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20210528-Taygeta-NL-Dichtheid-vs-Dimensies-en-Hoe-verhogen-we-onze-frequentie 

 

 

 

Dichtheden vs Dimensies - Hoe Verhogen Wij Onze Frequentie - Yazhi Swaruu (Buitenaards Contact) 

 

Yazhi: Het idee dat er zoveel sterren zijn in elke dichtheid is vreselijk onjuist, dat is niet hoe 

dichtheden werken. Sterren zijn in alle dichtheden tegelijk, onherroepelijk. Het zijn de mensen die 

de ene of de andere dichtheid en de sterren daarin waarnemen, in dit geval. 

 

En het is hetzelfde voor een ster, een planeet, een plant, een hond, een kat, en een mens en een 

Sassani ET. Ze hebben allemaal componenten in alle dichtheden. Beter gezegd, ze zijn en bestaan 

allemaal in alle dichtheden tegelijk. 

 

Gosia: Klinkt logisch. Dus iedereen die zou zeggen dat er dit en dit aantal planeten of sterren of 

Sassani's zijn in deze of gene dichtheid... kijkt alleen naar dichtheden als afzonderlijke rijken. Een 

voor een. Dat is niet hoe je werkt. Alles is altijd scalair. Ik voeg gewoon mijn twee centen toe. 

 

Yazhi: Mensen hebben de neiging om de delen gescheiden te zien, en ze speculeren, ik zie zoveel 

mogelijk het geheel, wetende dat er altijd meer te zien is, natuurlijk! 

 

Matias: Ik weet dat alle dichtheden één zijn, maar ik heb gehoord dat elke dichtheid een oneindig 

aantal dimensies of dichtheden heeft. Zit hier enige logica in? 

 

Yazhí: Dichtheden hebben dimensies. Wat is een dimensie? De samensmelting van gegevens, meer 

dingen, gecompliceerder, en dat kun je waarnemen als je een hogere dichtheidsbewustzijn hebt of 

ontwikkelt. Maar ze zijn allemaal zo! 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

4D dimensionale kubus 

 

(afbeelding) *afbeelding niet ondersteund* 

 

5D dimensionale kubus 

 

(afbeelding) *afbeelding niet ondersteund* 

 

10D dimensionale kubus 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

6D dimensie kubus 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 
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Ze zijn er altijd. Altijd. Het is alleen jij die verwerft of herinnert hoe te zien dat wat er altijd al was! 

 

Als dit laatste 6D beeld de manier is waarop jij je wereld ziet, kan geen enkele Matrix die de wereld 

als een simpele kubus ziet, jou ooit begrijpen. 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

Een andere manier om een "vierkante mindset" te definiëren! 

 

Matias: Zoals de Taygetanen jou nu niet begrijpen, wie je bent? 

 

Yazhí: Ja. Maar vanuit complexe gezichtspunten kun je eenvoudigere begrijpen. Daarom kunnen 

sommigen zeggen dat ze mij als "te menselijk" zien, omdat ze alleen dat kleine deel van mij, van 

een ET, kunnen waarnemen. Maar ik zou hun geest snel kunnen laten instorten. Maar waarvoor? 

Dan zou ik gewoon gek zijn, gek voor hen. Net zo gek als beweren dat ik door muren kan lopen of 

teleporteren. Eenvoudige taken vanuit het ene gezichtspunt, onmogelijk vanuit het andere. En het is 

allemaal bewustzijn, gegevens verwerken kennis en het je eigen maken. Maar vanuit het ene 

gezichtspunt is de buitenwereld er altijd, jij bent het die er slechts delen van kan zien! Of vanuit een 

ander gezichtspunt is er niets. Alleen wat jij verkiest te zien, of kunt zien, bestaat überhaupt. 

 

Een ander praatje: 

Yazhi: Weet je nog dat Swaruu 9 vroeger zei dat existentiële dichtheden 3D, 5D, wat dan ook, 

dichtheden waren naar frequentie van materie. Frequentie. En niet Dimensies. Nou, Swaruu 9 had 

niet mijn niveau van waarneming. 

 

Wat ik je nu kan uitleggen is dat het beide is. De frequentie van existentiële dichtheid en de 

toename in bewustzijn-perceptie die op zijn beurt een evenredige toename veroorzaakt in de 

waargenomen fysieke dimensie. 

 

Dit gaat gepaard met het hierboven genoemde probleem. Het feit dat de mensen niet begrijpen 

waarom iets waar is vanuit het ene perspectief en niet vanuit het andere. Het creëren van de illusie 

dat er discrepanties zijn in ons materiaal. Tegenstrijdigheden. Maar die zijn er niet. 

 

We hebben de 1D 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

Dit zijn Dimensies. Die worden veroorzaakt door een verandering in Dichtheid-Frequentie. 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

De perceptie van een dichtheids-frequentie gaat hand in hand met het begrip van wat je omringt. 

Het begrip over dingen. Meer weten. Het opent je geest en ogen. Je ziet dingen die er altijd al 

geweest zijn, maar je had geen vermogen om ze waar te nemen, of te begrijpen. Zoals een 

wiskundevergelijking die niets betekent voor je kat. Maar het is er voor hem. 

 

Dus hoe meer je weet, hoe meer je kunt zien en hoe meer je kunt begrijpen. 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

Je kent dit beeld al. Het is een 4D kubus. Grotere complexiteit. De mensheid ziet alleen een kubus. 

 

(image) *pictures not supported* 

 

(image) *pictures not supported* 

 

Een 5D kubus. 

 

Het is een kubus, maar het is van veel grotere complexiteit. Net als de geest van je vrienden uit 
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Taygeta. Dat is waarom ze alles anders waarnemen. Daarom is het leven complex in 5D zoals je 

hebt gezien. Het mist het eenvoudige element van 3D lineariteit. 

 

Maar hoe meer waarneming je hebt, hoe meer je leert om meer waar te nemen. 

 

Welkom in 6D. 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

Deze afbeelding is voor mij bijzonder goed om dit te illustreren. Je kunt zien hoe elke kleur een 

dichtheid is. Vanuit een hoek of moment kunnen ze worden begrepen als gescheiden. De een binnen 

de ander. 

 

Maar alles op zich beweegt en alles is met elkaar verbonden, beïnvloedt elkaar voortdurend. Dat is 

waarom hoge dichtheden interfereren met lage dichtheden en omgekeerd. Want zelfs het concept 

van lage dichtheid en hoge dichtheid is slechts een beperkte manier om dingen te begrijpen en te 

verklaren. 

 

Want op zichzelf is het een enkele massa, die geometrische figuur. Geen omhoog of omlaag, geen 

meer en geen "minder dan"... Het is alleen de perceptie van de mensen die verandert en die bepaalt 

welke dichtheid zij zullen waarnemen, begrijpen en dus leven. 

 

(afbeelding) *afbeeldingen niet ondersteund* 

 

Welkom bij 10D. Het is een constante toename van gegevens. Van mentale kracht om de gegevens 

te verwerken. Het is wat je leert, het is wat je bent, hoe meer je weet hoe meer je bent, hoe meer 

je begrijpt. 

 

Het vergaren van rijkdom, auto's, geld, huizen, objecten, is zinloos. Het doel is de uitbreiding van 

het bewustzijn. Begrijp meer, weet meer. Begrijp meer. Dit is hoe je groeit, hoe je dichtheid 

verandert. 

 

Daarom hebben degenen die zeggen dat ze wachten tot 5D naar hen komt, alsof het uit de lucht 

komt vallen en plotseling al hun problemen verdwijnen, geen idee hoe alles werkt. Dat is de reden 

waarom het iets individueel is. 

 

Mensen moeten de verandering zijn. 5D is hun mentaliteit! Ze moeten 5D ZIJN, niet wachten tot het 

hen overkomt. Zij zijn het, en dat is intern. En dat is waarom. 
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