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20210529-Taygeta-NL-Planetaire-ascensie-5d-aarde 

 

 

 

 

PLANETAIRE ASCENSION - VIJFDE DICHTHEID AARDE 

 

Video-URL: https://youtu.be/Rfvuj-rtHNY  

 

Mini-live. Verduidelijking over het onderwerp planetaire ascentie, een onderwerp waar ik gepassioneerd over 

ben. 

We halen informatie en onderwijs uit Robert's Live, waarbij we vasthouden aan wat pure openbaarmaking 

is. In dit transcript worden de groeten aan de aanwezigen en enkele niet-relevante vragen over het 

onderwerp genegeerd. - Toni Ruiz. 

 

LIVE MET ROBERT – BEGIN VAN DE VIDEO 

 

Robert.- Laten we beginnen, kijk, de eerste afbeelding is deze: 

 

 
 

Afbeelding no.1: 5D natuurlijke staat van planeet Aarde en al zijn biologie 

 

Kijk goed naar de positie van de aarde die 180º is gedraaid, het zuiden is het noorden en de 

Noord is het Zuiden. Dat is de natuurlijke staat van de aarde in een 5D. Alles is 5d, zie je, toch? 

Mensen zouden in de aarde moeten zijn, ik heb ze buiten geplaatst, maar ze zijn binnen. Alle biologie is 5D. 

Alles alles. 5D IS DE NATUURLIJKE STAAT VAN PLANEET AARDE EN AL ZIJN 

BIOLOGIE. 

Zoals alles buiten de Van Allen Belts, is het gemiddelde van het heelal biologisch 5D. Dit beeld is vóór het 

opleggen van de Van Allen Belts op aarde. Het Andromedan-schip dat fungeert als de maan, Diana, geloof ik 

dat het wordt genoemd, was er niet en op aarde waren er holografische en interstellaire samenlevingen. 

Alles was hier. 

Tweede afbeelding: 
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Afbeelding nr. 2: 3D kunstmatige toestand van planeet Aarde en de mensheid 

 

Deze tweede afbeelding is met de maanoplegging. Met wat we al hebben uitgelegd over de 

Orion Wars en al die geschiedenis, via de maan wordt de aarde in een kunstmatige 3D-frequentie gehouden 

(alleen de aarde), daarom is het "Federatieprobleem" alleen op aarde, alle andere planeten zijn in hun 

natuurlijke staat (in 5D). 

Als je hebt gemerkt dat de aarde is gedraaid, ligt het noorden in het zuiden en het zuiden in het noorden 

van wat het voorheen was, en zoals je kunt zien, zou dat het nieuwe ras van de mensheid zijn. En hoe krijg 

je dit nieuwe ras? Het wordt niet bereikt door de maanfrequentie en ook niet in een laboratorium 

(we hebben het over het menselijk uitziende ras). We hebben al gezegd dat Enki en Enlil geen individuen 

waren, dat ze een groep mensen waren, en juist nu de Enki-groep het VATICAAN is 

S.A., zoals ze zeggen, de Illuminati en al die geschiedenis. 

Kijk naar wat er staat 3D KUNSTMATIGE STAAT VAN PLANEET AARDE EN DE MENSHEID, er staat niet 

Biologie (met biologie bedoel ik de natuur). Alle biologie behalve de mensheid. Het moet begrepen worden 

dat alles op de planeet in 5D is behalve de mensheid. Nu zullen we zien waarom de mensheid is zoals ze is: 

Laten we aannemen dat de aarde opstijgt, wat zal er gebeuren als de aarde opstijgt? Het is erg makkelijk 

(deze voorbeelden zijn generaliserend). 

Dit is de volgende afbeelding: 

 

 
 

Afbeelding nr. 3: 5D planetaire ascentie 

- Collectief onbewuste - The Matrix - Mentale controle 

- De 'dichtheden' zijn een lage mentale toestand 

- Jij bent jouw ideeën en dat is wat jou beperkt 

 

De kosmische straal heeft de aarde geraakt (ik overdrijf), maar laten we eens kijken hoe dit volgende beeld 

eruitziet. 

Als je naar de aarde kijkt, is deze al in zijn natuurlijke staat, dat is 5D, het zuiden ligt in het noorden en het 

noorden ligt in het zuiden. Dat zou 5D zijn. Uiteraard uploadt kloon Aarde alle biologie, alle vissen ... 

Allnature, behalve (generaliserend) wie daar is gebleven. Nou, de mensheid is gebleven. De aarde is 
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geascendeerd en de mensheid (ik generaliseer) door het collectieve onbewuste (dat wordt geproduceerd 

door de hersenen) is daar beneden achtergelaten. Omdat we vaak hebben gezegd dat de 'D's' 

(Dimensies) zijn gemoedstoestanden. De mentale toestand van de mensheid geproduceerd door het 

collectieve onbewuste verlaagt hun mentale toestand, en ongeacht hoeveel de aarde opstijgt, de mensheid 

blijft in 3D. 

We hebben vaak gezegd dat u uw ideeën bent en dat is precies wat u, uw ideeën, beperkt. 

Dat is de reden waarom wanneer mensen de aarde verlaten, ze opnieuw reïncarneren vanuit het lagere 

astrale en op het niveau van frequenties komen ze de aarde binnen. Hoe dit te vermijden? Nou, gewoon 

door wakker te worden. Als je wakker wordt, ga je omhoog. 

Zoals je kunt zien is hier geen Maan, de Maan is verwijderd, hoewel hij er ook kan zijn. 

Ik heb de maan verwijderd zodat het duidelijk is dat wat de frequentie van mensen verlaagt niet precies de 

maan is, maar de mentale toestand van de mensen. Het enige dat de maan doet (maar dat is al veel) is dat 

als je iets gaat projecteren, het moeilijk voor je is om het te doen. U bevindt zich in een meer "dichte" 

omgeving. 

Ik weet niet of er iemand is die dit zo duidelijk heeft uitgelegd, want het wordt begrepen, toch? Kijk naar de 

(huidige) rotatie van de aarde, die zegt dat de as beweegt. Als de Van Allen-gordels plotseling zouden 

worden verwijderd, zou de aarde als een tol omhoog schieten, stel je voor! 

Maar hoeveel de aarde ook omhoog ging, de mensheid zou nog steeds naar beneden gaan. Dus er zijn 

mensen die met de aarde zijn geascendeerd, maar die geen referentiekader hebben van hoe 5D is, ze gaan 

door met hun verhalen, maar ze zijn al in 5D. 

 

Vraag.- Dus we zitten al in een 5D? 

 

Robert.- 5D is een gemoedstoestand. Vergeet de maan en zijn frequenties! Vergeet of we hier zijn of niet. 

Alles is individueel. Ik leg je uit wat er met deze grafiek gebeurt of kan gebeuren. De aarde bevindt zich in 

een 5D, het enige is dat je je er vanwege je mentale toestand, vanwege je collectieve onbewuste, niet van 

bewust bent. Hoe bewust maken? Nou ... Gebaseerd op bewustzijnsverruiming met nieuwe concepten, en 

dat is wat je gaat reflecteren omdat je de schepper van alles bent. Wacht niet tot er een "straal uit het 

centrum van de Melkweg" komt, dat is determinisme, hoewel het waar is dat deze straal helpt om het 

planetaire bewustzijn te verhogen. Ja, dat is waar, hetzelfde als de Schumann-frequenties en dit hele 

verhaal, het is waar, maar hoeveel de aarde ook stijgt, als je mentale toestand laag is, ben je in een 3D. 

 

Commentaar.- De maan vertraagt het vermogen om te manifesteren. 

 

Robert.- Ja, wat de maan doet is dit: (Robert toont afbeelding nr. 2) Wat de maan doet is het in een meer 

dichte staat brengen, zelfs als het het in 3D plaatst, alles is dichter, het is alsof je onderwater. Het is 

dichter. Het kost je meer om te verhuizen, dus als we het naar het veld van ideeën verplaatsen, kost het je 

meer om dingen te projecteren, maar uiteindelijk kun je het doen. Als je in het water loopt, kost het je, 

maar je kunt lopen, je bent niet geïmmobiliseerd. Dit is wat de maan doet. In dit geval houdt de maan die 

regressieve rassen daar die niet kunnen vertrekken. Deze ja kunnen ze niet verlaten, de mens ja, want 

zoals we in het begin hebben gezegd (en dit is ook erg belangrijk), in tegenstelling tot de regressieve rassen 

is de mens 5D. Hier vergeet Enki, Enlil en ik weet niet welke andere verhalen. 

Kijk goed, want ze zeggen afschuwelijke dingen die verbazingwekkend zijn. We gaan verhalen, logica en wat 

kennis gebruiken. Deze afbeelding die je nu ziet (Robert toont ons afbeelding nr.1) is ongeveer 12.500 jaar 

geleden, vóór 12.500 jaar, dat was de normale toestand van de aarde. 5D met een Lyrische mensheid, de 

menselijke basis. Hier waren noch Enki, noch Enlil noch ... 

Raspoetin. 5D 12.500 jaar ... (Robert doet een stem) "Niet dat 300.000 jaar geleden, de man ... de aap ..." 

Nee man, nee! 

Wat gebeurt er nu? Welnu, via de maan verlaag je de aarde kunstmatig naar 3D. Het is niet langer in zijn 

natuurlijke 5D-staat, de staat is verlaagd. Hoe zit het met mensen? Ja, want dit zijn nu mensen, Lyrische 

mensen, de anderen waren Lyrische. De term mens komt voort uit mind control. Daarom zijn ze menselijk. 

Dan zouden we stap 3 hebben, dat de aarde opstijgt en het is alsof ze de kam gepasseerd zijn, de mensheid 

is beneden gebleven (generaliserend). Omdat jij jouw ideeën bent. 

Uiteraard zou het nodig zijn om daar een andere planeet te vertegenwoordigen, maar het zou de zaken nog 

ingewikkelder maken. Het moet alleen op een schematische manier worden begrepen. 

 

Vraag.- Ik vraag of we met de triki-triki (vertaler: Robert's codewoord voor de Covid Jab) zullen verliezen 

ons vermogen... 

 

Robert.- Duidelijk man! Als je de triki-triki hebt, vergeet dan natuurlijk het opstijgen. Dat is 100% 
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onverenigbaar. Je weet al dat je niet kunt praten, maar er zijn al veel symptomen, zoals dat mensen hun 

empathie voor alles verliezen. Voor de goede orde. 

Hier vraagt een dame ons waarom de aarde in 5D is en de polen niet zijn gedraaid. Het is erg makkelijk. Ik 

ga je een afbeelding laten zien en je zult het de eerste keer begrijpen. Als je het nog niet begrijpt, zet het 

uit en laten we gaan! (Robert keert terug naar afbeelding nr. 1) Het is heel eenvoudig, vanaf het begin is 

het omdat de aarde een levend wezen is, het is biologie, een plant, een insect, alles is biologie. Alle biologie 

is niet onderworpen aan menselijke Mind Control. Het heeft geen collectief onbewuste zoals de mensheid. 

Het is waar dat de aarde met geweld op zijn kop werd gezet, maar het is nog steeds in 5D. Het is alsof je 

mensen ondersteboven zet in die tekening. Ze zullen ondersteboven zijn, maar ze zullen nog steeds 5D zijn, 

omdat hun gemoedstoestand 5D zal blijven. Ze zijn 5D van aard. 

Wanneer het hier is, wanneer het naar beneden gaat, (Robert plaatst afbeelding nr. 2) de aarde, laten we 

zeggen regressieve rassen, die hier niet zijn getekend, maar een mensachtig uiterlijk zouden hebben. (We 

moeten onderscheid maken tussen mens-morph (vorm) en humanoïde, bijvoorbeeld een Neanderthaler is 

mens-morph, a 

Reptiel is mensachtig, een Grijze is mensachtig) Dan zijn alle regressieve rassen, de "hagedissen", 

bijvoorbeeld, hun mentale toestand 3D, sommige 4D, dit is hun normale biologische toestand. Als je deze 

mensen neemt en ze hier uploadt (naar 5D) zonder technologie, is het meest waarschijnlijk dat ze gaar 

zouden zijn, zeker niet het meest zeker! Ze zouden sterven aan ioniserende straling. 

Dit is ook waar mensen fouten maken, de mens niet, de mens is natuurlijk, het probleem is dat de mens als 

hij in 3D is, en de aarde probeert te verlaten met een schip, zijnde 3D-technologie, de mens binnenin deze 

3D-technologie is ook gekookt. En als je je ideeën bent, zelfs als je een 5D biologisch lichaam hebt, als je 

mentale toestand laag is, blijf je koken. 

 

Vraag.- Robert Ik heb drie dagen een oncontroleerbare droom gehad en ik heb mezelf laten gaan. Ik zit op 

een frequentie die 5D kan zijn. Zonder antennes die we al kennen. Het is een prachtig, puur gevoel van 

onmiddellijke rust. 

 

Robert.- Ja, maar ik herhaal dat er geen referentiekader is. Ja, je kunt heel gelukkige mensen zien, heel 

wakker, maar net als jij dient het niet als je eigen individuele referentiekader. Wordt het begrepen of niet 

begrepen? Het was vooral dit, ik wilde uitleggen waarom als de aarde opstijgt, zoals velen zeggen, (Robert 

toont afbeelding nr. 3)… ja, de aarde kan opstijgen, perfect! En de mens, wat is er met de mens gebeurd? 

Wat is er met de mensheid gebeurd? Degenen die zoveel over de hemelvaart praten, wat is er gebeurd? 

Waarom wordt de mensheid niet wakker, wat is er gebeurd? Hoe gaan deze mensen wakker worden? De 

beklimming is individueel. Het is een mentale toestand, maar zoals alle mentale toestanden gaan ze op en 

neer. Vandaag kun je in een 5D zijn en morgen lager. Het is geen vaste toestand, het is afhankelijk van wat 

je van dag tot dag ziet en waarneemt. Je ziet positieve dingen, omdat je mentale toestand toeneemt; helaas 

zie je iets negatiefs dat je mentale toestand een beetje verlaagt. Als de aarde opstijgt, betekent dat niet dat 

de mens opstijgt. 

Dus op Venus, wat gebeurde er op Venus? Nou, dit is gebeurd (Robert plaatst dezelfde vorige afbeelding, 

die van 5D). Laten we eens kijken hoe ik het uitleg: Laten we aannemen dat Venus de planeet Aarde is (uit 

de afbeelding). Venus was zo. Mensen vroegen me of er mensen waren op Venus, ja, er waren mensen, 

mensen in een holografische samenleving, ik weet dat er veel mensen zijn ... maar in tegenstelling tot het 

ras op aarde waren er allemaal Lyrians. Dat zou bijvoorbeeld Venus zijn. Als ik een race zeg, is het een 

Lyrisch ras van dezelfde kleur, dat wil zeggen, van dezelfde kleur, met dezelfde gedachte en hetzelfde doel. 

Een niet-oorlogszuchtige holografische beschaving, wordt dat begrepen? (Robert stelt stem in) 

"Hoe kunnen 3D-mensen een 5D-planeet binnendringen?" Man, ik zeg je: "Een holografische samenleving 

maar zonder oorlogvoering", daarom leefden ze in vrede en harmonie, want in dit geval zijn ze vredig. 

Dus wat gebeurt er? Welnu, er komt een race aan wiens mentale toestand laag is. Ze leven nog steeds op 

een 5D-planeet, maar in een lage gemoedstoestand met banken (bancaire entiteiten), geschiedenissen en 

alles wat je wilt. 

 

Vraag.- Hebben de bewoners van Venus een sluier van vergetelheid? 

 

Robert.- Nee, de bewoners van Venus hebben geen sluier van vergetelheid, het enige dat volgens mij daar 

is uitgeroeid, ja, ja, net zoals bijna de hele beschaving werd uitgeroeid. Het wordt uitgeroeid en herbevolkt 

met Lyrische mensen. Het is geen grap! Ik weet dat het zo klinkt, maar nee, omdat men ziet dat hun 

mentale toestand nog steeds een 5D-staat is, en als je mensen met een 5D-mentale toestand in 3D wilt 

opnemen, kun je ze niet invoegen in maatschappij . 

Een 5D-persoon kan niet in een 3D-samenleving worden ingevoegd, en aangezien je ze niet kunt invoegen, 

heb je genoeg (aan 3D-mensen). Ik denk zelfs dat ze de hele cultuur van dat ras hebben vernietigd. 
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Vraag.- En hoe heeft de Federatie dat toegestaan? 

 

Robert.- Nou, je weet dat de federatie erg tolerant is, net zoals het menselijk misbruik op aarde toestaat. 

Vertel me geen verhalen, wat ik zie is menselijk misbruik op aarde en dierenmishandeling. Alles, maar ik 

denk menselijk misbruik op aarde... Ik denk dat de mensheid wordt uitgemolken, of zie je het niet, of ben ik 

de enige die het ziet? Op basis van belastingen ... Eens kijken, vandaag was er in Spanje het nieuws dat in 

september triki-triki (Covid-prikken) begint voor tieners, ik denk 12 tot 15 jaar oud. 

Vergeef me, maar ik zie die goede dingen die ze daar zeggen niet, ik zie ze niet. En niemand zegt iets. Het 

is een gek land. We zijn op een gekke planeet. 

Van onderwerp veranderend, ik hoor dat Taygeta niet van de Federatie is, maar waar halen ze deze 

absurditeiten vandaan? Welke Taygeta is niet van de Federatie? Wie zegt dat? Als diezelfde race, via 

contact, het je vertelt, en iemand anders komt naar buiten en zegt dat ze niet van de Federatie zijn. Laten 

we eens kijken... Hier is iets dat ik moet verduidelijken. Als ik Galactische Federatie in de video's plaats, is 

dat omdat de meeste mensen niet weten hoe ze Federatie van Planeten moeten plaatsen... Ik weet niet 

welke verhalen, toch? De naam is langer UFOP (United Federation Of Planets - United Federation of 

Planeten, nota van de T) Dus Galactische Federatie is de meest "commerciële" naam die ik zie voor mensen 

die deze video's zien. Ze gebruiken nooit Galactische Federatie, ze hebben een andere naam. 

Het is ook vermoeiend (Robert zet zijn stem in) "Het is niet de Matrix, het is de matrix!" De Matrix, ja, ik 

weet het. 

En? Dit is al teveel, dit is al... Ik kan er niet meer tegen (lacht). 

 

Vraag.- Robert, als we onze rassen om hulp vragen, zouden ze ons dan helpen? 

 

Robert.- Ja, als het de meerderheid van de mensen is, ja. Als het niet de meerderheid is... laten ze je daar, 

toch? 

Het moeten de meeste mensen zijn, dat hebben we al gezegd. Als het de meerderheid is, ja. Tussen 

haakjes, ik ben een liveshow aan het voorbereiden waarin ik ga praten over het voorstel dat het 

Taygetiaanse ras destijds aan de Federatie presenteerde om de aarde te veranderen. Ja, het is waar dat er 

sprake was van datums, maar er staat dat over vijf jaar, het waar is, hè? (maar) dat over een of twee jaar 

de veranderingen zouden worden gezien, over vijf jaar zou de aarde in een holografische samenleving zijn, 

over vijf jaar, ja, ja, maar over een jaar of twee zijn de veranderingen al merkbaar en dat is wat Ik zal in 

het leven van vandaag het voorstel aan de Federatie hebben. Nu hoor ik graag de andere voorstellen van de 

ander gecontacteerd, als het niet ongemakkelijk is, graag. 

 

Vraag.- Waarom staan de positieve strijdersrassen menselijke mishandeling toe? 

 

Robert.- Omdat het krijgers zijn en geen veroveraars. Het zijn krijgers voor zover je ze lastigvalt, want het 

meest zekere is dat je al afscheid kunt nemen van je dierbaren, zoals het is. Geen grapje, zoals het is. Als je 

ze niet lastigvalt en je hen niet in de weg loopt, gebeurt er niets. 

Ze zeggen: "Zoals jij mij behandelt, zal ik jou behandelen." Het is heel eenvoudig, als je ze slecht 

behandelt, krijg je dezelfde behandeling. Het enige hier op aarde ... "stof", weefsel van hoe de aarde is. 

Je zou gaan blozen om het gedrag van de mensheid. Het is geweldig! Ik zie het en zeg "het kan niet." 

Generaliseren is "heel sterk", eens kijken of ik hier ooit over kan praten, en vooral omdat mensen hun 

bedrijf verdedigen, ze verdedigen het. 

Ze vertellen ons: "maar hoe gaat het met jouw ras ..." Nee, het is dat hun levenservaring dat is, dat is de 

levenservaring die ze hebben gekozen. De mensheid, de levenservaring, heeft ervoor gekozen om hier in 

deze 3D te leven. 

Dit is de ervaring die je hebt gekozen als je hier binnenkomt. Als je buiten bent, zul je geen nachtmerries 

vertonen, je zult geloven wat je wilt, en als je dichter bij de Bron bent, zul je het sneller manifesteren, en 

als wat je wilt geluk is, dan is dat wat je zult hebben. Het onderwerp van dichtheden is een mentale 

toestand, en afhankelijk van die toestand zul je hoger of lager zijn 

 

 

Vraag.- Als ik "wakker" en sterf; en ik ben al in een 5D (met mijn "kennis" van deze informatie) keer ik 

terug naar mijn Lyrische familie? (Omdat de "Riemen" mij niet meer zouden raken) 

 

Robert.- Als je deïncarneert van hier, van de aarde, ga je langs frequenties waar je maar wilt, je zult nog 

steeds deze informatie nemen en je zult het scheiden, omdat je al buiten bent. En het is super nieuwsgierig, 

want als ik over mijn ervaring praat, vertel ik het zo, en ik vertel het in een van de eerste video's die Gosia 
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op haar kanaal heeft gemaakt. Toen ik hier wegging, deed mijn geest dit (Robert maakt een gebaar, wijst 

met zijn vingers naar elkaar en trekt zijn hand terug van zijn voorhoofd en fluit) Dus ik haalde alles eruit, 

dus ik bleef leeg. Ik heb alle rotzooi uit het collectieve onbewuste gehaald, helemaal eruit! Dan ga je waar je 

maar wilt. Als je de hoge frequentie hebt, zal geen "riem" je beïnvloeden, en noch archonten, noch vreemde 

verhalen zullen naar je toe komen. 

 

Vraag.- Verandert de vaccinatie van jongeren en kinderen de regels? 

 

Robert.- Nee, dat is gewoon de Eerste Richtlijn beuken. In theorie, als je minderjarig bent, volgens welke 

beslissingen je niet kunt nemen, en meer ... het is dat het natuurlijk erg sterk is. Het probleem is natuurlijk 

dat deze mensen ... We spraken gisteren al in de liveshow dat ze iedereen willen steriliseren. Laten we eens 

kijken wat er gebeurt, maar de dingen zien er niet goed uit, nou, schilder het zoals je wilt, maar het geeft 

me een heel grappig gevoel dat ze het hebben over genetici en ik weet niet welke verhalen, praten over 

DNA en dat hebben we al gezegd DNA is een weerspiegeling van je bewustzijn, dat zich materialiseert in het 

lichaam, van je bewustzijn! Het is van jou, niet van iemand anders. Het is je DNA, je bewustzijn, wat je 

bent, je gedachten en je ideeën, deze materialiseren zich in de vorm van DNA in je lichaam, maar jij bent 

het, noch hebben ze het DNA van een andere persoon genomen (als het van een andere persoon is jij bent 

het niet), en het verhaal is dat zelfs als je hier beneden bent, 

3D, je verbinding met The Source is nog steeds erg sterk, je bent nog steeds verbonden met The Source, en 

in dit geval zou ik je zeggen dat je meer verbonden bent met The Source dan met de biologie die aan de 

gang is 

Aarde in 5D. De mens heeft een geweldige verbinding met De Bron, ook als je in die gemoedstoestand bent. 

Het verhaal is dat je in die gemoedstoestand het risico loopt door bepaalde verhalen gemanipuleerd te 

worden en alle verbinding te verliezen, dat is waar, wees voorzichtig! 

 

Vraag.- Het is niet eerlijk om anderen te vragen te doen wat bij ons past, misschien zijn wij degenen die 

dat in de toekomst doen om te bereiken waar we op dit moment naar verlangen. 

 

Robert.- Hier is nog iets dat we al vaak hebben gezegd, en ik denk dat het niet duidelijk is. 

(Robert schakelt over naar afbeelding nr. 1 (5D natuurlijke staat van planeet Aarde). Het moet begrepen 

worden en deze afbeelding zal me helpen. Deze aarde bovenop het glas is de aarde in haar natuurlijke 

staat, 5D. De mensen die kwamen naar de aarde was omdat ik wist dat de ervaring die ik op aarde zou 

gaan beleven een... 

5D-ervaring is fantastisch en al deze verhalen. De aarde was vol met starports, en de aarde was zo, er 

ontbreken duidelijk meer continenten die later werden overspoeld met het water dat uit Tiamat viel. 

Het verhaal is dat wanneer de aarde zo is, en je incarneert op aarde, je natuurlijk al weet wanneer je komt 

dat de planeet zo zal zijn, dat wil zeggen, je komt om deze ervaring te beleven. Dit is waar je voor komt 

leven. Dit (Robert toont afbeelding nr. 2), zo niet, de 

Andromedanen zullen je gewoon vertellen niet te komen, je komt, maar zo is het. 

Precies, wij zijn de makers van onze realiteit (Reageren op een opmerking). Je moet je realiteit creëren, wat 

je maar wilt, creëer het, je kunt het creëren. Ze vertellen ons dat ze in Italië een wet hebben opgesteld die 

het verplicht stelt, ja, in Italië zijn ze daar heel rigoureus mee. Ik hoor dat ze hebben 

"snij de kop af" van de veronderstelde slang, en mensen die "wakker" zijn, beoordelen anderen die deze 

onthulling doen, zoals wat ik misschien aan het doen ben. Ze oordelen, ze misdragen zich... Hé! Ik deel 

alleen informatie, wie het wil nemen, moet het nemen, maar ik beledig niemand. 

 

Vraag.- Als de reactoren van de maan worden uitgeschakeld, zouden we het dan niet meer zien zoals we 

het nu zien? 

 

Robert.- Als de reactoren van de maan worden uitgeschakeld, verdwijnt het maanhologram en zou je de 

maan zien zoals hij is, maar mensen zouden veel vragen stellen. Het eerste wezen, waar is de maan? 

Omdat "die daarginds" mensen het niet als de maan zouden herkennen, zouden ze zeggen dat het een schip 

is, maar waar is de maan? Ze zouden blijven zoeken naar de maan, en toen ze eenmaal zagen... 

(begrepen) dat dit de maan is, zouden ze een reeks vragen creëren. Waarom is de ware aard van de maan 

voor de mensheid verborgen gehouden? En als mensen inderdaad de maan hebben bereikt, waarom delen 

ze dan de technologie op de maan niet met de mensheid? Sterker nog, als de mensheid de 

Maan, het kan de maanmatrix manipuleren om de aarde te bevoordelen. Want op dezelfde manier als die 

maan Matrix straatverlichting creëert, die metaalachtig aanvoelt, creëert het achtergrondkarakters 

(die echt lijken) het kan hele continenten creëren, omdat het uit energie materie creëert, omdat je vanuit de 

maan huizen, water kunt creëren ... hoeveelheden dingen die ik zou kunnen creëren, maar zo zijn de 
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dingen. Wat je wilt dat je nu manifesteert, het probleem is de geweldige geest 

Controle. Ja, het collectieve onbewuste. Ze zijn wat ze zeggen, dat wanneer ze naar de aarde komen 

Mindcontrol is geweldig. 

Commentaar van één persoon.- Ze hebben toch al een wetenschappelijk argument om het verdwijnen van 

de maan te verklaren. 

 

Robert.- Wat zou verdwijnen is het hologram, maar het bolvormige en metalen schip dat fungeert als de 

"Maan" zou worden gezien. De verklaring zou zijn dat er nu een echt hologram is. De mensheid zal in 

cognitieve dissonantie gaan, ja, en wat zullen al die mensen dan zeggen? (Robert doet de stem) 

"Ah, nou, ze hadden gelijk" Ze zullen niet zeggen dat ze gelijk hadden, noch zullen ze je een naam geven, 

ze zullen zeggen 

"we hadden al gelijk". Ze vechten als de voetafdruk van Neil Armstrong, als de vlag wappert, als in de kist 

van een aantal vermeende schepen verschijnt ... Zelfs ik geloofde dat allemaal! "Het is dat toen de 

astronaut op de maan kwam, hij enkele schepen rond een krater zag" Eerst gaat hij naar de maan! En vertel 

me dan of er een krater is of niet, dat er geen kraters zijn, op de maan zijn er geen kraters. 

 

Chatcommentaar.- Het zou goed voor ons zijn als het maanhologram was uitgeschakeld. 

 

Robert.- Ja, maar als mensen zouden zien hoe het schip eruitziet, zouden ze zichzelf veel vragen stellen. 

Alle beschaving zou vallen. Mensen zouden dingen in vraag gaan stellen, wat ga je ze vertellen? 

Wat je ziet is niet de werkelijkheid? Wat gaan ze zeggen? Het meest zekere is dat als (het hologram) zou 

vallen, het meest zeker is dat de lucht van de hele planeet de volgende dag bedekt zou zijn met chemtrails. 

De hele hemel. Ze zouden zeggen: "Nee, het is dat ze de zon willen bedekken", en denkend dat hij zegt: 

Hé, wat als ze de maan willen bedekken? Omdat ze zien dat het hologram op het punt staat te vallen. Ze 

willen de maan bedekken met god weet wat voor gadgets, namelijk... Het is te gek. Mensen zeggen dat ze 

zich aan niemands controle onderwerpen, natuurlijk, natuurlijk! 

 

Vraag.- Het is mogelijk dat... het een effect heeft op de biologie 

 

Robert.- Ja, natuurlijk veranderen ze ook de vegetatie, we zeiden al dat ze niet alleen mensen ontvoeren, 

ze ontvoeren ook planten. Planten, dieren, ontvoeren alles op aarde voor meerdere doeleinden. Trouwens, 

buitenaardse wezens gaan niet met lasergeweren, dit is al iets dat ik daar heb gehoord. Eens kijken of we 

wakker worden. Met zoveel verkeerde informatie is het heel gemakkelijk om te verdwalen 

Aarde. 

 

Vraag.- Als het hologram van de Maan valt, heeft dit dan invloed op de individuele ascensie? 

 

Robert.- Nee, want dat zou determinisme zijn, iets buiten jou, het bepaalt of je ascendeert of niet. Nee dat 

doet niets. De ascensie is iets dat van jou is en het is niet afhankelijk van een andere persoon (of iets buiten 

jou, nota van de T). 

Er is veel informatie, maar afhankelijk van uw toestand ... U bent degene die moet zeggen, ik hoef u niet te 

vertellen dat dit ja is en dit is nee. Omdat het "een waarheid" zou opleggen · en het zou zijn alsof ik het 

monopolie op de waarheid had. Je moet alles zien, en van alles wat je ziet kun je alles pakken en bewaren 

en te allen tijde gebruiken wat je handig vindt. En dat u al die informatie die u ontvangt op het juiste 

moment weet te interpreteren. Ik kan je niet vertellen dat je niet naar dat of dat kijkt, dat kan niet. Dat zou 

hetzelfde zijn als boeken verbranden, zoals ze zeggen. Je bekijkt alles en blijft van daaruit bij wat bij je 

past. 

Als je nu om je heen ziet dat ze je vertellen dat je een apenbrein hebt, dat je een thermostaat bent... Ik 

maak geen grapje! Dat komt van de aap... en dat is ook geweldig. Hoe kom je van de aap? Om te beginnen 

komen niet alle mensen van de aarde, ze kwamen van buitenaf in schepen, dat wil zeggen, de mens is niet 

op aarde geëvolueerd, maar ik zou zeggen dat het andersom is gegaan, omdat ze in een hoge mentale 

toestand zijn, ze hebben ze verlaagd tot een lage mentale toestand. Het is andersom gegaan. 

Planetaire ascentie heeft niet veel geheimen. Ik ga het een beetje samenvatten: Ja het is waar dat deze 

"stralen" vanuit het centrum van de melkweg al jaren komen, dit is geen leugen. De 

Age of Aquarius is echt. Dit is allemaal echt. Ik zeg geen nee! En dit alles, inderdaad, wat het doet is de 

aarde naar zijn natuurlijke staat brengen (die 5D is, boven het glas in de afbeelding). Dat is de natuurlijke 

staat van de aarde. Ik heb de aarde 180º gedraaid, maar beetje bij beetje draait de as, dat is niet 

traumatisch. Beetje bij beetje totdat het zijn natuurlijke staat bereikt. Dan worden mensen "wakker" omdat 

ze op dezelfde manier omhoog gaan als een boom, een vogel of een insect. Iedereen gaat daar naar boven 

(naar 5D) naar de natuurlijke staat. Het andere is dat alles stijgt en dat je volgens je ideeën, wat je denkt, 
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in 3D blijft. Hetzelfde wat mensen van de reptielenfamilie doen 

Mars. Het zouden mensen zijn, maar het is bekend dat er een reptiel in zit, omdat hun mentale toestand 

een lage mentale toestand is. Nou, meer niet, ik denk dat ik afscheid ga nemen om de volgende liveshow 

voor te bereiden en tot ziens. 

* * * 
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