullen ze geneigd zijn om "gek" te worden als ze eenmaal aan de macht zijn en 

neigen naar hebzucht omdat ze zoveel mogelijk rijkdom willen vergaren als ze maar kunnen zolang 

ze in functie zijn. 

 

Dus je kunt zien hoe de ene mentaliteit de andere voedt. Waardoor meer hebzucht ontstaat bij 

degenen met macht. Zelfs helemaal aan de top, bij de Illuminati en zo, want ook al leven zij aan de 

top misschien niet in een gebreksmentaliteit, zij leven wel in angst. Angst om ontdekt te worden 

door de mensen waarvan ze weten dat ze alleen al door hun aantal meer en dus veel machtiger zijn 

dan zijzelf. Dus leven zij in de angst ontdekt te worden door wat zij de mindere noemen. 

 

Omdat zij die mentaliteit hebben die ook gevoed werd door de toelage van het volk, voelen zij zich 

superieur aan de meerderheid van de bevolking, en gevoed door de angst om ontdekt te worden, 

nemen zij hun toevlucht tot misleiding, leugens en manipulatie, zoals in het gebruik van hun 

wereldwijd gecontroleerde media om ervoor te zorgen dat de bevolking in massa niet eens weet wat 

er werkelijk aan de hand is, over wat dan ook. 
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Dat is dus de Matrix. Het verblinden van de massa van de bevolking door middel van Mind Control, 

perceptie-controle, die op haar beurt alle waarden creëert waarmee de hele wereld werkt. Het 

context kader van wat men werkelijkheid of echt noemt. 

 

In principe betekent dit dat de eenvoudige mensen in massa met behulp van het Collectieve 

Onbewuste de scheppers zijn van de Matrix en alles wat zich daarin afspeelt. Tot op het punt dat zij 

zelf de scheppers zijn van degenen die hen leiden en misleiden in het creëren van een valse realiteit 

tegen hen allen. 

 

Dus, terugkomend op de Federatie, objectief gezien kan een soort agentschap zich niet bemoeien 

met, of in een probleem van de aard van het probleem dat zich op Aarde afspeelt, niet omdat een of 

andere wet dat niet toestaat, hoewel die wetten wel degelijk bestaan en hier ook vaak aan het werk 

zijn, maar laten we dit eenvoudig houden. Zij kunnen zich er niet mee bemoeien, want zelfs als zij 

dat wel zouden doen, zouden zij niet weten waar zij moeten beginnen of waar zij zich ermee moeten 

bemoeien, of manipuleren wat er gaande is. Er zijn geen kooien om te verwijderen, of bijna geen. In 

voor- en tegenspoed leven de mensen in een gevangenis voor hun geest, maar wel door henzelf 

gemaakt. 

 

Het is waar dat degenen die op Aarde de macht hebben hen allen, de bevolking, manipuleren, maar 

een stap terug manipuleren zij hen allen omdat de massa's in een geestesgesteldheid verkeren die 

het allemaal toelaat. 

 

Zoals ik al zo vaak heb gezegd, en David Icke ook, als veel mensen, zelfs niet de overgrote 

meerderheid, zich niet zouden houden aan welke verordening dan ook, zouden degenen die aan de 

macht zijn niets kunnen doen om hen zo'n verordening op te leggen. Macht in de aantallen, want 

dat is wat de realiteit creëert, het basis Collectieve Onbewuste dat we onlangs op een positieve 

manier aan het werk zagen met de ineenstorting van WhatsApp en ook sommige Wall Street 

bewegingen. 

 

Gosia: Ik begrijp het, dank je. Het moet echter wat meer worden uitgelegd, want we zeiden ook dat 

zij het allemaal in de hand hadden, Cabal is in feite Federatie. Dus we moeten dat idee verbinden 

met wat je hier zegt: dat ze niet zouden weten waar te beginnen. 

 

Uiteindelijk zullen ze er komen. Dit is een geval van beide invalshoeken die waar zijn, en de mensen 

moeten begrijpen dat de dingen niet het een of het ander zijn, maar dat beide tegelijkertijd bestaan. 

 

Maar in dit geval, zie ik het antwoord op die vraag als simpel. Want zoals het Collectieve Onbewuste 

op Aarde hun regeringen schept, (vandaar het gezegde dat mensen alleen de regeringen krijgen die 

ze verdienen), zo stoppen de mensen op Aarde met zo'n Collectief Onbewustzijn hun scheppende 

krachten daar niet. Maar met datzelfde mechanisme gaan zij verder met het creëren van alles en 

nog wat dat in de verste verte iets met hen - mensen - te maken heeft. 

 

Dus de Federatie die hen, de mensen, controleert, is niets meer dan een ander niveau van dezelfde 

regering die zij voor zichzelf hebben gecreëerd. Gewoon een stapje verder, maar meer van 

hetzelfde. Omdat zij hen "laten" zijn en hun eigen ondeugden "laten" ontwikkelen, en zoals ik heb 

uitgelegd, bestaat de Federatie uit dezelfde mensen die zij reguleren als schaduwen en 

weerkaatsingen van elkaar. Zoals ik al eerder heb gezegd, is de mensheid geen ras, maar een bio-

pak om talloze sterrenrassen als één te vermengen om een menselijke ervaring te hebben. 

 

Dus ook al zouden wij de Federatie kunnen overhalen om rechtstreeks in te grijpen ten gunste van 

de mensen op Aarde, er zou geen enkele manier zijn om te manipuleren, om iets in het bijzonder te 

doen. Want alles wat ze zouden kunnen doen, zou militair zijn, met een enorme dodentol die we in 

de eerste plaats proberen te stoppen. 

 

Gosia: Stop injecties en verwijder de wereldwijde oplichterij zou een goed begin zijn... laat de 

mensen het daarna uitzoeken. 

 

Yázhi: Niet alleen "een goed begin". Dat is zo ongeveer alles wat er nu toe doet. 
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Dus, en zoals ik al lang zeg, is er geen nut voor enorme stellaire oorlogsvloten met dramatisch 

krachtige Dreadnoughts, want het probleem is niet van die aard. Het is een mentaal perceptie 

probleem, niet een klassieke buitenaardse invasie. 

 

Er zijn dus manieren om in te grijpen, zoals het overnemen van de media, zoals in het plan van de 

Taygetans stond. Maar zowat alles wat gedaan kan worden, kan en zal een negatieve terugslag 

teweegbrengen. Maar, zoals we al eerder hebben gezegd, in dit geval waar de dood door gedwongen 

inentingen zich voordoet, is er geen morele norm of belemmering om niet in te grijpen, zelfs niet op 

een militaire manier. Maar, zoals u ziet, is dit een zeer complex scenario. 

 

Maar in het algemeen heb je de Federatie niet nodig om in te grijpen, omdat dat sterk zou ingaan 

tegen de gevoelde vrije wil van de bevolking, geestelijk beheerst of niet, en een sterke heropleving 

van haat en angst met zich mee zou brengen, en een grote verscheidenheid van gevolgen die we 

niet volledig kunnen voorzien, maar met verwoestende gevolgen. 

 

De mensen moeten leven, en moeten de gevolgen zien van hun niet-handelen, zij moeten de 

gevolgen zien van het blindelings weggeven van hun macht aan mensen van gezag, en dit omvat 

ook mensen van gezag die ook blindelings hun macht weggeven aan andere mensen van "gezag" die 

dat steeds weer zullen herhalen met verwoestende gevolgen die we vandaag allemaal kunnen zien! 

 

De mensen zullen vroeg of laat het bedrog van de Cabal inzien. En zullen uiteindelijk reageren. Het 

probleem is, hoeveel doden zal dat kosten? Dus ik zie en begrijp de noodzaak om de media in een 

invasieve stijl over te nemen, rekening houdend met enkele parameters, zoals dat het niet nodig is 

om bekend te maken wie het werkelijk was, als in niet-mensen. Toegegeven. 

 

Maar terugkomend op de oorspronkelijke vraag. Uiteindelijk zijn het de mensen van de Aarde die 

een Collectief Onbewuste creëren, dat de som is van al hun overeenkomsten van perceptie en dus 

overeenkomsten van reactie en actie, degenen die alles voor zichzelf manifesteren. Dus de 

zogenaamde "Gebroken Schoentjes" zijn de scheppergoden, ook al begrijpen ze dat niet, of zien ze 

dat niet. 

 

Ik ben me er volkomen van bewust dat dingen niet als hetzelfde worden gezien of met hetzelfde 

perspectief vanaf de grond, zoals wanneer je vastzit in het verkeer in een auto, denkend aan je 

rekeningen die je moet betalen voordat de maand voorbij is, en mijn perspectief zittend op een heel 

groot sterrenschip op jullie allemaal neerkijkend met een mooi raam terwijl je dit allemaal denkt 

terwijl je chocolade-ijs eet. 

 

Maar mensen creëren wel alles wat hen aangaat, hun realiteit. Het collectief, de kleine "Kapotte 

Schoentjes" zijn de scheppers van hun eigen problemen en zij zijn ook degenen die de oplossingen 

voor al hun problemen in handen hebben, en dit zullen ze leren, vroeg of laat. Zij zijn de Goden. 

 

Zoals ieder mens een onbewustzijn heeft van waaruit het zijn hele leven creëert, dragen zij ook bij 

tot de schepping van hun Collectief Onbewustzijn dat vanuit die ruimte de hele dynamiek van hun 

sociale structuur op Aarde zal manifesteren. Maar dat Collectieve Onbewuste houdt daar niet op, dat 

zal op zijn beurt weer optellen om een nog groter, groter Collectief Bewustzijn te creëren, waarvan 

ook andere sterrenrassen helpen vormen. En waar wij allemaal deel van uitmaken. Dus zoals ik 

hierboven zei, creëren de mensen ook de buitenaardsen die in de Federatie zitten en de Federatie 

die hen allen regeert - controleert, omdat wij allen scheppers zijn van een groter Collectief 

Onbewustzijn. 

 

Velen zullen zeggen dat wij hier tegen jullie allemaal "te menselijk" zijn. Ik antwoord met "hell no", 

alles wat jullie zien is het deel waar jullie je mee kunnen identificeren, het andere deel kunnen jullie 

niet zien. Maar dit gezegd hebbende, zijn we allemaal veel meer met elkaar verbonden dan we op 

het eerste gezicht kunnen zien. Omdat we medescheppers zijn van dat grotere Collectieve 

Onbewuste, zullen veel dingen hetzelfde zijn. 
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Dus zelfs kleding en schoenen, en gewoonten en sieraden zullen hetzelfde of bijna hetzelfde zijn. 

Dat komt omdat het uit datzelfde Collectieve Onbewuste komt, het is alleen zo dat vanuit het 

perspectief van iemand op Aarde, zij dit simpelweg niet kunnen zien waar ik het over heb. 

 

In het algemeen kan de Federatie dus niet tot handelen worden overgehaald, omdat zij niet eens 

weet hoe te handelen. Dus een bezoek van hier aan de Federatie zal hen niet van gedachten doen 

veranderen. Maar degenen die alles vanaf de basis creëren, zijn degenen die de Federatie 

controleren. Zij controleren elkaar. 

 

Van hieruit kan een geïsoleerd ras weinig doen om te helpen. De deur om hen te zien gaat alleen 

open vanaf de Aarde, niet vanaf hier. Want er is geen hier en daar, zoals in Saturnus en Aarde, want 

het is allemaal dezelfde eenheid. Het probleem is op Aarde, van Aarde en moet opgelost worden 

vanaf Aarde. Zij kunnen het allemaal stoppen, collectief. Want zoals ik al eerder zei, wat er nu in de 

wereld gebeurt is een reactie op het massale ontwaken waardoor de machthebbers in grote angst 

zijn gedompeld omdat ze ontdekt zijn en het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat de 

mensen hun deuren zouden intrappen en hen allemaal zouden lynchen. 

 

Gosia: Oké, nog een punt. Je blijft zeggen, wat ik wel begrijp maar een beetje moet betwisten, dat 

het de mensen zijn die de Federatie creëren, en wat er in die Federatie gebeurt, omdat het allemaal 

voortkomt uit het Collectieve Onbewuste van de mens. Ok, MAAR... aangezien we allemaal één zijn 

en verbonden, waarom kan het dan niet omgekeerd gezegd worden... dat wat er op Aarde gebeurt, 

voortkomt uit het Collectieve Onbewuste van de Federatie? Is de manifestatie niet sneller vanuit 5D 

dan vanuit 3D? Wat zou betekenen dat wat zij zijn op het Collectieve Onbewuste niveau 

PROJECTEERT SNELLER dan wat het menselijke Onbewuste Collectief in 3D is. Hier is manifestatie 

langzamer. 

 

Dus met dat gezegd zijnde, zouden we ook het collectief van de rassen in 5D moeten aanspreken, 

net zo goed als we ons op de mensen richten, niet? Het is niet alleen "mensen creëren ons in 5D". Ik 

zie het ook, zo niet meer: wij in 5D creëren jullie in 3D. Voorbeeld daarvan... spiegels die jullie 

daarboven op Aarde creëren. 5D mensen zijn geen spiegels van 3D mensen. Het is het omgekeerde. 

Volgens hetzelfde patroon, zouden 3D problemen ook "spiegels" kunnen zijn van 5D problemen. Wat 

zijn uw gedachten hierover? 

 

Yázhi: Alles in uw vraag is geldig. Het maakt dit een super ingewikkelde soep van meerdere 

niveaus. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, wat geldig is vanuit één standpunt, kan dat niet zijn 

vanuit een ander. En het feit is dat vanaf het oppervlak van de planeet, daar levend, in het 

zogenaamde "echte leven", de Federatie vrij inconsequent is, als onbestaand zoals het altijd 

onbestaand is geweest. 

 

Dus, je kunt of moet dit probleem van de Aarde vanuit verschillende perspectieven bekijken, niet 

alleen vanuit een superieur perspectief, zoals het superieure begrip van de ontwaakten. Dus moeten 

we begrijpen en accepteren dat vanuit het gezichtspunt van het menselijk collectief en wat werkelijk 

echt is voor hen, is dat er een vreselijke ziekteverwekker rondloopt die veel mensen doodt en dat de 

injectie de logische oplossing is in de strijd tegen deze ziekteverwekker. Dat is echt voor hen en de 

rest van jullie zijn slechts mafkezen, mensen die geloven in gevaarlijke samenzweringstheorieën. 

Dat is hun werkelijkheid en jullie (wij) zijn degenen die hen een andere werkelijkheid proberen op te 

leggen. 

 

Dus vanuit het standpunt van een andere dichtheid die observeert en waarvan onze handen 

grotendeels gebonden zijn, is het enige wat we kunnen doen, proberen hen hier doorheen te 

loodsen. Want het is iets dat zij ook moeten doormaken als deel van hun (ouch) "natuurlijke 

evolutie" als soort. Anders zullen ze het nooit leren. Velen zullen lijden, maar het zal hun keuze zijn. 

Hoe vreselijk het ook klinkt, het is hun eigen planning. 

 

Want we kunnen van hieruit niet veel doen. En de Federatie, met welk excuus of logische of 

onlogische verklaring dan ook, zal weer niets doen. Dat noem ik negatief, permissief, regressief, wat 

dan ook. Nogmaals, perspectieven. Het feit is dat ze niets zullen doen. Opnieuw. 

 

Gosia: Opnieuw? 
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Yázhi: Ze hebben niets gedaan tijdens WO II, tijdens WO I, tijdens de Burgeroorlog, tijdens de 

Napoleontische oorlogen, tijdens de Donkere Eeuwen, de Inquisitie, de Romeinse tijd, ze hebben 

nooit iets gedaan. Ja, ze grijpen wel in wanneer ze denken dat het goed is, maar je kunt 

beargumenteren dat het niet de Federatie is, maar een of ander lid, ras, wat dan ook, van de 

Federatie. Zoals de Taygetans nu als voorbeeld. Vanuit ons gezichtspunt zien wij dit als "niet eerlijk" 

en dat is het ook niet. Maar vanuit het ene of het andere perspectief, zal er altijd een zijn waar het 

"niet eerlijk" is. 

 

VOLGENDE DAG: 

Yazhi: Wat ik gisteren zei is de basis van alles: je bent geen fysiek wezen dat een spirituele 

ervaring heeft, je bent ook geen spiritueel wezen dat een fysieke ervaring heeft, je bent de Bron - 

de absolute, alwetende eenheid, die zich dingen verbeeldt; die zich vermaakt en hecht aan zijn 

eigen ideeën. 

 

De basis van wat ik probeer uit te leggen is dat je, als het absolute, buiten de tijd staat, buiten de 

ruimte. Dit betekent dat het principe van niet-lokaliteit op jou van toepassing is, en het principe van 

geen tijd ook. Ook dat zijn denkbeeldige ideeën. 

 

Dus iedereen die je in vorige levens bent geweest bestaat nog steeds, het is allemaal gelijktijdig, 

zelfs als je de dingen op een perceptuele lineaire manier ervaart, alles is op hetzelfde moment. 

 

Je bent niet één persoon, je bent het resultaat van al die ontelbare andere mensen en wezens die je 

eerder was en nog steeds bent, want ze zijn er nog steeds. Dus in principe bent u een conglomeraat 

van mensen. U bent een gemeenschap. Dat is iedereen. 

 

Wat mensen 3D noemen is een basisdichtheid, met "dichtheden" als voorbeeld omdat je weet dat ik 

volhoud dat er geen zijn. Niet zoals zij ze beschrijven te zijn. Het zijn meer ideeën, en 

overeenkomsten. 3D is de laagste dichtheid die nog het concept van "Ik", van "Zelf" kan 

vasthouden. Ga lager, en je verliest het. Te basaal. Omdat het de basis is, is het ook de meest 

uitgebreide, als een figuur 8 komt het terug naar waar het begint. 

 

Een persoon is het resultaat van een conglomeraat van vorige levens die nog ergens aan de gang 

zijn, die zich allemaal vermengen en met elkaar communiceren door de ether om jou te vormen. Dat 

is waar de "jij" zich bevindt, niet in je hersenen. De hersenen zijn slechts de vertaler in wat jij 

perceptueel fysiek noemt. 

 

Al die levens delen informatie, dat zijn je gedachten. Alleen gefilterd door de lens van de hersenen 

in kleine bruikbare stukjes die ook relevant zijn voor wie je vandaag bent. Dit is ook de reden 

waarom mensen kunnen tappen in de zogenaamde Akasha kronieken. Het is het veld, een andere 

veelgebruikte term, alleen daar reikend naar concepten die niet noodzakelijkerwijs van jou zijn of 

van je vroegere varianten. 

 

Elke persoon wordt gevormd door anderen die in een minder verruimde staat verkeren, maar toch 

dezelfde persoon zijn. En het punt van aandacht, het terugkeren in de jij, weet je, is alleen omdat je 

vasthoudt aan een stadium, en zoals stadia zijn, zul je naar een ander gaan. 

 

Dus hoe meer je je uitbreidt, hoe meer ervaringen je opdoet, hoe meer mensen je als jezelf hebt 

opgenomen. Uiteindelijk is elke persoon die bestaat, van elk denkbaar ras, dier, plant en mineraal, 

een variant van jou. En als je dit nog verder uitbreidt, zijn ze allemaal niets anders dan ideeën in je 

verbeelding. 

 

Dus een persoon is het resultaat van velen, afhankelijk van ieders niveau van begrip. En elke 

persoon zal ook een deel zijn van een groter geheel, meer uitgebreid, misschien niet langer in 

menselijke vorm. Een planeet, een zon, een sterrenbeeld, een melkwegstelsel. Allemaal met gevoel, 

allemaal bewust en alles bevattend wat elk individueel wezen heeft. Elk wezen is een klein fragment 

van iets groters, en dat is op zijn beurt weer een fragment van iets dat nog groter is, en nog groter, 

en nog groter. Alles wat is, alles wat bestaat, is niets anders dan gedachtevormen. De 
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oercomponent van het hele universum is gedachte, is bewustzijn, en het verschil tussen het ene 

ding en het andere is niets meer dan een idee. 

 

Een van de belangrijkste elementen die vele fragmenten tot een groter wezen samenbinden is... 

natuurlijk gedachte en ideeën, dus het is het idee dat ze hebben over wat de werkelijkheid is, of zou 

moeten zijn... Dat zijn perceptuele overeenkomsten. En zij vormen wat wij het Collectieve 

Onbewuste noemen. 

 

Wat is het collectief onbewuste? Het is het stilzwijgende, niet-bespreekbare paradigma van de 

werkelijkheid als een reeks afspraken van een gemeenschap van mensen. De wetten van de fysica 

bijvoorbeeld, maken deel uit van die collectieve reeks afspraken. Maar zijn alleen geldig binnen dat 

paradigma. Zo ontstaat een conceptuele realiteitsbel (Collectief Onbewustzijn) waarin de dingen op 

een bepaalde manier werken daar bij overeenkomst. Dus vanuit dat gezichtspunt moet alles wat 

gedaan moet worden, bepaald worden door die set van afspraken. 

 

Dus hieruit afscheid nemend, als een begin want ik ben nog niet klaar, kan ik zeggen dat de enige 

manier om een probleem op te lossen dat zich binnen een bepaalde realiteitsbubbel voordoet, van 

binnenuit moet komen, omdat de wetten en afspraken die van buitenaf komen, al dan niet op hen 

van toepassing kunnen zijn. 

 

Met andere woorden. De enigen die hun eigen realiteit creëren zijn de mensen. 

 

En wie buiten de realiteitsbubbel staat kan alleen maar helpen, maar geen verandering opleggen 

aan de bewoners van een ander rijk, omdat zij eenvoudigweg niet in staat zijn de meer uitgebreide 

gezichtspunten, gedachtevormen en concepten van een andere realiteitsbubbel te begrijpen. 

 

Het is waar, je kunt mensen niet veranderen, je kunt alleen aanbieden, dus het opleggen van een 

oplossing zal slechts tijdelijke resultaten opleveren. En de mensen die de scheppers zijn van hun 

eigen perceptuele zeepbel zullen altijd teruggrijpen naar wie en wat ze daarvoor waren. Want je 

kunt een persoon uit de Matrix verwijderen... maar je kunt de Matrix niet uit een persoon 

verwijderen. Zij zijn de Matrix, zij zijn de scheppers. En waar ze ook heen gaan, ze nemen het met 

zich mee. 

 

Het is heel anders om een persoon, meerdere zelfs van de planeet, de Matrix, te verwijderen en hen 

in een andere te plaatsen, waar zij andere dingen zullen ervaren die hun begrip zullen verruimen en 

zich daardoor aan de nieuwe realiteitsbubbel kunnen aanpassen. En een andere is om te proberen 

de hele nieuwe realiteitsbubbel, in dit geval 5D, op te leggen in een 3D realiteitsbubbel, omdat het 

er niet in zal "passen", hun geest is er niet klaar voor. 

 

Dus moeten ze groeien op hun eigen. Hun eigen fouten maken. En zoals ouders dat zouden doen, 

kunnen mensen in andere meer uitgebreide realiteitsbubbels alleen maar gidsen zijn. Ze kunnen 

alleen direct ingrijpen als het hele realiteitsparadigma op het punt staat volledig vernietigd te 

worden. Het lijkt erop dat dit is wat er nu op Aarde gebeurt, maar zelfs met zulke niveau 

gruweldaden gaande, kan het nog steeds worden gezien als een leerproces dat de mensheid moet 

doormaken. 

 

Om je vraag te beantwoorden in het geval van Alfrata, Alpha Centauri. Dat was een 5D planeet 

binnen een 5D realiteitsbubbel. In het geval van de Aarde, is het een andere bel, een andere Matrix 

binnen de Matrix. Alles wat de Federatie zou doen om de Aarde te bevrijden, zou slechts tijdelijke 

resultaten opleveren, en binnen de kortste keren zouden zij terugkeren naar hun oude destructieve 

ideeën. Ze moeten groeien en leren door ervaring. 

 

Gosia: Maar de 3D bel werd opgelegd aan de Lyrians. Waarom niet UNIMPOSE het nu? 

 

Yázhi: Het is een optie en als het aan mij lag zou ik het in een hartslag doen. Maar het is niet aan 

mij, dus het beste wat ik nu kan doen is de mensen in staat stellen hun eigen problemen op te 

lossen. Zoals het probleem nu, dat mensen in zeer gevaarlijke parallelle werkelijkheden leven, zelfs 

als ze dezelfde kamer delen daar op Aarde. Hun niveaus van begrip zijn gewoon zo verschillend dat 
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ze niet langer met elkaar kunnen omgaan. Afluisterapparaat of geen afluisterapparaat, beide 

partijen zijn er volledig van overtuigd dat zij de waarheid in pacht hebben. 

 

Dus er is een enorme scheiding, een breuk. Tijdlijnen zijn gebroken. Weet je nog? Elke persoon is 

een tijdlijn en deelt alleen een zogenaamde collectieve tijdlijn als ze het eens zijn in perceptie. En ze 

zijn het nu duidelijk niet eens. 

 

Dus de unie is het enige dat de planeet kan redden, als ze zich verenigen tegen WhatsApp. Als ze 

zich konden verenigen, kon geen kwaad hen raken. En het insectenprobleem zou niet verder kunnen 

gaan. 

 

De mensen die bang zijn voor de afluisterapparatuur zijn in een echte staat van angst en geloven 

echt, dat is hun realiteit, het is niet vals voor hen, het is voor jou, het is voor ons, maar het is harde 

waarheid realiteit voor hen. Je kunt geen moment denken dat zij, als massa's mensen, in staat 

zouden zijn om je te begrijpen, want ze zouden zoveel moeten leren, zoveel dingen voordat ze zelfs 

maar de basis zouden hebben om te beginnen met jouw manier van het zien van de wereld en het 

probleem te begrijpen. 

 

Dus dat wekt wrevel, ik weet het, maar dat is niet de manier. 

 

De massa kan de zogenaamde ontwaakten niet begrijpen. Zij hebben eenvoudigweg niet de 

noodzakelijke achtergrond in kennis om zelfs maar te beginnen jullie te begrijpen. Dus is het aan de 

ontwaakten om medelevend en empathisch te zijn met de niet-ontwaakten, bij gebrek aan betere 

woorden. Zij kunnen de ontwaakten niet begrijpen, maar de ontwaakten kunnen de matrix-

ontwaakten wel begrijpen. Dus benader ze met vriendelijkheid en liefde, en leg op een andere 

manier, minder agressief, uit dat er een andere manier is om deze crisis uit te leggen. 

 

Gosia: Maar je zei toch ook dat zij vijanden waren. 

 

Yázhi: Ik wist dat je dat zou zeggen. En dat zijn ze ook! Dat zijn ze omdat zij het zijn die de 

puinhoop creëren door hun pure onwetendheid, en met hun onwetendheid trekken ze alle anderen 

naar beneden. Maar je kunt dit niet bestrijden met dezelfde mentaliteit die het probleem in de 

eerste plaats heeft gecreëerd (Albert Einstein). Bestrijd de vijand met empathie en liefde. Met 

begrip. Het doet het lage energieveld de meeste pijn. 

 

Bescherm jezelf in het proces. "Hallo mijn broer, mijn zus. Ik weet dat je bevolen werd om de 

temperatuur op het hoofd op te nemen, maar het is invasief, en het is niet nodig. In de arm, bij de 

elleboog aan de binnenkant, kunt u net zo goed de temperatuur meten." En niet zeggen: "Niet in het 

hoofd, jij stuk stront... ben je hersendood of wat!" Als een ruw voorbeeld. 

 

Ik weet dat het moeilijk is. Maar aangezien de Matrix-ed sheeple zich niet zullen verenigen, is het de 

taak van de ontwaakten om het probleem op een andere, intelligentere manier te benaderen. 

Misschien is het niet altijd mogelijk, zelfs niet praktisch. Maar het is misschien het beste wat je als 

individu kunt doen. 

 

Hoe? Verenigen! 

 

Hoe verenig je je? Met liefde en integratie! 

 

Hoe verenig en integreer je? Met empathie! 
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