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Sterrenzaden, de grote gebeurtenis, zal het gebeuren? - Gesprek met Yazhí Swaruu  

 

Robert. - Dat dit alles een soort simulatie is. Dat woord gebruik ik om dit te beschrijven. Dat is de reden 

waarom geen enkele Federatie iets gaat doen. Ik geloof ook niet dat deze mensheid zich technologisch 

nog veel verder zal ontwikkelen.  

 

Yazhí Swaruu.- Dat klopt, precies.  

 

Robert. - En ik betwijfel of het interstellair zal worden.  

 

Yazhí Swaruu.- Het idee is dat de menselijke beschaving wordt vastgehouden waar ze is. En het feit dat 

ze de starseeds of de bevolking willen wekken veroorzaakt de "reset", omdat ze het concept bederven van 

wat daar gebeurt, wat leven in 3D is. Als het je niet bevalt, zijn er andere plaatsen en planeten.  

 

Robert. - En daarom leven ze maar een tiende van wat buitenaardse wezens leven... Als je veel leeft 

bereik je wijsheid en daarmee een "5D" mentale staat.  

 

Yazhí Swaruu.- Daarom leven ze maar 10% van wat andere Lyrische rassen leven.  

 

Robert. - Ja. Dat is goed begrepen. Dat is waarom we aan het einde van deze beschaving zijn. Swarúu 

zei: Het jaar 2025 zal niets zijn wat je nu weet.  

 

Yazhí Swaruu.- En welke reden had ze.  

 

Robert. Ze zullen die Med Pod technologie nooit geven.  

 

Yazhí Swaruu.- Ik heb gezien dat ze het beloven op andere YouTube kanalen en op andere plaatsen, dat 

klopt, ze zullen het niet geven omdat dat ook het concept zou breken.  

 

Robert. - Zeker. Slechts een paar. En die enkelen hebben geen referentiekader dat ze in 5D zijn. Dan zal 

het leven doorgaan zoals het nu is. Ze zullen het leven niet veel langer maken. Niet met Cyborgs of met 

Transhumanisme.  

 

Yazhí Swaruu.- Dat klopt, nee. En dat is waarom ze de Sterrenzaden moeten aanvallen, ze zijn te 

wakker.  

 

Robert. - Ja. De zaden als een concept is ECHT. Wij zijn "ALLEN". Buitenaardse wezens ervaren hier 

menselijk te zijn.  

 

Yazhí Swaruu.- Zaden, een concept dat voortkomt uit reïncarnatie.  

 

Robert. - Precies.  
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Yazhí Swaruu.- Reïncarnatie wordt aangevallen door de katholieke kerk omdat het het idee van 

bevolkingsbeheersing zou doen instorten, zoals 'als je je goed gedraagt ga je naar de hemel, of als je je 

slecht gedraagt ga je naar de hel', het (reïncarnatie) doet het idee instorten dat Christus zichzelf heeft 

opgeofferd voor onze zonden . Reïncarnatie is echt, en er zijn overal bewijzen voor die dagelijks naar 

buiten komen. Daarom moeten de zaden wel echt zijn.  

 

Robert. - Zeker, maar zij willen niet weten of dit echt is, of dat er buitenaards leven bestaat buiten de 

Aarde. Ze zeggen dat ze sondes naar Mars sturen om te zien of ze versteend bacterieel leven kunnen 

ontdekken. En nu weer de 'Aarde is plat'.  

 

Yazhí Swaruu.- Nog een concept: Dat er GEEN buitenaardsen zijn en dat ze inter-dimensionaal zijn. 

Vanuit een hoge-dichtheid perspectief is dat waar. Alleen vanuit dat perspectief, omdat het principe van 

non-lokaliteit van toepassing is. Waar vanuit de Ether of hogere dimensies, alles vervat zit in één enkel 

idee. De Bron. Alleen is het een kanaal of frequentie dat ze op de ene planeet zijn en niet op de andere. 

Het is hetzelfde principe van een schip in supra-luminaire vlucht. Je verandert gewoon de frequentie naar 

de bestemming. Omdat er geen afstanden zijn, is dat slechts een illusie, net als tijd. Dus van bovenaf, 

vanuit Ether, vanuit hogere dimensies, zijn er GEEN afstanden. Dus, of het nu Cyndriel, Temmer, Erra, 

Aarde, Alfrata, Pitoya, Lyra is... het maakt niet uit welke planeet, alles wordt opgelost door inter-

dimensionaal te reizen. Dus de aliens zijn inter-dimensionaal, en alles is vervat in het hier, zoals in het 

geval van tijd alles vervat is in het nu. Maar vanuit lagere dimensies, als ze "van andere planeten" zijn. 

Dus het hangt af van het perspectief van waaruit je ze bekijkt. En de Aarde is rond met een niet-uniforme 

vorm, als een geode, ingedeukt, en ze is niet perfect bolvormig, maar ze is NIET plat! 

 

Robert. - Ja, je legt het super goed uit. Het hangt af van het niveau van bewustzijn dat we hebben om de 

informatie te verwerken. "Alle zielen zijn Universeel en geen enkele komt van een specifieke plaats, ze 

zijn allemaal De Bron en allemaal zijn ze dezelfde ziel, wat hen van elkaar onderscheidt is alleen het 

niveau of het bereik van het geheugen dat ze hebben tijdens een of ander waarneembaar punt van haar 

bestaan, soms maar niet altijd een 'reïncarnatie' genoemd." Anéeka zei me gisteren: "Ze zijn allemaal 

dezelfde ziel." En de multi-universums. Praten over de multi-universa is in tegenspraak met alles wat er 

gezegd is ... Multi-universums is absurd.  

 

Yazhí Swaruu.- Dat is dwaas. Dat vele Universa, die een multi-universum creëren, die allemaal samen 

een Omniversum creëren. De menselijke geest, verslaafd aan dualiteit. Het is een geheel. De scheidingen 

zijn alleen in de geest van hen die observeren, en zij duiden het alleen aan als hun eigen beperkingen, 

niet die van buitenaf.  

 

Robert. - Materialisme, reductionisme en determinisme, ja?  

 

Yazi Swaruu.- Dat allemaal, ja.  

 

Robert. - Menselijke wetenschap. Wil je hier nog iets aan toevoegen wat Anéeka zei? "Ik spreek hier met 

opzet over specifieke rassen zonder te specificeren of rekening te houden met het feit dat uiteindelijk alle 

zielen universeel zijn, en geen enkele afkomstig is van een specifieke plaats, aangezien zij allen De Bron 

zijn en allen dezelfde ziel zijn, zijnde dat het verschil tussen hen slechts het niveau of bereik van het 

geheugen is dat zij hebben tijdens een of ander waarneembaar punt van hun bestaan, soms maar niet 

altijd een 'reïncarnatie' genoemd."  

 

Yazhí Swaruu. - Nee, het is goed zoals het is. Ik zal er alleen aan toevoegen dat deze beperkingen van 

de waarneming de zogenaamde dichtheden creëren, maar het zijn slechts ideeën.  

 

* * * 

 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/

