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20211117-Taygeta-NL-Hoe-verplaats-ik-mijn-punt-van-aandacht-om-energie-te-zijn 

 

 

  

 

Hoe verschuif ik mijn punt van aandacht om Energiewezen te zijn? Matias en Gosia in gesprek met Yazhi 

Swaruu 

 

Oorspronkelijk in het Engels: 

 

Matias: Als we daar nu zijn, lichtwezens, energiewezens, waarom verschuift ons punt van aandacht daar 

dan niet naar toe? 

 

Yazhi: Om een ervaring vast te houden. Als een overeenkomst. Maar je hoeft die overeenkomst niet te 

honoreren. Je kunt het lichtwezen zijn, de ziel, het lichaam, wanneer je maar wilt. Omdat je dat allemaal 

bent en meer. 

 

Je hebt gewoon nog niet het hoe, het besef, dat je alleen maar ether bent, niets anders. En je "kunt" het 

blijkbaar niet omdat je nog steeds vastzit in de gedachte dat je een lichaam bent. Dat is toch waar de 

ervaring van 'leven' om draait, dus er is niets mis met jullie allemaal. Het is niet alsof "iets niet werkt". Voel 

je niet slecht. Anéeka kan het ook niet, noch Alenym, noch Raguel. 

 

Een andere dag: 

Matias: Ik zou graag willen weten hoe je een zuiver energiewezen kunt zijn, hoe je je aandachtspunt kunt 

veranderen om dat wezen te zijn? 

 

Yazhi: Simpelste manier, ontdoe je van de 'vleeszak'. (Betekent sterven). Dat is drastisch, ik weet het. 

Dan... weet dat je dat al bent! En het lichaam geeft je alleen maar het idee dat je geen energiewezen bent. 

 

Maar zelfs de naam 'energiewezen' is niet juist. Lichtwezen is iets beter. Maar nog niet helemaal. 

"Gedachtewezen', hoe onhandig het ook klinkt, is nauwkeuriger. 

 

Maar je wilt je aandacht verleggen van de 'vleeszak' die je beperkt. Eerst het lichaam niet verwerpen. 

Maar... wat wil je dan precies doen? 

 

Matias: Ik weet dat we in theorie allemaal gewoon energie zijn... maar in hogere D´s, je weet wel, deze 

wezens beschreven door Dolores Cannon, kunnen ze dingen creëren en zijn wat ze maar willen zijn. Dan 

hebben sommige mensen het over spirituele oorlogsvoering... lichtwezens die vechten tegen duistere 

krachten. Ik wil gerechtigheid zijn en gerechtigheid brengen aan al diegenen die verkeerd doen. En ik wil 

dat soort spirituele oorlogsvoering/gedachten zijn dingen doen vanaf dat niveau. Jij en Gosia vechten op dit 

fysieke niveau, ik wil daar voorbij zijn. 

 

Gosia: Nou, ik blijf Matias vertellen dat we in het epicentrum van de geestelijke oorlog zijn, het is helemaal 

niet alleen fysiek. Maar hij wil het van de "andere kant" doen. 

 

Yazhi: Er is een grote barrière die mensen tegenhoudt om dat en meer te doen. De barrière zit mentaal in 

je. Het kan worden oversprongen en het is eenvoudig. Maar het is het geloofssysteem dat je vasthoudt dat 
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je ervan weerhoudt om deze procedure als echt te zien. Denken dat je jezelf voor de gek houdt en niets 

doet, dat is op zichzelf de waan. Je moet je concept van deze mentale blokkade heroverwegen. 

 

Je moet ophouden alles te zien in termen van echt en niet echt. Alles wat ooit gedacht is, is echt, en het is 

van het ene of het andere niveau, afhankelijk van het gezichtspunt van wie er kijkt. Alles wat ooit was, ooit 

is, en ooit zal zijn, komt voort uit gedachten. Was eerst een gedachte. 

 

De truc is om je dingen voor te stellen en het de hele tijd te doen. Intenties stellen, jezelf instellen om te 

worden wat je jezelf inbeeldt te zijn. Want als je je inbeeldt dat je dat bent, betekent het dat je dat al bent. 

Maar je zit vast in het mentale idee dat je alleen maar een lichaam bent. 

 

Wat je jezelf inbeeldt te zijn, is de realiteit. Dus in dit geval, bijvoorbeeld, stel je jezelf voor als jij, lopend 

en pratend, plotseling kijkend naar een verlaten gebouw vol kwade geesten. Zie jezelf met een pantser van 

licht om je heen, gouden kracht die uit je lichaam straalt als een ondoordringbaar schild. 

 

En beheers de angst, want dat is de sleutel om toegang tot je te krijgen voor de kwade machten. Wees wel 

voorzichtig in het algemeen, onbevreesd zijn wil niet zeggen dat je niet voorzichtig bent. Maar als je het 

hebt over negatieve wezens daar, schaduwmensen met kwade bedoelingen, (er zijn ook neutrale en goede), 

het enige wat ze tegen je in te brengen hebben is angst. Als je ze onbevreesd tegemoet treedt en vanuit het 

standpunt dat je leeft, of vanuit welk standpunt dan ook, werkt het overal, dan kunnen ze je niet raken en 

zullen ze zich zelfs van je aanwezigheid verwijderen. 

 

Dat is vechten tegen hen. Dat is hun wereld. 

 

De reden waarom zij de kracht van menselijke wezens (dat zijn ontelbare soorten wezens in hetzelfde 

biopak) willen gebruiken is om hun scheppingskracht te gebruiken om hen te maken, om hen te scheppen 

als regressieve wezens omdat zij zichzelf niet kunnen scheppen. Scheppen is integratie, en het is liefde, en 

dat is tegengesteld aan wie zij zijn. Dus moeten zij zich voeden met mensen, verbeelding en angst. 

 

Dit klinkt als onzin en vals, een leugen, voor de meeste mensen die vastzitten in het fysieke. Dat is waar het 

lichaam voor is, om je de illusie te geven dat dat alles is wat er is. 

 

De andere rijken, die waartoe je toegang probeert te krijgen, zijn gebaseerd op subtiele krachten, in wezen 

gedachten en gevoelens, emoties. 

 

Je kunt niet geloven in lichtwezens en duistere schaduwkrachten en niet geloven in je eigen innerlijke 

kracht, en die kracht komt van jou en alleen van jou, en van je creatieve proces dat verbeelding heet. Je 

was een gedachte voordat je je daar manifesteerde. Je dacht dat je nu was, vandaag. Je bent je eigen 

creatie. Zo zijn ook alle andere rijken, die waar je heen wilt en waar je wilt vechten. 

 

En je hebt gelijk, veel van deze rotzooi komt daar vandaan. Die rijken zijn gebaseerd op gedachten. Geest 

wereld, en soortgelijke. 

 

En een zwaard daar, zoals in koolstofstaal, is nutteloos tenzij je je inbeeldt dat het krachten heeft, dus het is 

niet het zwaard dat snijdt, het is je geest. Het zwaard is alleen het voertuig voor je geest om zich te 

concentreren op wat het wil en wat het wil doen. 

 

Matias: Ja. Maar kan ik pas omschakelen om een zuiver energie-, gedachtewezen te zijn nadat dit lichaam 

fysiek sterft? Dan kan ik kiezen om zonder vorm te zijn? 

 

Yazhi: Ja, dat zou wanneer zijn, maar dat alleen als je het op geen enkele manier kunt beheersen zoals je 

nu bent. Je lichaam is geen belemmering die je ervan weerhoudt iets te doen. Het doel van het lichaam is 

om je ideeën over mogelijk en niet mogelijk te beperken. 

 

Gosia: Hoe krijgen we dat dan onder de knie? Meditatie, astraal reizen? 

 

Yazhi: O ja die helpen heel veel! Zelfs als je niet uit het lichaam kunt treden zoals je zou willen, stel je een 

duidelijke intentie en richting vast om van daaruit verder te gaan. 
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Stel je voor dat je in meditatie uit je lichaam bent. Wandelend door de plaatsen die je kent, zelfs 

teleporterend naar een andere plaats. Voel jezelf daar. Een plaats die je goed kent. Zelfs als het verbeelding 

is, het is de richting, en verbeelding wordt echt als er genoeg energie in wordt gestopt, op wat je wilt, 

gericht genoeg. 

 

Ik wil dat je nu een klein experiment doet. 

 

Heb je een soort poort in je buurt? Of die je je duidelijk herinnert in je dagelijks leven? Ik bedoel een poort 

gemaakt van ijzeren spijlen, of een poort waar je idealiter doorheen kunt kijken. Zo niet, dan kunnen we 

elke deur gebruiken. 

 

Gosia: Kan het iets uit het verleden zijn dat ik me herinner? 

 

Yazhi: Ja, zolang je je herinnert dat je aan beide kanten ervan stond. 

 

Weet je nog hoe het voelt om aan de ene kant van de poort te zijn en ook aan de andere kant? 

 

Gosia: Ik, ja. Matias vraagt of het een denkbeeldige poort kan zijn of iets wat je je herinnert. Hij is erg 

slecht met verbeelding. 

 

Yazhi: Het kan verbeelding zijn, maar het is duidelijker als je de plek echt kent. Als er geen poort is, 

gebruik dan die verdomde badkamerdeur. 

 

Oké. Doe dit nu: 

 

Sluit je ogen en mediteer een paar seconden, ik doe dit samen met jou. Stel je dan voor dat je voor de 

gesloten poort staat. Voel jezelf daar, alsof je daar was. Elk detail dat je je kunt herinneren, plaats het daar. 

Wees daar in je geest, net alsof je daar echt was. Kijk naar de gesloten poort. Zo stevig. 

 

Stap dan voorwaarts in je geest en steek het over! Open de poort niet. Steek het gewoon over zoals het is, 

gesloten! Voel hoe je door de stevige ijzeren spijlen gaat, elk detail van je bewegingen, hoe meer hoe 

beter... 

 

En stel je nu voor dat je aan de andere kant staat, kijk om je heen, je bent overgestoken. Draai je om en 

kijk naar de gesloten poort die je net bent overgestoken. Onthoud elk gevoel terwijl je dit doet, want ik heb 

je nodig om ze aan mij te vertellen als ik hiermee ergens naar toe ga. Maar ik heb je nodig om dat eerst te 

doen. 

 

(Na een paar minuten) 

 

Gosia: Ok, klaar. En nu? 

 

Yazhi: Als je kunt, probeer dit dan met een echte deur of poort. Probeer er langs te komen, natuurlijk lukt 

je dat niet "in het echt". Maar probeer het serieus, druk je neus tegen de gesloten deur. Open hem dan en 

ga er doorheen, sluit hem weer en kijk dan om je heen, denkend of verbeeldend dat je er echt doorheen 

bent gegaan terwijl hij gesloten was. 

 

Ok. Wat voelde je? 

 

Matias: Ik voelde het hout, met mijn handen. Ik stond naast de poort, voelde het object... weerstand, het 

idee dat hé, het is gesloten... kan er niet in. Ik deed nog twee herhalingen, niet stoppen, maar er gewoon 

doorheen lopen. 

 

Gosia: Ik heb het twee keer gedaan. Eerst snel en ik vloog er makkelijk doorheen. Swooshy, gevoel terwijl 

ik er doorheen liep. De tweede keer voelde ik weerstand en ik had het gevoel dat ik vastzat in de poort met 

een soort magnetisch kleverig gevoel dat me erin hield, als een vlieg gevangen in een spinnenweb. Ik kon er 

niet doorheen. Ik zat er binnenin. In zijn "materie". Ik trok me terug, stapte eruit, en probeerde het 

opnieuw, sneller en toen liep ik erdoor. Maar ik voelde nog steeds dat magnetische, kleverige gevoel dat me 

erin probeerde te houden. Lijmerige substantie. 
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Yazhi: YESSSSSSSSSSSSS. Dat is waar ik naar op zoek was! 

 

Gosia: De lijm? 

 

Yazhi: Wat jij beschreef is wat ik wil dat je hiermee voelt. 

 

Gosia: O, ik voelde het sterk en het was vervelend. 

 

Yazhi: Die lijm, die weerstand tegen het idee dat je de deur kunt oversteken, juist die weerstand tegen het 

vermogen om je zelfs maar voor te stellen dat je aan de andere kant bent, is weerstand, jouw lijm. 

 

Waar komt die weerstand vandaan? Je beeldt je dit in, dus in je verbeelding kun je alles doen, toch? Toch 

was er weerstand in je verbeelding. Het komt uit je geest. Vanuit afspraken die je hebt over mogelijk en 

niet mogelijk. Je kunt over gesloten poorten en deuren en muren, echte. Maar je mentale weerstand tegen 

het concept houdt je opgesloten in specifieke mogelijkheid-parameters. Hetzelfde in "werkelijkheid". Er is 

geen materie, het zit allemaal in je geest. Beperkende ideeën zoals degene die ik je net liet inzien. 

 

Gosia: Ik was verbaasd dat ik dat eigenlijk voelde. In theorie zou je in je verbeelding alles moeten kunnen 

doen. 

 

Yazhi: Ja, prachtig, ik ben zo blij dat je precies hebt opgemerkt wat ik wilde dat je zou zien. Hoe je jezelf 

beperkt met alleen maar gedachten. 

 

Matias: Dus alleen al door te oefenen raak je de weerstand kwijt? 

 

Yazhi: Ja, ja doe dat de hele tijd. Stel je verwachtingen hoog, heel hoog. En wees tegelijkertijd ok met elk 

resultaat. Want het is een feit dat je nu niet over gesloten deuren zou kunnen, omdat die afspraken te sterk 

in je zitten. Maar het zijn maar afspraken, meer niet. 

 

En nu moet ik u nog op iets anders wijzen. 

 

Zo goed als je jezelf beperkt met een eenvoudige fysieke taak als het oversteken van een gesloten poort, 

beperk je jezelf ook met ontelbare andere dingen. Minder fysiek maar even belangrijk of zelfs belangrijker. 

Jezelf beperken als in zelf-sabotage, denken dat je niet goed bent, dat je nooit zou kunnen doen wat je wilt, 

dat je niet sterk kunt zijn, dat je niet zelfbewust en zeker kunt zijn in je dagelijks leven. Jezelf vastpinnen 

op een etiket, dat je verlegen bent, niet goed genoeg. Een doel in het leven nodig hebben om nuttig te zijn, 

om je leven te rechtvaardigen. Het zijn niet meer dan ideeën. 

 

Gosia: Soo Yazhi... terugkomend op het in staat zijn om je aandacht te verleggen naar "gedachtewezen", 

voorbij het fysieke, is dat dan mogelijk vanuit een geïncarneerd bestaan? Of alleen in de dood, meditatie, 

astraal reizen, en slaap? 

 

Yazhi: Ja, het is mogelijk en haalbaar. Het enige wat je nodig hebt is veel gerichte oefening en meditatie. 

Meditatie is de sleutel omdat het je in staat stelt je "van het lichaam te ontdoen" en nog steeds bewust en in 

controle te zijn. Begin daar. Stel je dingen voor, heldhaftige acties terwijl je mediteert, vecht tegen duistere 

krachten terwijl je mediteert. Dat is echt en die intentie stijgt uit naar de spirituele wereld. 

 

Gosia: Dat is eigenlijk heel belangrijk, want wat je in je verbeelding doet, vindt plaats op het mentale en 

spirituele niveau. Dus als je je heldhaftige acties tegen demonen voorstelt, doe je dat ook echt. 

 

Yazhi: Een grote JA. Dat IS de geestenwereld. Dat is waarom... een ander krachtig voorbeeld: 

 

Veel mensen, zo niet alle, hebben slaapstoornissen zoals ze officieel heten. Ik heb het hier over nachtelijke 

visitaties. Nachtmerries en soortgelijke gebeurtenissen. Ze verdwijnen uit het leven van de proefpersonen 

als ze hun angst ervoor verliezen. Op het moment dat ze hun nachtmerries onder ogen zien, verwijderen ze 

het kwaad, het kan hen niet raken. Als ze er weer bang voor worden, komen ze terug. Dit is psychologisch 

waar en bewezen techniek om van nachtmerries af te komen. 

 

Wanneer je bijvoorbeeld in slaapverlamming bent, word dan niet bang, verwelkom de sensatie. Onderzoek 

het voor jezelf. Het verdwijnt. Komt niet terug. Daar is je het bestrijden van boze geesten Direct en botweg! 
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Als dit gebied u interesseert, dan moedig ik u ook aan om onderzoek te doen en u te verdiepen in alles wat 

paranormaal is. Word een expert. 

 

Maar ga niet in op plaatsen of neem je toevlucht tot tovenarij en tot dingen die je nog niet kunt beheersen 

of begrijpen. Gebruik dus alsjeblieft geen substanties. En roep geen geesten op. Gebruik geen Ouija borden, 

die zijn dodelijk, dat is een dubbele nee. Ga eerst in theorie, terwijl je witte hekserij beoefent (meditatie 

wordt op veel plaatsen beschouwd als een onderdeel hiervan). 

 

En haal een Katana, die zijn als spirituele antennes voor de levenden, met een gevechtsintentie. Ze geven je 

kracht. Ik hou gewoon van ze! (Nou, dit werkt voor mij, moet je proberen voor jezelf). 

 

Gosia: Ok, laatste snelle vraag, Yazhi! Als we in 5D zouden zijn, buiten de Aarde, en als Matias een 

energiewezen zou willen worden, een gedachtewezen, en gewoon niet meer in het fysieke lichaam zou zijn, 

zou hij zichzelf dan gewoon kunnen WILLEN sterven en naar hogere sferen gaan voorbij het fysieke? Ik 

begrijp dat dit is wat je daarboven doet als je gewoon een overgang wilt? 

 

Yazhi: In 5D doen mensen dat ja. Maar hij zou dat niet hoeven doen! 

 

Gosia: Waarom niet? 

 

Yazhi: Omdat hij zou gaan begrijpen dat het niet nodig is omdat we allemaal lichtwezens zijn en dood of 

levend zijn slechts een ander idee is. We zijn allemaal energiewezens, altijd al geweest, altijd zullen zijn! 

 

Een andere dag: 

 

Oorspronkelijk in het Spaans: 

 

Yazhi: Over waarom en hoe je naar believen muren kunt passeren. Het doorbreken van de afspraken die je 

vasthouden in de mentaliteit van de fysieke wereld: 

 

Het probleem is dat het in je onbewuste zit, dus het is niet genoeg om ze te willen breken. Ze willen 

verbreken is een begin, een richting, een intentie, maar niet de oplossing. 

 

Het gaat er niet om deze of gene overeenkomst te verbreken. Want een overeenkomst is ook maar een 

idee. Gewoon een ander idee. Maar je moet datgene zijn wat je wenst te doen. 

 

Niets bestaat buiten je geest, alles is geest, alles ben jij, wat je vooral verwerpt, niet alleen wat je wenst te 

zijn en wat je gelooft dat jou definieert. Dan moet je dat leven wat je wenst te zijn. 

 

U zult dus wat u vandaag de astrale wereld noemt gebruiken om te doen wat u wenst en wat niet gedaan 

kan worden in wat u de reële wereld noemt. Beoefen lucide dromen, het controleren van dromen, en van 

daaruit, als je dat eenmaal onder de knie hebt, zul je zien dat er geen verschil is tussen de droomwereld en 

de echte wereld, en je kunt alles controleren wat er aan beide kanten gebeurt. Omdat er geen twee kanten 

zijn. 

 

En zoals je muren kunt passeren in de astrale droomwereld, kun je ook muren passeren in de 

"werkelijkheid" omdat het hetzelfde is. Er is geen materie, die bestaat niet. Dat zijn ideeën die worden 

opgelegd door niet-verruimde geesten. Er is alleen maar geest en ideeën die daaruit voortkomen. 

 

Het hele universum is Geest en jij bent die Geest. 
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