
 
 

René Yanadath                                                       Pagina 1 van 5                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

20210907-Taygeta-NL-Starseeds-wat-moeten-we-doen-en-hoe-moeten-we-nu-zijn 

 

 

 

Starseeds - Wat moeten we DOEN en hoe moeten we nu ZIJN? Gesprek met Yazhi Swaruu 

 

Gosia: Ik heb een vraag van iemand. Hoe zou jij reageren, Yazhi? “Ik begin te geloven dat het onverstandig 

is dat sterrenzaden op deze planeet incarneren. Het zou logisch zijn als de wereld onze hulp echt organisch 

nodig had. Maar omdat degenen aan de top het spel binnen een week kunnen beëindigen als ze dat willen, 

zal niets wat we echt doen ooit een echte impact hebben. We zijn voorbestemd om met het schip te zinken, 

hoe hard we ook proberen de uitkomst te veranderen.” 

 

Yazhi: Hangt ervan af of die sterrenzaden kippen zijn of niet. Niemand heeft ooit gezegd dat het makkelijk 

zou worden. Niets waardig is ooit gemakkelijk. Je kunt tegen ongelooflijke kansen ingaan en toch winnen, 

wat je ook wilt winnen, het hangt allemaal af van standpunten, meestal persoonlijk. Maar de dikke dame 

heeft nog niet gezongen. Velen zullen sterven, ja. Mensen gaan toch dood, maar... het gaat er niet om of je 

doodgaat of niet, maar om goed te sterven. Want je gaat dood. Jouw keuze om te sterven als een leeuw of 

als een lam. Ik wil persoonlijk een schop onder mijn kont! Waarom? Om de werkelijkheid om te buigen in 

iets anders. 

 

Maar het doel van het gevecht moet van jou komen. Niet van de resultaten. Dhor K'aal'el is er sterk van 

overtuigd dat de strijd niet alleen gaat over "goed en kwaad" of het helpen van anderen. Meer vechten voor 

wie ieder van ons is. We vechten omdat dat is wie we zijn. We vechten uit zelfrespect. Om onze ziel te 

bewaren, om met opgeheven hoofd te lopen. 

 

Gosia: Maar de Federatie heeft de leiding, dat laten ze niet gebeuren. De realiteit ombuigen tot iets wat we 

willen. 

 

Yazhi: Ja, ja, de baas, maar ik heb je al eerder verteld dat de echte baas hier de mensen van de aarde zijn 

en wat ze gezamenlijk willen. Ja ja, wat ze willen wordt gemanipuleerd door de cabal, en op zijn beurt is de 

cabal een weerspiegeling van de mensen. Dit klinkt als esoterische onzin... varkenswas... maar het is de 

verdomd harde waarheid. Zo gemakkelijk als mensen zich realiseren dat ze niet de regels hoeven te volgen 

die hen zijn opgelegd door de zogenaamde opperheren van hun rijk, opperheren die door hen zijn 

opgeroepen en geanimeerd en gemanifesteerd. 

 

Gosia: Ze bevinden zich in een vicieuze cirkel waarbij de cabal hen manipuleert en zij een cabal 

manifesteren. Het is een hond die achter zijn staart aan rent. 

 

Yazhi: Ja, dus, sla er maar uit! Ja, maar dan zullen ze de samenleving resetten. Reset of niet, het kan niet 

gebeuren als het collectief niet meewerkt, en precies dat manifesteert. Zie het als een eindexamen. Ofwel 

het menselijk collectief haalt het, of... ze zakken erin, en terug naar het eerste jaar! We zullen allemaal 

sterven. Jouw keuze of we er iets aan durven doen of alleen maar gaan zitten kijken. Je kunt toeschouwer 

of hoofdpersoon zijn. 

 

Velen zeggen dat we negatief zijn. Maar wat we eigenlijk zijn, is dat ze het probleem moeten zien, zodat ze 

weten wat ze vervolgens moeten doen. Maar het moet tot hen doordringen dat het aan hen en hen alleen is. 

Verwacht geen enkele hulp. En dat is wat zelfs de Federatie wil dat ze doen, de controle overnemen. Wat 

hun hogere zelf wil dat ze doen, hun missie in het leven als een doel voor incarnatie, om te stoppen in 

slachtoffermodus te zijn, omdat ze slachtoffer zijn, maar ze moeten er nu iets aan doen! En ze moeten 

inzien waarom ze geen hulp zullen krijgen, niet op de manier waarop ze verwachten die te krijgen. Want op 
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die manier verwachten ze hulp te krijgen, is een regressieve verleiding van Matrix-Cabal. Om achterover te 

leunen en niets te doen. 

 

Ze moeten nu doen wat ze denken dat de juiste manier is, zelfs als dat strijd betekent. Of niet, en alleen 

voor hun hoekje zorgen. Dat is alles wat ze hoeven te doen, zichzelf redden omdat ze niemand kunnen 

redden die niet bedoeld is om gered te worden, zelfs niet hun eigen familie. Ze worden verdrietig omdat ze 

zien dat hun familie hen negeert. "Hij die groeit in kennis, neemt op gelijke wijze toe in verdriet." Prediker 

1:18 Bijbel. 

 

Het doet pijn om meer te weten dan je leeftijdsgenoten. Ze moeten dus leren loslaten. Leer afscheid te 

nemen van familieleden, want het is niet in hun handen om dit te stoppen, dat kunnen ze niet, het enige 

wat ze kunnen zijn is een inspiratie voor degenen die volgen. En dit tegenspreken, is het enige wat overblijft 

om deze laatste strijd te voeren. Dit is wat jullie zullen dragen voor de komende incarnaties. Dat jullie er 

allemaal waren en tegen het kwaad vochten. Het is geen kwestie om te sterven of niet, we zullen allemaal 

sterven, het gaat hier om een goede dood. 

 

Gosia: Waar wil je dat mensen deze realiteit in veranderen? 

 

Yazhi: Iets meer vanuit het oogpunt van mensen. Ergens waar de Federatie hen als leden behandelt, niet 

als een of ander ziek experiment. 

 

De mensen daar geloven in alles behalve dat ene dat geen leugen is. Ze jagen alles na, behalve wat de 

moeite waard is. Zich. Ze zijn altijd afhankelijk van anderen om te weten wat en hoe ze moeten denken. 

Dat is het probleem, denken ze niet. De meeste van hen tenminste. Als collectief beseffend dat ze alleen 

maar uit hun angst moeten stappen en in zichzelf moeten gaan geloven en niet in wat CNN hen vertelt. 

 

Gosia: Ook wij zijn afhankelijk van ons, en van jou, om hen dingen te vertellen. 

 

Yazhi: Dat klopt, ze zouden niet in ons hoeven te geloven en ons ook niet hoeven te horen, alleen zichzelf. 

Maar onthoud dat het in dit geval een collectieve, persoonlijke hulp moet zijn en dat het is van waaruit 

iedereen moet werken, aan zichzelf en aan zichzelf. Maar het wordt bereikt als een collectief. Het collectieve 

onbewuste wijzigen. 

 

Op dit moment is er een breuk in de tijdlijnen, die zich vertaalde in mensen die in totaal verschillende 

mentale realiteiten denken en leven, zelfs als ze dezelfde tafel delen. Maar die tijdlijnen, allemaal gebroken 

of niet, gaan meestal in twee richtingen, degenen die in het officiële verhaal en in het systeem geloven, en 

degenen die dat niet doen en hun eigen weg denken. 

 

Gosia: Maar wat heb je eraan om aan jezelf te werken als ze nog steeds valse informatie ontvangen die als 

waarheden wordt gevoed? 

 

Yazhi: Je hebt geen informatie nodig, omdat dingen geclassificeerd zijn als goed of slecht, waar of onwaar. 

Het enige wat je nodig hebt is om in alle rust te observeren, niet deel te nemen aan waar je niets aan kunt 

doen en alleen deel te nemen aan dingen waarvan je weet dat je ze wilt. Het enige wat je nodig hebt is om 

je staande te houden met wat je persoonlijk bent gaan geloven, altijd in het nemen van nieuwe informatie, 

als je informatie wilt. Je hebt geen ruwe informatie nodig. Het enige dat u nodig hebt, is in uzelf en in uw 

gezond verstand te geloven, niet op zoek naar externe validatie. 

 

Gosia: Hoeveel van ons hebben we nodig om deze realiteit om te buigen? 

 

Yazhi: Zoals ik al eens zei, je hoeft geen numerieke meerderheid te zijn. Het is geen democratie. Eén 

sterrenzaad kan het systeem verwoesten. Het hangt af van zijn wil en vindingrijkheid. Er zijn meer dan 

genoeg sterrenzaden en mensen om dingen om te draaien. Het probleem is dat ze allemaal verspreid en 

niet gefocust zijn, dus ze creëren alleen persoonlijke realiteitssystemen en verdichten zich niet met anderen 

om weer een Collectief Onbewust te maken. 

 

Gosia: Dus je raadt ze aan om te condenseren? 

 

Yazhi: Om samen te komen om iets moois te creëren, hun kleine verschillen terzijde te laten en zich te 

concentreren op wat ze allemaal eens zijn, het oplossen van het probleem dat de aarde nu treft. 
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Gosia: Net als gemeenschappen? 

 

Yazhi: Ja, bijvoorbeeld. Echte fysieke gemeenschappen en ook online gemeenschappen, 

werkgemeenschappen en werkgroepen, zoals ik al zei, kleine verschillen buiten beschouwing gelaten. 

 

Je bent moedeloos omdat je niet meer weet in wie je moet geloven. Dat klopt!! De enige waar je helemaal 

in kunt geloven, is in jezelf, dus sla die "ik kan niet"-mentaliteit over en voel je nergens toe in staat, en 

denk na over wat jullie allemaal kunnen doen als individu en als collectief. 

 

Ik kan je niet alles vertellen wat je moet doen, want ik ben jou niet. Ik weet niet wat je interesses zijn en 

wat je vandaag kunt doen. Maar je weet wel wat je kunt doen. Doe het! Hoe klein dat ding ook is, misschien 

niet zo klein, je weet niet hoe groot of klein dat kan zijn wat je kunt doen! 

 

Ik kan je geen hoop geven, de hoop kan alleen van jezelf komen. Ik kan niet weten wat hoop geeft aan 

ieder van jullie allemaal. Je weet het wel. Maar ik weet dat de aarde nooit een gemakkelijke plek is geweest. 

Zal nu ook niet zijn. Verwacht niet dat er enige kracht zal komen om jullie allemaal te redden. Je hebt het 

niet eens nodig. 

 

Het enige wat je nodig hebt, is je kleine hoekje in de gaten houden. En leef van dag tot dag en wees zo 

gelukkig mogelijk met alles wat je hebt. Ook al is het niet veel, je hebt alleen je leven nodig. 

 

Daarnaast moet je bij elkaar komen. Zoals ik al zei, vorm gemeenschappen voor werk en om elkaar te 

helpen. Je moet bij elkaar komen, dat is een van de belangrijkste wegen om te nemen. Zoek 

gelijkgestemden. Ga met hen om. 

 

En dan moet je op zoek gaan naar andere oplossingen met betrekking tot politieke en sociale interacties en 

bestuurssystemen of -mechanismen, want democratie werkt niet. Je hebt holografisch nodig en het werkt 

goed, zelfs in kleine gemeenschappen die bestaan uit een paar mensen en slechts 2 mensen (zoals in een 

paar). Daar begint het. 

 

Maar dat is vooruitdenken. Ga ondertussen om met gelijkgestemde mensen en organiseer om wat dan ook 

te doen. Een goed voorbeeld van mensen die dit doen, zijn organisaties als "Medicos por la Verdad" 

("Doctors for the Truth") (ik ken de equivalente naam voor Engels niet). Dat is een goed voorbeeld van wat 

jullie allemaal kunnen. Help elkaar vanuit elke gemeenschap. Dat kun je doen. 

 

Help elkaar naar binnen, zoals wanneer een lid in ongenade valt en zijn baan verliest, neem hem-haar op 

als een groep totdat ze weer op eigen benen kunnen staan. Die persoon kan de gemeenschap op andere 

manieren helpen terwijl het wordt opgelost. Dat is de houding die ervoor zorgt dat gemeenschappen en 

groepen mensen de slechtste omgevingen overleven. De basis van een holografische samenleving. 

 

Onthoud dat er geen echte procedure is om een holografische samenleving tot stand te brengen, omdat 

deze altijd moet worden afgestemd op de behoeften van elke plaats die deze gaat gebruiken. De basis is de 

houding van de mensen. De mentaliteit. 

 

Je moet nu begrijpen dat de sleutel tot wat je zoekt in jezelf ligt. Serieus zo. Hulp is nodig, maar vanwege 

alles wat we hebben uitgelegd, zie ik het niet gebeuren zoals je wordt verteld door New Agers of Media. Dus 

hoe eerder je begrijpt dat je verantwoordelijkheid over je leven moet nemen, hoe beter je af zult zijn. Ook 

al gaat het om simpele keuzes maar die heb je wel. 

 

Degenen die macht over je hebben, waarneembaar dus, of het nu je ouders, leraren of regeringen zijn, 

zullen je alleen maar willen en proberen te overtuigen om te gehoorzamen. En als je je in een doos voelt, of 

tussen een rots en een harde plek, was je er ook verantwoordelijk voor dat je baby in die positie stapte met 

je keuzes uit het verleden. 

 

Dus zoals ik altijd heb gezegd, is de sleutel om te begrijpen dat je je leven moet overnemen, 

verantwoordelijk moet zijn voor de keuzes die je maakt, hoe dwaas of eenvoudig ze ook zijn. Zelfs als je de 

keuze hebt om op de grond of op je stapelbed in een gevangeniscel te slapen, heb je enige keuze. Dus het 

is een kwestie van vrije wil hebben vanuit het ene gezichtspunt en niet vanuit het andere. Beide vasthouden 

om het grotere geheel te begrijpen. 
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Gosia: Wat als iemand vraagt: Maar die willekeurige vrije wilskeuzes zullen hoe dan ook niets op grotere 

schaal voor de mensheid beïnvloeden, zoals het wordt geregeerd door hierboven. 

 

Yazhi: Dat klopt vanuit je beperkte gezichtspunt. Zelfs ik van hieruit kan de Federatie niet beïnvloeden 

zoals ik zou willen. Ik heb hier ook de overheid. De jouwe daar is gebaseerd op deze grotere hier, daarom is 

hij vergelijkbaar. We moeten dus allemaal doen wat we kunnen. En met een geweldig citaat van Spiderman 

van zijn oom: "Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid." 

 

Die verantwoordelijkheid nemen vanuit een punt en vanuit een invalshoek van kracht en overtuiging, van 

zelfvertrouwen en niet in een staat van angst. Religieuze manipulaties achter zich latend van zowel 

goddelijke als politieke en juridische straffen van menselijke makelij die ze gebruiken als excuus om geen 

volledige realiteit in hun eigen geest te vormen, die ze vervolgens kunnen gebruiken als basis om een 

nieuwe eigen identiteit te smeden die zal worden weerspiegeld buiten in het collectief. 

 

Leer alles wat er is om te leren, studeren en studeren zonder te stoppen, om je eigen systeem van waarden 

en overtuigingen te vormen. Je zult niet fout gaan, ik weet dat dit de angst is van velen van jullie, want 

vanuit de interessepositie die jullie die naar mij luisteren, hebben, van de moed om je eigen beslissingen te 

nemen, sta je al ethisch en moreel boven je eigen religieuze, politieke leiders en artsen! 

 

Dan heb je vanuit die positie van waarde en van in jezelf geloven, met de bedoeling een betere wereld voor 

iedereen te hebben en te manifesteren, de zekerheid dat wat je doet van een hogere morele waarde zal zijn 

dan wat ze willen opleggen. Zolang je altijd rekening houdt met de behoeften en rechten van anderen, 

vanuit een positie van het zoeken naar de gemeenschappelijke punten onder elkaar, en niet de verschillen. 

 

Denken in een vorm van dienstbaarheid aan anderen werkt niet op aarde zoals het nu is, omdat degenen 

die ten dienste staan van anderen, zoals ze in de New Age worden genoemd, zich alleen tot slaaf zullen 

maken van opportunisten die zichzelf spiritueel noemen gidsen, of je zult in ieder geval te veel geven aan 

iedereen om je heen zonder dat er een evenwicht is tussen het voorzien in je eigen behoeften. 

 

Het is niet zo simpel als gewoon in dienst staan van anderen, maar de balans bewaren tussen je eigen 

behoeften en van daaruit als basis vertrekken. Reeds met die individuele behoeften voldoende voorzien, van 

daaruit om anderen te helpen. Dit altijd in gedachten houdend dat het zelfhulpproces, als basis, niet 

gevormd moet worden door anderen te misbruiken of toe te staan dat anderen jou misbruiken. 

 

Dus ken uzelf. En zoals ik al zei: "Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid." En als je wat macht 

hebt, moet je die gebruiken. Als we enige macht hebben, wat het ook is, dan moeten we die zo verstandig 

mogelijk gebruiken. En er is veel mogelijk. 

 

Ik kan zeggen dat ik gewoon een eenvoudig 10 jaar oud meisje ben dat haar moeder 2 jaar geleden verloor. 

En kijk naar de ophef die ik tot nu toe heb gemaakt. Maar ik ben ET? Dus wat, jullie zijn allemaal krachtige 

wezens, het zijn alleen jullie ideeën en jullie geest wat jullie allemaal beperkt. 

 

Zoals ik altijd zeg, en altijd zal zeggen, is het enige dat je beperkt je idee dat je beperkt bent. Dus jij bent 

je eigen limiet, jouw beslissing hoe groot en krachtig je wilt en zal zijn. 

 

Zelfs onder een Collectief Onbewuste ben jij degene die het accepteert, erin gelooft en het adopteert, omdat 

je het kunt begrijpen, alles wat om je heen is, jij, je mensen, je omgeving en je eigen geest... je bent altijd 

degene die regelt het. 

 

Je bent een stellair wezen, je bent de Bron, zelfs geen fragment van de Bron, ik bedoel de Bron zelf. Alle 

anderen zijn gewoon jij in andere kleren, en alle schisma's in je wereld zijn het product van je eigen 

angsten. 

 

Enge dingen zullen er altijd zijn, maar je wordt onbevreesd zodra je ervoor kiest om er niet in te vervallen, 

en blijf leven en blijf gelukkig en geniet van elk moment van je leven. 

 

Als je iemand wilt zijn, uniek en echt krachtig, dan moet je leren om voor jezelf te denken en niet de massa 

te volgen. Dan ben je grenzeloos. 
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Je klein en kwetsbaar voelen is de illusie, je geest en ziel is wat je groot maakt! Onafhankelijk denken is 

ware kracht. Je leeft al, dus wees onbevreesd en ga naar buiten en maak een deuk in het universum! 

 

Kies met wie je associeert, kies de onverschrokken en de onafhankelijke denkers. 

 

Wees wijs voor jezelf, en vertrouw er vooral op dat wat jij als wijs ziet, de juiste manier is om voor jezelf te 

gaan, zonder je druk te maken over wat anderen denken. 

 

Wees vooral trouw aan jezelf. Wees liefdevol, wees zachtaardig, wees onbevreesd. En ga door! 
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