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Tulpa's, Kingu Reptielen, Galactische Federatie - Yazhi (Buitenaardse Communicatie - Pleyades) 

 

Yazhi: Zoals u weet is de mensheid niet één soort, maar één min of meer homogene soort die vele 

zielen van vele andere soorten als één in 3D houdt, allemaal spelend om mens te zijn. Degenen die 

ik altijd extreem intelligent noem en die de mensheid voor de gek houden, zijn geen andere dan 

Federatie rassen en mensen met macht bij de Federatie die daar in 3D en hier in 5D tegelijk zijn. Dit 

heb ik zojuist gezegd is ernstig! 

 

Want dat betekent dat de 'Tulpas' mensen, "Broken Shoes," creëren en manifesteren, een 

parasitaire entiteit creëren die door mensen als David Ike de reptielachtigen worden genoemd die 

politici van achteren besturen en puur kwaad zijn. 

Waarom reptielachtig? Omdat het een "Tulpa" is, gecreëerd door mensen en alle Lyrische rassen, 

gebaseerd op hun meest primordiale angst: de angst voor slangen. Die wordt op de Tulpa 

geprojecteerd als een reptiel met een humanoïde uiterlijk. Nu creëren de mensen de Tulpa, maar 

vóór hen creëerden de Lyrische rassen in de ruimte ook hun eigen Tulpa's en die gaan hand in hand 

en lijken op elkaar omdat mensen en anderen allemaal Lyriërs zijn en niet alleen een 

gemeenschappelijke geschiedenis delen, maar ook een gemeenschappelijke reeks angsten. 

 

Die reptielachtige 'Tulpas' parasiteert vervolgens de politici die de mensen actief uitbuiten. Degenen 

die de orders geven om mensen te laten lijden. 

 

Waarom? 

Omdat die politici, die er als mensen uitzien, geparasiteerd worden door de 'Tulpa' en een 'Tulpa' 

kan gewoon een reeks ideeën zijn. En of kan ook iets zeer objectiefs zijn als een echt ding of wezen. 

Maar hier heb ik het over de reptielachtige 'Tulpa' achter politici. 

Maar om het nog ingewikkelder te maken hebben we ook een echt tastbaar 3D reptielachtig ras dat 

reptielachtig van aard is (de Kingu) die ook worden geparasiteerd door dezelfde kwaadaardige 

reptielachtige 'Tulpa' wezens die ook op menselijke politici parasiteren. Dus het kwaad komt niet van 

een soort, maar van een Tulpa. Dus zowel de menselijke vorm, als de reptielachtige vorm, worden 

gemanipuleerd door een kwaadaardige 'Tulpa' die de mensen hebben gecreëerd. Want er zijn 

liefdevolle en positieve reptielachtige rassen die een variant zijn van Kingu, net zoals er zowel 

kwade mensen als kwade Lyrianen zijn. 

Een 'Tulpa' wordt gevormd wanneer een of meer individuen bang zijn voor iets in het bijzonder, een 

idee. Laten we als voorbeeld een hypothetisch 'Tulpa'-wezen creëren. Een kwaadaardige superrat 

die op de loer ligt in het donker. Je hebt maar één persoon nodig die bang is voor dat idee. Dan richt 

die persoon zijn echte dikke angst op het bestaan van de Hoedenrat, afkomstig van Hoedenman, 

een echt Tulpa schepsel. Meer en meer mensen beginnen de Hat Rat te vrezen. Al hun aandacht 

gaat daarheen. 

En zoals je weet, alles waar je je op richt manifesteert zich, dat is heel echt. De wet van spiegels. Ze 

beginnen een wezen te vormen dat mensen als echt beschouwen. Angst is een concentratie van 

mentale energie die alle aandacht van de persoon richt op datgene waar hij bang voor is, omdat het 

een overlevingsreactie is. Het moet dus al zijn mentale kracht geven om datgene wat het vreest te 

begrijpen en te observeren, anders is het ervan overtuigd dat het niet zal overleven. 

 

Geconcentreerde angst-aandacht is dus een zeer sterke creatieve energie die alleen gebruikt wordt 

om negatieve dingen te creëren (en die op Aarde bekend staat als 'Loosh'). Als je je meer en meer 

op die Rat gaat richten, zal het uiteindelijk zoveel energie van de mensen krijgen dat het een fysieke 
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entiteit wordt. En met nog meer energie kan het zelfs gevoelig worden en voeding nodig hebben om 

te overleven. En waar voedt het zich mee? Wat het gemaakt heeft, natuurlijk. En dat is angst. En 

dat is waarom duistere kwade entiteiten 'Loosh' nodig hebben en angst eten. Daarom moeten ze 

mensen terroriseren, en kleine kinderen. Dat is wat hen in leven houdt. Loosh is dikke tastbare 

geconcentreerde angst. 

 

En om mijn punt af te maken, zoals ik al eerder heb uitgelegd, bevinden mensen zich in meerdere 

dichtheden tegelijk. Gelijktijdig. Dus in feite zijn de mensen die de leiding hebben op Aarde, die in 

de diepe Cabal, ook sterrenzaden vol parasieten, kwade Tulpa-ideeën en entiteiten. En die zijn ook 

in Saturnus als andere 5D mensen geparasiteerd, en dat zijn ze omdat de Tulpa kwade entiteiten de 

menselijke vorm gebruiken als een portaal om toegang te krijgen tot de andere delen van dezelfde 

ziel die in 5D leeft. Dus dat is hoe ze de Federatie overnemen. Ze gebruiken mensen en Arcturiërs 

en Andromedanen en welk ras mensen ook mogen zijn in de Federatie als een portaal. Saturnussen 

in het algemeen zijn niet het probleem, die zijn gewoon geïnfiltreerd en ze weten het niet eens. Ze 

zijn zonder dat ze het zelf weten geleid naar het plaatsen van wetten die een overname van de 

spirituele kant ten goede komen. 

 

En... je kunt een geest van welke hoge dichtheid dan ook hebben, zeg 9D, maar je lichaam zorgt 

ervoor dat je één punt van aandacht ziet, dat ben jij, het ego-zelf dat je nu als Gosia als voorbeeld 

hebt. Je lichaam is een filter waardoor je maar een heel smal spectrum van de werkelijkheid kunt 

zien. Maar je geest en bewustzijn is veel groter en uitgebreider. 

 

En zeg dat een geparasiteerde Arcturiër in de Federatieraad in Saturnus misschien in een 5D 

lichaam zit dat 5D werelden ziet als een fysieke plaats waar het leeft, maar de mentaliteit die het 

kan hebben, omdat het geparasiteerd is, kan van een lagere dichtheid zijn. Ook kwaadaardig en in 

een interne strijd misschien. 

 

De Tulpa's zijn echte wezens als ze volledig gevormd zijn. En er is hier niets spookachtigs. Want alle 

wezens, rassen en mensen die bestaan in wat u ziet als een fysieke vorm met een lichaam, zijn ook 

Tulpa's die de ziel en de zielen die met hen verbonden zijn, hebben geschapen. We zijn allemaal 

Tulpa's. Materialisatie van onze eigen ideeën. Daar is waar ik dit verbind met wat ik altijd zeg. Er is 

geen lepel. Er is geen lichaam. Je bent een idee. 

 

De oplossing om met negatieve collectieve Tulpa's om te gaan? In theorie kun je de mensen als 

collectief iets anders laten manifesteren. Je kunt niet naar een Tulpa gaan en hem tot rede brengen. 

Ze zouden geïnteresseerd moeten zijn om met je te praten. Communicatie is tweerichtingsverkeer. 

Dus ze zouden alleen met je praten als ze iets te winnen hadden. 

 

Met hen onderhandelen? Je kunt menselijk vlees vervangen door gekweekt weefsel, maar hoe kun je 

synthetische angst creëren? Dat kun je niet! Je kunt angst als hun voedsel niet kunstmatig creëren. 

Angst wordt alleen opgewekt door een ziel. Omdat angst voor hen de energie is die hen voedt, hen 

voedt, omdat het hen schiep, en het schiep hen omdat het de bewuste manifestatie was van een 

wezen met een ziel die zich op hen richtte als iets dat in de eerste plaats geschapen moest worden. 

Dus angst is hoe de schepper hen maakte. En de schepper is een ziel, omdat alleen een ziel met 

bewustzijn dingen kan scheppen en manifesteren. 

 

Ze willen altijd meer en meer angst. Veel mensen genieten van een beetje angst, daarom gaan ze 

naar de film. Maar het is niet genoeg. Dus dat is waarom ze oorlogen en pandemieën creëren. 

 

Ze moeten nu aan het smullen zijn. 

 

Er is een weg van daar. Er is maar één weg van daar. Je moet stoppen het spel collectief te spelen. 

Alles gaat door omdat mensen hetzelfde zieke spel blijven spelen, en het reflecteert terug naar hen 

allemaal. Zij laten het allemaal gebeuren. De mensen, "kapotte schoenen". Je moet stoppen met het 

collectief meespelen van het spel. 

Alles geloven wat ze je vertellen, de media en politici je aandacht geven. Niet de controle nemen 

over je eigen leven. Geloven in autoriteit en die blindelings gehoorzamen. Ik keek naar CNN met de 

Taygetans en ik zag daar absoluut NIETS dat waar is, niets. Zelfs geen irrelevante dingen zoals 

vroeger. Maar dat is waar mensen mee geprogrammeerd zijn. 
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