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Ik stem niet toe - Is deze zin gepast? Yazhi´s en Gosia´s commentaar 

 

Yazhi: Ze kunnen hun video's bewerken zoals ze willen. Maar als zij de zin "Ik stem niet toe" begrijpen, dan 

doet het universum dat ook, want zij ZIJN het freaking universum! 

 

Dat gezegd hebbende... zij noemen dit vanuit het gezichtspunt van de onbewuste geest van waaruit alles 

zich manifesteert, toch? Het onderbewustzijn en het onbewuste zijn eenvoudig 'van geest', dus dingen 

duidelijk maken, dingen op de juiste eenvoudige en directe manier formuleren helpt. 

 

Dus als ze willen kunnen ze hun "geen toestemming" video's formuleren zoals ze willen, zolang het maar 

direct en begrijpelijk is. Want ze zouden hun video's op een overdreven ingewikkelde manier kunnen 

formuleren, alleen maar om het woord 'Nee' te vermijden. Met het tegenovergestelde effect. 

 

Een andere invalshoek... vanuit het standpunt van de psychologie van volwassenen is NEE een zeer krachtig 

woord, en als meer mensen het zouden gebruiken, zouden ze minder misbruikt worden door wie dan ook die 

over hun rechten heen stapt. NEE is duidelijk, en direct en kort. 

 

Gosia: Wat ik zou zeggen is drie invalshoeken: 

 

Ten eerste, het universum leest geen woorden op zich, maar de INTENTIE van wat er gezegd wordt. "Ik 

stem niet toe" heeft een zeer sterke emotionele lading, het is eenvoudig en direct en dat is wat het 

universum zal lezen. 

 

Ten tweede, die AFFIRMATIEVE uitspraken theorie is meer van toepassing op zinnen als: IK BEN RIJK, in 

plaats van te zeggen IK BEN NIET SCHULDIG. 

 

En ten derde, deze video's zijn niet voor het Universum maar voor de CABAL en zij moeten te horen krijgen 

dat wij, mensen, daar gewoon niet mee instemmen. 

 

Yazhi: EXACT, dat is wat ik vervolgens wilde zeggen. Die video's zijn niet om mooie werkelijkheden te 

manifesteren die communiceren met het 'Universum'. Ze zijn aan het communiceren met de Cabal, 

bestaande uit mensen en volwassenen. Zij lezen en zien dit. 
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