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Spirituele Bescherming - Astrale en andere Negatieve Invloeden - Yazhi Swaruu Praat met Matias 

en mij 

 

Kort gesprek tussen Robert, Gosia, en Yazhi 

 

(Oorspronkelijk in het Spaans) 

 

Gosia: Yazhi, iemand vraagt me of dromenvangers en spreuken werken of is het gewoon puur bijgeloof en 

onzin? 

 

Yazhi: Dat is witte hekserij. Ja, het werkt. 

 

Gosia: Zijn het niet gewoon je ideeën die je beschermen? 

 

Yazhi: Alles wat er is, is een idee. Maar het is niet zo eenvoudig, het is niet alleen "suggestie", ik heb het 

over sterke spreuken. Want die kunnen sluipwegen gebruiken die manipuleren wat jij als waarheid ziet om 

je realiteit fysiek en objectief te veranderen. Ze zoeken naar sluipwegen. Er is bijvoorbeeld een 

kwaadaardige spreuk die erin bestaat een bepaald ding voor een huis te plaatsen - (bewerkt gecensureerd, 

ik wil geen recepten voor zwarte magie geven) en als het op deze manier wordt gedaan, kan het de mensen 

in het huis beïnvloeden, zelfs als ze er niet in geloven, en daar zijn veel gevallen van gedocumenteerd. Maar 

dit is zwarte magie, en heeft niets te maken met dromenvangers. 

 

De andere kant, de kant van de doden, is niet fictief, het is fysiek alleen meer ijl, en die procedure 

beïnvloedt mensen alsof een fysieke dief of een crimineel binnenkwam om hen pijn te doen. 

 

Gosia: Maar hoe gaat het werken als iemand daar niet in gelooft? Ik denk weer dat het door ideeën komt. 

 

Yazhi: Je hoeft niet eens te weten wat het was dat ze buiten zetten. Maar het is een fysiek iets. Zoals een 

dief die je aanvalt, maar die dief komt van de andere kant, van de kant van de doden, want er is nog steeds 

fysiek daar. 

 

Met genoeg mentale kracht ja, je verdedigt jezelf. Maar weinig mensen hebben die kracht. Maar als je vast 

gelooft dat je jezelf verdedigt, hou het dan vol, dat is de manier. Toch valt dit op dezelfde manier als glas 

eten met het vaste idee dat het je geen kwaad zal doen. 

 

Glas is een idee, het is een interpretatie van een materiële wereld die door de manifestatie van je 

bewustzijn gaat. Dus je zou glas kunnen eten en er zou niets met je gebeuren, toch? Toch zou je geen echt 

glas eten. Zo is het hier ook. 

 

Echte betoveringen zijn fysieke dingen die je op dezelfde manier kunnen beïnvloeden als andere dingen die 

je voor echt aanneemt, zoals vergif en straling bijvoorbeeld. Het is alsof je zegt dat cyanide iets metafysisch 

is, dat als ik er niet in geloof, het me niets zal doen. En dat is ook zo. Maar je hebt niet de mentale en 

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


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 2 van 10                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

bewustzijnskracht om die cyanide onschadelijk te maken. 

 

Gosia: Maar hoe worden ze fysiek? 

 

Yazhi: Het is niet dat ze fysiek worden, dat zijn ze altijd al geweest, er is geen fysieke kant en niet-fysieke 

kant, de fysieke kant van de doden is alleen ijler. Je ziet het niet omdat je 5 zintuigen je opgesloten houden 

in wat de perceptie is van een aanvaardbare fysieke realiteit voor de Matrix, voor de 3D ervaring daar. Maar 

er is een wereld van entiteiten die de lagere astrale wereld worden genoemd, die fysiek zijn en fysiek zijn 

hebben ze invloed op je lichaam. Omdat ze echte energie en materie zijn, neem je ze alleen niet als zodanig 

waar door je eigen perceptie-overeenkomsten. 

 

Zwakke beginnersspreuken maken alleen gebruik van manipulatie en bijgeloof en suggestie, sterke 

spreuken gebruiken meer echte energetische vormen tegen hun slachtoffers. Alleen omdat mensen niet 

begrijpen hoe het werkt, maakt ze niet minder echt. 

 

------------------------- 

 

Matias´ en Gosia´s gesprek met Yazhi 

 

(Oorspronkelijk in het Engels) 

 

Matias: Laten we het vandaag hebben over hoe je jezelf kunt verdedigen tegen duistere krachten, enz. 

 

Gosia: Misschien kun je alle mogelijke manieren opnoemen zodat mensen zich kunnen beschermen tegen 

alles wat hen op een negatieve manier kan beïnvloeden? 

 

Yazhi: Het eerste is om te definiëren wat duistere krachten precies zijn. Zoals aangehouden worden door 

een vervelende politieagent is niet precies hetzelfde als te maken hebben met hekserij, hoewel alles wel met 

elkaar samenhangt. Ok, dus we gaan in op duistere krachten zoals gedefinieerd, of van de paranormale 

soort. 

 

Matias: Ja. En negatieve gedachten die kunnen komen van andere entiteiten of mensen die je op een 

negatieve manier beïnvloeden. Dit gebeurt, toch? Dus hoe bescherm je jezelf tegen zulke negatieve 

effecten? 

 

Yazhi: Ok. Dus de basis voor dit gesprek zou dit feit zijn dat je moet begrijpen en voor lief nemen: 

 

Al het paranormale bestaat en is er, het is alleen paranormaal omdat je het niet kunt zien en begrijpen met 

de ogen van iemand in de officiële Matrix met al zijn regels. Je kunt het meestal niet met het blote oog zien, 

maar dat betekent niet dat het er niet is. Dus het paranormale is echt en van daaruit moeten we beginnen. 

Waarom het echt is kunnen we later behandelen als je dat wilt. 

 

En ja, veel gedachten, soms al je gedachten, zijn niet van jou, het is je geest die de dominante frequentie 

van je omgeving volgt. Met andere woorden, die gedachten die emoties veroorzaken zijn niet van jou, ze 

behoren toe aan de mensen om je heen, meestal degenen die dichter bij je staan. 

 

Zodra je je realiseert en het in je bewustzijn laat doordringen dat het paranormale echt is, begin je 

natuurlijke elementen te ontwikkelen om je ertegen te verdedigen. Dus beseffen dat iets er is, is de eerste 

manier om te voorkomen dat het je beïnvloedt. Dit is een van de redenen waarom mensen die echt 

paranormale dingen gebruiken, dat alles verborgen willen houden voor de mensen in het algemeen omdat 

het hen kwetsbaarder maakt voor hun tovenarij. 

 

Dus alles wat je beseft dat ze je aandoen, zal die effecten sterk neutraliseren. Maar op één voorwaarde, u 

moet in uw macht zijn, anders zal de eenvoudige kracht van suggestie tegen dit effect werken. 

 

Gosia: Ik moet er even tussenkomen: maar zei u ook niet dat mijn onwetendheid over wat er op het 

kerkhof was, mij beschermde tegen de negatieve invloeden daar, toen ik zei dat ik daar 20 jaar geleden met 

mijn vrienden had geslapen? Is het niet weten en het niet geloven in dingen je op een bepaalde manier 

beschermen? 
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Yazhi: Het is een dubbelzijdig zwaard daar. Het beschermde je in de zin dat je sterk geloofde dat het je 

geen kwaad zou doen daar te zijn (anders zou je niet op het kerkhof hebben geslapen). Dus je was in je 

macht. 

 

Matias: U zei: "Je begint natuurlijke elementen te ontwikkelen om je ertegen te verdedigen". Wat zijn deze 

natuurlijke elementen? Sommige mensen noemen wit licht energie, licht wapens, wit licht vermogens, ect. 

 

Yazhi: Dat zijn hulpmiddelen die je kunt gebruiken en die nuttig zijn, maar in werkelijkheid hebben ze geen 

kracht. De kracht komt van jou. Die voorwerpen kunnen je alleen helpen je kracht te kanaliseren en te 

focussen, vooral omdat je nu een duale bestaansperceptie hebt van een wezen dat ervan overtuigd is dat 

het een materieel lichaam heeft dat ook geest is. Dus kanaliseert je stoffelijk voorwerp de kracht die je 

vanuit de spirituele kant bezit naar de fysieke kant. 

 

Hoewel dit uit zowat alles kan komen, zoals een amulet, kunnen sommige voorwerpen je een beter gevoel 

van kanalisatie geven om je kracht te concentreren. Bijvoorbeeld Athena Swaruu's favoriet: een 19e eeuwse 

zwarte Katana. 

 

Maar voordat we het over objecten en kristallen hebben: Wat betekent het om in je kracht te staan of wat is 

je kracht? 

 

Zoals ik laatst zei, alles wat verbeelding is, is echt en solide aan de geestkant als het voortkomt uit een 

heldere en gerichte intentie. Niets esoterisch, niets paranormaals kan je kwaad doen als je er niet mee 

instemt, en het je niet laat kwetsen. Het gebruikt altijd angst als zijn primaire gereedschap, daarna gebruikt 

de verwarring, en bedrog - mind control. Maar onbevreesd worden (niet dom) is een van de belangrijkste 

sleutels om immuun te worden voor het paranormale. 

 

Je krijgt je energie als bewust wezen uit je verbinding met je hogere zelf, uit de Bron, want je bent Bron, 

maar vanuit het standpunt van een lichaam krijg je het van buiten het lichaam, daarom is het een signaal, 

maar dit is slechts waarneming omdat je altijd Bron bent. (Als je Bron bent dan ben je macht). 

 

Dus wat tovenarij meestal doet is iemand, een doelwit, overtuigen om zijn verbinding met de Bron te sluiten 

en in lagere en lagere frequenties van gedachten te gaan. Het kan niet direct iets tegen een persoon doen, 

het kan alleen het doelwit laten denken dat het wordt aangevallen of dat het wordt aangevallen. Dus wat 

het doet is het doelwit veranderen of laten denken dat het ziek zal worden, bijvoorbeeld als dat de bedoeling 

is. Dus ja, gedeeltelijk is wat wetenschappers zeggen juist, het is "allemaal" suggestie. 

 

De gedachten die de tovenarij aan het slachtoffer opdringt, zijn bedoeld om zijn frequentie te verlagen, 

zodat hij compatibel wordt met de kwade bedoelingen van de tovenaar. 

 

Een ander uiterst belangrijk punt waarop ik moet aandringen is dat verbeelding, als in gerichte intentie, de 

sleutel is tot macht tegen tovenarij en tegen het paranormale. Ik dring hier sterk op aan omdat ik weet hoe 

het klinkt als in onmogelijk dat niet echt is, verbeelding is niet echt dus kan het onmogelijk enige macht 

over iets hebben - concept. 

 

Maar het zo kleineren van de verbeelding komt van dezelfde mensen, van dezelfde conceptuele Matrix die 

ook zegt dat het paranormale niet bestaat. Dus vanuit dat gezichtspunt bezien, kunnen niet-bestaande 

bedreigingen alleen worden tegengegaan met niet-bestaande wapens. 

 

Dit in extremen, want er zijn hier ook vele subtiele niveaus, zoals het gebruik van drankjes (chemicaliën) of 

het oproepen van entiteiten die solide en echt zijn als een boom, maar buiten het waarnemingsbereik van 

de normale mens, waarbij ze worden opgeroepen om te helpen bij hun kwade bedoelingen. 

 

Matias: Dus die lichte wapens, vermogens... je stelt ze je voor in je hand, dat je ze gebruikt... maar in 

werkelijkheid helpen ze je alleen maar om je te realiseren dat jij degene bent met de macht? Dus je hoeft je 

geen gereedschap voor te stellen... jij bent het gereedschap? 

 

Yazhi: Ja. Uiteindelijk heb je niets nodig. Jij bent de amulet. Jij bent het wapen. (Maar het is zo cool om 

een zwarte Katana te hanteren die lang geleden door Japanse ambachtslieden is gesmeed). Het geeft je een 

versterkend effect. 
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Matias: Heb je gehoord van "onzichtbaarheidsmantel"? Maakt je onzichtbaar in het astrale? Mijn broer zei 

eens dat mensen vaak schreeuwen in het astrale zonder dat ze het weten. Je gedachten in je geest worden 

gehoord in het astrale? 

 

Yazhi: JA. Dus als je voelt dat je wordt aangevallen, wat voor soort psychische aanval dan ook, kun je 

jezelf ook voorstellen dat je een lichtbal wordt, of je kunt je met intentie voorstellen dat je met een 

krachtveld om je heen loopt en dat wordt dan een krachtveld voor het astrale. 

 

Velen heb ik horen zeggen dat dit soort adviezen uiterst gevaarlijk zijn. Maar ik zie niet in waarom! U gaat 

in het 3D-leven niet met een denkbeeldig krachtveld de strijd aan met gewapende mannen, doe niet zo 

dom, gebruik in plaats daarvan een Kevlar-vest! 

 

Elk ding is een werktuig. Gebruik ze waar ze voor gemaakt zijn. 

 

Maar er kan een tijd komen dat je je realiseert dat er geen fysiek in die mate bestaat dat je een krachtveld 

KAN oproepen dat wel echte kogels afweert. Maar verwacht niet dat je dat morgen al kunt. Maar het kan 

gedaan worden. 

 

Een voorbeeld zijn de super gewone nachtelijke visitaties. De officiële medische wetenschap zegt dat dit 

slechts slaap anomalieën zijn. Bezoeken van Succubus en Incubus. Die overkomen zowat iedereen. Vanuit 

astraal oogpunt zijn dat energievampieren. 

 

Wanneer je slaapt en bewust verlamd bent door hen, wanneer je je realiseert dat ze komen, wanneer je die 

nachtelijke terreur voelt... denk er dan aan om een bal van licht te worden, goudkleurig licht of elke kleur 

die je maar wilt (ik raad rood niet aan), elke lichtkleur met een hoge frequentie. Stel je voor dat je 

slaapkamer je plotseling verlicht, je lichaam, gloeiend als een zon. Zo helder dat het door de ramen naar 

buiten komt. 

 

De succubus en incubus zullen van je wegrennen, alsof je je 7.62 minigun tevoorschijn had gehaald! Op het 

moment dat je ze onder ogen komt, kunnen ze je niets doen. Het is het idee dat je hulpeloos bent wat je 

hulpeloos maakt. Elke keer en overal, vooral in het astrale. Zelfs 's nachts in het bos, als je je geobserveerd 

voelt... weet dat elementalen je kunnen volgen, omdat je iets voelt, breng het niet in diskrediet hoe en wat 

je voelt. Vertrouw op je intuïtie. Praat met ze, vertel ze dat je weet dat ze er zijn en dat je ze niet wilt 

storen. 

 

Matias: Ik begrijp het. Je zei: "Maar onbevreesd worden (niet dom) is een van de belangrijkste sleutels om 

immuun te worden voor het paranormale". Hoe zit het als mensen het over "liefde" hebben? Ook "Law of 

One" heeft het over "liefde". Hoe liefde de negatieve entiteiten zal afstoten. Bijvoorbeeld, je hebt een 

nachtmerrie waarin duistere entiteiten op je afkomen - je hoeft alleen maar te stoppen met rennen en ze 

met liefde tegemoet te treden en ze zullen weggaan? 

 

Yazhi: JA. Omdat de LIEFDE een ander instrument is, een hoge frequentie die je onverenigbaar maakt met 

elke vorm van tovenarij. Zoals ik al zei, het onder ogen zien van het probleem in het astrale zal het doen 

verdwijnen, want zoals ik al zei, je toont geen angst. 

 

Gosia: Ik vind het praktischer om op dat moment licht voor te stellen dan plotseling een gevoel van liefde 

op te roepen. Iets visueels zou misschien makkelijker zijn dan een gevoel. Maar dat ben ik. 

 

Yazhi: Ik denk dat het hulpmiddelen zijn. Je moet trouw blijven aan jezelf. Je houdt niet meer van 

Succubus en Incubus dan van muggen. Dus daar gebruik je lichtbol en geen angst. 

 

Maar 's nachts in het bos lopen en je vreemd geobserveerd voelen... gebruik liefde want die elementalen 

zijn alleen maar bang dat je gevaarlijk voor ze bent. (Pas op voor 3D echte mensen die ook griezels zijn, 

gebruik in dat geval een Glock). 

 

Gosia: Waarom zouden ze bang zijn dat wij gevaarlijk voor ze zijn als we ze niet eens kunnen zien? 

 

Yazhi: Misschien ben je wel van plan om hun huis en land in een parkeerplaats te veranderen! 

 

Matias: Oké. Ik heb deze vraag. Ik citeer jou: "Niets esoterisch, niets paranormaals kan je kwaad doen als 
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je er niet mee instemt, en het je niet laat kwetsen." Wat als iemand voodoo op je uitoefent? U zei: "Het kan 

niet direct iets doen tegen een persoon, het kan alleen het doelwit laten denken dat het aangevallen wordt 

of dat het aangevallen wordt." Dus, Voodoo werkt niet? 

 

Yazhi: Voodoo kan specifiek niet werken op iemand die dit weet. Je wordt immuun. 

 

Dit is één niveau. Een niveau hoger? Het probleem begint wanneer tovenarij het esoterisch-paranormale 

combineert met het fysieke. Dit met het gebruik van drankjes, om te beginnen zijn dat onder andere: 

vergiften! Maar andere toverdranken zijn ingewikkelde soepen of salades van op planten gebaseerde 

psychoactieve drugs. Die kunnen voor ontelbare dingen en doeleinden worden gebruikt. 

 

Matias: Je weet wel in films... de toverdokter steekt een naald in een pop, die een connectie met jou heeft 

en zo een lijdensweg creëert op dat doelwit. 

 

Yazhi: Quote: die connectie heeft met jou Einde Quote. 

 

Wat voor connectie zou dat zijn, als het niet het idee is dat de pop jou is?! Weer ideeën. De pop is jou niet, 

punt uit! Daarom kan het geen kwaad om er naalden in te steken. 

 

Gosia: Maar als je WEET dat er misschien voodoo tegen je is gedaan, dan kun je, zeker als je echt in 

voodoo gelooft etc, in een angstmodus komen, en dan maakt het je nog kwetsbaarder! Dus ik denk dat het 

erom gaat je ervan bewust te worden maar het ook geen macht te geven, in je onbevreesde frequentie te 

blijven wetende dat wat er ook gebeurt, het je geen kwaad kan doen, toch? 

 

Yazhi: YEP. 

 

Matias: Waarom is dit voodoo ding dan zo populair in vele culturen? Waar komt het vandaan? 

 

Yazhi: Voodoo is niet alleen naalden in poppen steken ← ← 

 

Voodoo is een complex geheel van ambachten die vergelijkbaar zijn met wat oude Druïden in tijden van 

weleer deden, dezelfde soort wijsheid die de Native American Shamans ook gebruiken. Het is het vermogen 

om contact te maken en te communiceren met de geestenzijde. 

 

Die sjamanen, medicijnmannen, Druïden... gaan door een proces dat hen voor altijd verandert, waarbij ze 

niet echt leven en ook niet dood zijn, maar leven met één voet in het astrale en de andere in het fysieke. Ze 

weten hoe ze met geesten moeten praten, ze op te roepen, hun hulp te vragen. 

 

En aangezien in werkelijkheid alles astraal is, KUNNEN die op elkaar inwerken en iemand in het z.g. fysieke 

schaden of beschermen. De drankjes zijn een belangrijk stuk hier. Omdat zij toegang hebben tot de 

geestenwereld met behulp van drugs om te praten met dingen aan de andere kant, en velen zijn heel fysiek, 

zoals trollen en elfen, je kunt ze niet zien, maar ze kunnen wel met je interageren. En als de medicijnman of 

sjamaan een deal kan sluiten met een van deze wezens, door het iets te geven wat het wil, dan kan dat 

wezen onheil stichten voor de persoon in kwestie. 

 

Dit is dus een geval van iets dat niet volledig astraal of paranormaal is, maar half en half, want zoals ik al 

eerder heb gezegd, zijn er geen duidelijke grenzen tussen het fysieke en het astrale. 

 

Matias: Dus, het is genoeg dat je je bewust bent van deze dingen (elementalen, astrale wezens, Voodoo), 

een hoge frequentie aanhoudt, onbevreesd bent, je dat witte licht om je heen voorstelt en weet dat je de 

macht over hen hebt... en dat ze je geen kwaad kunnen doen? 

 

Yazhi: Als je die mentaliteit kunt vasthouden is het meer dan genoeg. Je wordt onverenigbaar met hun 

bedoeling en met hen. Je wordt irritant onaanraakbaar. 

 

Gosia: Wat is de bescherming tegen degenen waarvan u zei dat ze opgeroepen kunnen worden? Kunnen die 

geesten ons dan kwaad doen als het gebeurd is? De beschermingsmethoden zijn dezelfde als hierboven? 

Wat als we niet weten dat het is gedaan? (Aangezien je zei dat het helpt als je je ervan bewust bent dat het 

gebeurt). 

Yazhi: Je intentie en je kracht is genoeg. Maar het is een kwestie van macht tegen macht, want zelfs in 
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deze omstandigheden zullen die boze geesten of doeners meer macht tegen je inbrengen om te zoeken naar 

je breekpunt, als het hun bedoeling is om je te pakken te krijgen. In het algemeen gaan ze gewoon op zoek 

naar een gemakkelijker slachtoffer! 

 

En je leeft in een frequentiesoep, de meeste tijd kun je het niet weten. Je kunt alleen maar aannemen dat je 

misschien slachtoffer bent van iets paranormaals, of van hekserij. 

 

Gosia: Wat zou ons breekpunt zijn? Wat maakt ons VULNERBAAR? Lagere emoties? Stress, woede, etc? 

Drinken... 

 

Yazhi: Ja, bijvoorbeeld op zoek naar wat je emotioneel triggert. Dit is een heel belangrijk punt, want als de 

kwade entiteiten niet bij je kunnen komen, kunnen ze je baas gaan lastigvallen, zodat die tegen je ingaat 

om wat voor reden dan ook, en je in een negativiteitsspiraal doet belanden die je uiteindelijk compatibel 

maakt in frequentie met de intenties van die entiteiten. Dit is wat ik bedoel met dat ze bedrog gebruiken! Ze 

kunnen systematisch op zoek gaan naar jouw emotionele triggers. Om "op je knoppen te drukken". Om je 

frequentie genoeg te verlagen om uiteindelijk tot je door te dringen. 

 

Want, bijvoorbeeld, je kunt in zo'n slechte bui zijn vanwege je stomme baas, dat je boos en uitgeput naar 

bed gaat en in die toestand kun je niet in een liefdevolle toestand komen en geef je er niets om om je 

lichtbollen voor te stellen. En ze hebben je. 

 

Matias: Dus... wat er ook gebeurt, ga niet in die lage spiraal, draai het om en maak er iets positiefs van. 

"Positieve bevestiging"? 

 

Yazhi: Als jij het kunt, kunnen weinigen het! Het is ook verstandig om te erkennen dat we niet altijd in een 

goede positieve stemming kunnen zijn! Maar dit moet een deel van je realiteit worden, zodat je zelfs in een 

slechte bui nog steeds de lichtbol kunt oproepen en de sukkels onbevreesd tegemoet kunt treden en ze 

zullen wegrennen! Zo zullen de sukkels zien dat het niet goed voor ze is om jou boos te maken! 

 

Gosia: Matias zegt dat hij nooit in een positieve stemming is. Altijd in een neutrale, haha. Werkt dat als een 

bescherming? 

 

Yazhi: Ooit bij stilgestaan dat neutraal daar in werkelijkheid positief kan zijn? Het heeft geen zin om 

zingend in de regen rond lantaarnpalen te lopen en brievenbussen te kussen. Het probleem kan zijn 

wanneer je in een depressie raakt, dan kan het je niets meer schelen, en daar is waar ze je het meeste 

pakken! In die toestand. (Sorry voor mijn taalgebruik). 

 

Gosia: Ja, daarom voel ik dat als ik te lang in een depressieve toestand verkeer, ik mezelf er snel uit moet 

halen. Ik sta mezelf niet toe daar te lang te zijn. Hoewel je ook zegt dat we moeten voelen wat we voelen. 

 

Yazhi: Ja, en als je in die staat bent, boos of verdrietig, verwacht dan niet, probeer zelfs niet om er uit te 

komen! Dat maakt het alleen maar erger, laat die boze of verdrietige toestand in je zinken, voel het, laat 

het je vernietigen. En dan zal het weggaan! 

 

Matias: Dus, negatieve dingen kunnen je beïnvloeden als je ze toelaat. Weet dat je de macht hebt, ze niet 

op je te laten inwerken. Houd de hoge frequentie, wees onbevreesd en stel je dat witte licht van 

bescherming altijd over je heen? Moeten we elke nacht en ochtend "een pak aantrekken" met een 

beschermend schild om ons heen om ons "veilig" te houden? 

 

Yazhi: Moeten we ons omkleden? Nee, een ander belangrijk punt: je kunt jezelf nergens tegen beschermen 

zonder datgene te creëren waartegen je jezelf beschermt. Vooral met betrekking tot esoterische of 

paranormale zaken. Dus wees in je kracht, voel je veilig voor alles wat in het algemeen geen aanval 

verwacht. Vertrouw erop dat u alles aankunt wat iemand u voor de voeten werpt. Nogmaals, wees neutraal. 

Voel jezelf als een gevechtstank, niet veel om je zorgen over te maken. 

 

Matias: Waarom gebeuren die nachtelijke aanvallen? Verlamming? Als je onwetend bent over hen? 

 

Yazhi: Ze voeden zich met jou. Ze zijn als muggen, ze willen je essentie, je energie. Maar zelfs als je om de 

een of andere reden niet aan ze dacht, werd je er wel compatibel mee dat ze je aanvielen. Anders zouden ze 

je in de eerste plaats niet aangevallen hebben. 
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Hetzelfde als met een autowrak, mensen dachten er niet aan om er in te stappen, maar ze deden het wel, 

ze werden compatibel om eender welke reden. Ik meen het, alles is frequentie. Beheers je frequentie met je 

gedachten en je zult je realiteit en leven beheersen. Het is niet wat buiten je is wat je dwars zit of wat je 

aanvalt. Het is wat je er over denkt. 

 

Met alles, dus als je muggen haat, dan heb je een muggenmentaliteit van dezelfde frequentie in je werken 

en moet je in contact komen met je innerlijke mug. Ze vallen je lastig vanwege wat het voor jou betekent. 

Het is de betekenis die het probleem voor je veroorzaakt. 

 

Gosia: Ze vallen hem lastig omdat het later jeukt. Geen groot innerlijk drama verder dan dat denk ik, haha. 

Ok, laat maar, ga verder. 

 

Yazhi: Ik hou zelf niet van ze! 

 

Die wezens voeden zich met Lush, dat is geconcentreerde angst. Waarom? Omdat het regressieve wezens 

zijn die creaties of manifestaties zijn van een collectief, collectief onbewuste of je persoonlijke onbewuste. 

 

Die wezens kunnen niet bestaan zonder dat iemand aan hen denkt, het zijn Tulpas en Egregors. Het zijn 

manifestaties van je angsten, daarom kunnen ze alleen bestaan als je ze voedt met dezelfde substantie als 

die waardoor ze in de eerste plaats zijn ontstaan. Dat ze Tulpa's en/of Egregors zijn wil niet zeggen dat ze 

niet zo echt zijn als een boom. Zoals ik al eerder ergens heb uitgelegd, is en was alles wat bestaat en ooit 

bestaan heeft een Tulpa/Egregor. 

 

Ik moet gaan maar we kunnen morgen verder gaan. 

 

-------------- 

 

De volgende dag: 

Gosia: Ik heb nog een laatste vraag Yazhi. Hoe bescherm je jezelf tegen de soep van collectieve gedachten 

van andere mensen? Ten eerste: hoe herken je dat ze niet van jou zijn? En twee: hoe zorg je ervoor dat ze 

ons niet beïnvloeden? 

 

Yazhi: In principe alle gedachten waarvan je kunt herkennen dat ze niet van jou komen, zoals een 

plotselinge noodzaak om iemand neer te steken... terwijl je weet dat je dat nooit zou kunnen doen en je dat 

ook niet wilt doen, en zelfs het besef dat je die gedachte had stoort je. Die gedachte komt niet van jou, 

maar van iets om je heen dat je wil overtuigen om iets afschuwelijks te doen, omdat het zich voedt met die 

gebeurtenissen, vanwege de angst en de weelderigheid die ze veroorzaken (extreem voorbeeld). En er zijn 

vele andere minder dramatische gedachten die ook niet de jouwe zijn. 

 

We zijn altijd een collectief of in een collectief, jij als stand alone zou heel moeilijk te verwezenlijken zijn, 

dus we zijn in feite het resultaat van de soep waarin we ons bevinden. 

 

Dat gezegd hebbende, moeten we gewoon de intentie hebben om in onze eigen stemming te willen zijn met 

onze eigen gedachten. En daarvoor heb je gemoedsrust nodig, niet toegeven aan alle rommel en angst en 

problemen van het dagelijks leven. Ze onder ogen zien ja, maar tegelijkertijd je er onaantastbaar en los van 

voelen. 

 

Hulpmiddelen die je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld bepaalde stenen en kristallen met een hoge vibratie, 

die zijn goed, je kunt ze aan je ketting dragen of in je zak hebben, maar pas op dat je ze niet mishandelt, 

want ze zullen alleen dezelfde vibratie afgeven als jij erin stopt, dat wil zeggen, behandel ze met liefde en 

zorg en dat is wat je van ze terug zult krijgen. 

 

Erken wat niet van jou is. De enige manier is om je gedachten te observeren en te zien wat er niet bij jou 

hoort, zoals in het grove voorbeeld over steken. Merk ook op dat als je in een slechte bui bent zonder reden 

het kan lekken van de buren omdat je misschien hoofd tegen hoofd met hen slaapt aan de andere kant van 

de muur. 

 

Dus, om jezelf te beschermen, moet je opnieuw alles doen wat je kunt om mentaal sterker te worden. Dat 

betekent meditatie, innerlijk werk en zelfs vechtsporten als je daar zin en tijd voor hebt. Ken uw zelf. Veel 
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tijd in contemplatie met je eigen gedachten. 

 

Gosia: Matias zegt dat hij soms van die "rimpelingen" krijgt, plotselinge veranderingen van stemming, 

wanneer hij afstandelijk wordt van mij, afstandelijk van alles, en het gebeurt zonder dat hij weet waarom. 

Zoals een slecht humeur zonder reden. Kan het zijn dat sommige ENTITEITEN waar hij mee omgaat op zijn 

werk gehecht raken aan hem en hem volgen? Hij werkt in een psychiatrische inrichting. 

 

Yazhi: Sorry dat ik het zeg, JA. En ik geloof niet in geestesziekten als zodanig. Ik geloof in de invloed van 

entiteiten. 

 

Gosia: Hoe komen we dan van die sukkels af? Dezelfde methoden als voorheen? 

 

Yazhi: Ja, weten dat ze er zijn. Ook reinigen. En gebruik opgeladen amuletten voor bescherming. 

 

Matias: Kunnen die entiteiten je volgen van je werk naar huis? Hoe voorkom je dat? 

 

Yazhi: Reinigingsmethoden zijn er vele. Bijvoorbeeld, wind en lucht op snelheid is een uitstekende reiniger. 

Ook water zoals in het nemen van een bad. En muziek, hoge vibratie muziek zoals klassiek en alles wat 

stemmingsverhogend is, ook binaural beats en fractals 432 Mhz. 

 

Gosia: Wind en lucht op snelheid? Wat is dat? Je hoofd uit het raam van de auto steken? 

 

Yazhi: Meer als een fiets of een motorfiets. En er is zelfs een gezegde dat zegt dat je nooit een motor 

geparkeerd ziet staan voor een psychologen kantoor, tenzij hij van de psycholoog is. 

 

Gosia: Jaaaah, ik hou van dat gevoel van snelheid en wind in mijn gezicht. Ik krijg hetzelfde gevoel in 

achtbanen. 

 

Matias: Ik vertel mezelf nu elke keer als ik naar mijn werk ga, dat ik het ben, dat ik de macht heb en dat ik 

me door geen enkele entiteit of persoon, hun energieën, op een negatieve manier laat beïnvloeden. 

 

Ok. Dus, in principe, kunnen alle hierboven genoemde zaken opgelost worden met één en hetzelfde recept? 

Wees onbevreesd, heb een hoge frequentie, weet dat ze bestaan, ken jezelf zodat je weet wanneer je 

beïnvloed wordt door een kracht van buitenaf, kristallen, salie, muziek, ect. Alle bovengenoemde 

tegenmaatregelen zullen gelden voor alle besproken gevallen hier? 

 

Yazhi: Ja, voor nu. 

 

Matias: Je noemde de kristallen om de negatieve effecten tegen te gaan. Wat zijn goede? En met dit 

concept, is dit niet hetzelfde als met de energiewapens, ect? Zij hebben geen kracht, ik wel. Ik geef de 

kracht. Dus kristallen op zich hebben ook geen kracht? 

 

Yazhi: In zekere zin, maar kristallen worden door talloze mensen ook gezien als elementalen, dat wil 

zeggen: wezens. Dus het is geen dode steen. Het is een huisdier! Een 1D huisdier. 

 

Matias: Maar, als ik geloof dat Shungite zal beschermen tegen WIFI en EMR, ect., dan zal het mij 

beschermen, want ik geef die kracht, aka... Ik bescherm mezelf. 

 

Yazhi: Over die specifiek, aangezien ik niet precies weet hoe ze horen te werken, ja ik denk dat jij het weer 

bent die het werk doet. Maar ik laat het voor nu open. 

 

Gosia: Maar een vraag over wind en snelheid. Maar waarom zouden ze je dan niet kunnen volgen? Waar 

zijn ze bang voor? Snelheid? Maar ze zijn buiten het ruimtevlak zoals wij dat waarnemen. 

 

Yazhi: Onthoud dat ze semi-fysiek zijn en daarom jou kunnen beïnvloeden. Dus ze zijn een nou ja... 'geest'. 

Lucht kan hen beïnvloeden. EN... ik denk dat de stemming van de ruiter hem/haar ook onverenigbaar met 

hen maakt. 

 

Matias: Ok, en over kristallen gesproken. Dus uiteindelijk, het dragen van deze kristallen, ect., ze doen niet 

veel. Je eigen intentie zal de genezing doen. 
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Yazhi: Ja, maar ik zou ze ook zien als verhogingen of als lenzen die je energie focussen. 

 

Gosia: Ze hebben hun eigen intelligentie en die kan zich coördineren met die van jou. Toch? 

 

Yazhi: In het geval van kristallen ja, ze hebben hun eigen intelligentie. 

 

Matias: Bedankt Yaz. Eerder zei je: "Dus het paranormale is echt en van daaruit moeten we beginnen. 

Waarom het echt is kunnen we later behandelen als je wilt." Waarom als een vraag. Hebben we dit 

behandeld? 

 

Yazhi: Ik denk van niet. Zoals eerder gezegd zijn alle werkelijkheid of realiteiten relatief tot iets of tot een 

soort afsprakenkader van waarneming, van wat echt is en wat niet echt is. Het menselijk lichaam is 

ontworpen om de mens binnen een bepaald bereik van mogelijke waarnemingen te houden, dat wil zeggen 

een bepaald bereik van horen en een bepaald bereik van zien zoals in wit licht. Dus als je iets niet kunt zien 

of horen, wil dat niet zeggen dat het er niet is. Radiogolven bijvoorbeeld. Er is dus veel meer in de realiteit 

dan wat je op het eerste gezicht ziet of wat sociaal aanvaard is. 

 

Maar als in feiten: De feiten over het paranormale zijn op Aarde zwaar gecensureerd en verborgen, maar 

zelfs met zoveel censuur lekt er veel uit. En daarbuiten is er een enorme hoeveelheid bewijs dat niet kan 

worden wegverklaard. En het bewijs wijst erop dat paranormale zaken overal voorkomen, en dat de 

informatie systematisch verborgen wordt gehouden. Je hoeft alleen maar een beetje serieus online 

onderzoek te doen en je wordt overspoeld met bewijzen van allerlei aard (zelfs als je photoshops die vals 

zijn en alle kanten opgaan buiten beschouwing laat). 

 

We hadden het over dingen die halverwege tussen het fysieke en het astrale liggen. Bijvoorbeeld die 

entiteiten die kunnen worden weggeblazen met een motorfiets. Die stoffelijk genoeg zijn om te worden 

weggedrukt met ruisende lucht. 

 

Deze "staven" zoals ze worden genoemd, kunnen niet met het blote oog worden gezien. Alleen met 

hogesnelheidscamera's met een infrarode lens. Ze zijn niet fysiek als zodanig. Ze vallen binnen het bereik 

van het paranormale. Zij zijn niets anders dan insecten in het astrale, half in het fysieke (fysieke zoals 

mensen het fysieke begrijpen). Nog een voorbeeld. 

 

Ik bedoel ze zijn er, ze volgen hun eigen regels die niet samenvallen met door mensen gemaakte regels. 

Maar ze zijn er. 

 

Matias: Dus, als een afstapje van 5D naar de Aarde komt, kan hij/zij die astrale beestjes in 4D zien? 

 

Yazhi: Soms wel, soms niet. Het is niet precies een schaal waar 5D boven 4D en 3D staat. Maar step dows 

hebben genoeg bewustzijn en begrip om dingen op een andere manier te zien, dus kunnen ze meestal 

dingen zien. 

 

Gosia: Dit sluit aan bij iets waar ik het laatst met Athena over had, omdat ze zei dat ze de elementalen niet 

kan zien. Ze zei dat het niet alleen een kwestie is van dat je een hogere frequentie hebt... zodat je ze 

automatisch ziet. Ze zei dat ze een soort van zijdelings bestaan. Als in een ZIJ-wereld. Daarom kun je ze 

niet altijd zien. Hoe zou jij die zijwereld omschrijven? 

 

Yazhi: Ja. Het is moeilijk te beschrijven, want het is een gevoel. Alsof je een gang op en neer kunt gaan 

waar achter je een lagere frequentie is en voor je een hogere frequentie. En ook al ga je die gang op en 

neer, je ziet niets. Je moet een stap opzij doen om een andere deur te openen. Ik zie dit weer bij het 

mediteren. 

 

Je gaat van wakker maar ogen dicht naar slapen. Maar je moet iets anders doen, moeilijk uit te leggen, 

maar het voelt wel als een andere richting om astraal te gaan reizen (en teleporteren). Ik begrijp dit als in 

meer Dimensies. Niet Dichtheid, maar Dimensies. 

 

Neem mij als voorbeeld. Ik kan me meerdere verledens herinneren, zelfs als ze tegenstrijdig kunnen zijn. 

Zoals: ik ging naar de Viera op zondag. En ik ben zondag niet naar de Viera geweest. Beide in mijn 

geheugen. Beide geldig en beide met de gedetailleerde herinneringen van wel of niet gegaan zijn. Beide 
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versies geldig en beide vormen mij en wat ik me herinner. 

 

En niet slechts twee, maar vele. Dit is alsof je herinneringen van dezelfde datum op elkaar gestapeld hebt. 

 

Dus het is hetzelfde hier met het paranormale. Als in de geest is daar... en niet. Je besluit dat het er niet is 

omdat je opvoeding dat zegt, dus is het er niet. Of je weet dat het er is en je hebt geen bewijs meer nodig 

dat het er is, behalve dat je nekharen overeind gaan staan! Het geeft je onverklaarbaar kippenvel! Jij 

beslist. 

 

Wat je verteld wordt met logica, of wat je voelt met intuïtie. En het schip detecteert goblins buiten. Dus dat 

is een feit voor mij. De verplaatsing van de zwaartekracht betekent massa. 

 

Maar Athena kan ze niet zien. Tenzij het schip het beeld voor haar vergroot met zwaartekrachtsensoren. 

Dezelfde die gebruikt worden om de zwaartekracht te meten en de anti zwaartekracht motoren aan te 

passen. Eigenlijk interferometers. 

 

Matias: Dank je, Yazhi. Je moet over 5 minuten gaan, dus ik heb de laatste vraag. Je had het eerder over 

ijzeren armbanden voor bescherming. Kun je precies aangeven wat voor soort ijzer ik moet zoeken? 316L of 

iets anders? Er zijn een aantal variaties van ijzer die er zijn. Bedankt. 

 

Yazhi: Hoewel het op dit moment al moeilijk genoeg is om een amulet van ijzer te krijgen, zou ik zeggen 

dat elk ijzer zou werken, zolang het maar geconcentreerd is en niet in een goedkope legering. Ik kan 

toevoegen dat de twee beste ijzersoorten zijn: 

 

1.) Grafietijzer. 

2.) Grijs ijzer. 

 

Gezegd met een ander soort beschrijving: 

 

A.) Hematiet Fe2-O3. 

B.) Magnetiet Fe2-O4. 

 

Magnetiet B heeft het hoogste gehalte aan ijzererts in zuivere vorm (72,4%) en Magnetiet A heeft het 

hoogste gehalte aan ijzererts in zuivere vorm (70,0%). 

 

Een ander amulet dat goed is, is een magnetietsteen en die bij je te hebben, ze worden in esoterische 

winkels verkocht per kwart kristal. 

 

En u zou ook kunnen proberen (als u kunt of toelaat om) patiënten met dit, in hun nabijheid te behandelen, 

vooral die met schizofrenie en om het even welke duidelijke tekens van om het even wat die naar 

entiteitbezetenheid hinten. 

 

Een andere procedure is het plaatsen van ijzeren shillings, of stukken ijzer, elk ijzer, een hoefijzer is goed, 

maar magnetietsteen is het allerbeste, op de vier hoeken van je huis of op zijn minst op de vier hoeken van 

je kamer, slaapvertrekken. 

 

Het stabiliseert DNA omdat het de oorspronkelijke frequentie vasthoudt. Dus het bewaart het geheugen. Dit 

vanwege de specifieke magnetische velden die het produceert en vasthoudt. 

 

Geef jezelf de kracht om je hogere zelf te ZIJN. Je hoeft niet het gevoel te hebben dat het ergens anders is, 

want je bent het gewoon weer! Voel je krachtig op je werk, of waar je ook heen gaat. Je kunt door de hel 

lopen en niet besmeurd raken! 
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