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Yazhi Swaruu en de kwesties van het menselijk verleden - Perceptuele en 

laboratorium invloeden 

  

Oorspronkelijk in het Spaans 

  

Yazhi: 12.500 jaar geleden, in het pre-dynastieke Egypte, ontstond het idee om een 
perceptuele werkelijkheid met gecontroleerde beperkingen op te leggen aan een ras dat 

zo verlangde naar de ervaring met het oog op het vormen van een andere werkelijkheid 

door manipulatie van ideeën, en hun interpretaties. 
  

Wie deden er mee? Een collectief van Federatierassen die u kent: Urmah, Sirians, 
Pleiadians in al hun smaken, Andromedans, Arcturians. 

  
Er is altijd directe genetische manipulatie geweest en dat is nog steeds zo, zoals met 

vaccins. 
  

Het punt is dat elke genetische manipulatie van de cellulaire code van een schepsel in een 
laboratorium, na een paar generaties zal verdwijnen, (behalve als ze steriel zijn). 

  
Daarom is de enige manier om dergelijke kunstmatige genetische manipulatie functioneel 

te houden, het gebruik van mentale manipulatie, controle van de geest en van de 
waarneming, om een werkelijkheid te forceren of te creëren die de genetische 

veranderingen die in het laboratorium zijn aangebracht, versterkt en in stand houdt. 

  
Op deze manier wordt de genetische code van mensen eerst veranderd in een 

laboratorium en vervolgens wordt de verandering in stand gehouden en wordt voorkomen 
dat deze terugkeert naar het natuurlijke DNA door gebruik te maken van methoden van 

gedachtencontrole die compatibel zijn met dergelijke kunstmatige veranderingen of deze 
versterken. 

  
Robert: Dus het gaat op dit moment hand in hand, mind control en "papaja's", om door 

te gaan met het creëren van dit menselijk ras? 
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Yazhi: Ja, maar een genetische verandering of wijziging in een organisme of lichaam, in 
dit geval het menselijk lichaam, zal niet terugkeren naar de oorspronkelijke natuurlijke 

code in datzelfde lichaam. Dat wil zeggen, in het lichaam dat door de genetische 
modificatie is beschadigd, is die verandering permanent, net als het afhakken van een 

arm of een hand. 
  

En de genetische code zal pas na één tot enkele generaties van hun nakomelingen 
terugkeren tot de natuurlijke code (d.w.z. als je een hand afsnijdt, zullen hun kinderen 

nog steeds met twee handen geboren worden, waardoor de code terugkeert tot wat hij 
was). Hetzelfde geldt voor het opleggen van genetische manipulatie aan een subject, het 

is hetzelfde als micro-agressie en verminking op intra-cellulair-genetisch niveau). 
  

Robert: Goed voorbeeld. 
  

Yazhi: Als het onderwerp geen nakomelingen heeft, sterft de genetische lijn en keert niet 

terug naar de oorspronkelijke basis, en dat is wat er gebeurt met vaccins. 
  

Het afsnijden van iemands hand of het afsnijden van de genetische code zijn mutilaties 
die niet generaties lang duren. De schepping van een nieuwe kunstmatige soort 

(secundair zoals een menselijke) is afhankelijk van genetische verandering met behulp 
van het opleggen van geestbeheersing om het te begeleiden en te bestendigen. 

  
Robert: Ja. Dus, een salamander zou een grote connectie hebben met de Bron omdat zijn 

ledemaat wordt afgesneden en hij zich voortplant? 

  

Yazhi: Ja, gedeeltelijk ja, maar hun vorm van ledemaat duplicatie komt al binnen hun 
eigen genetische code, in tegenstelling tot de mens. 

  
Robert: Oké. Dus wat je wilt doen is voorkomen dat degenen die zich bewust zijn 

van wat er allemaal gebeurt dingen worden opgelegd, toch? 

  
Yazhi: Ja. Toegeven aan druk is geen optie, dat moet je begrijpen. Er is geen 

manier om de gevolgen van het innemen van het vaccin op te ruimen. Ze moeten 
dat begrijpen met alle mogelijke middelen Het is een nee en het is een nee en 

het is zelfs tegen de internationale verdragen van Neurenberg. 
  

Maar het beïnvloedt "alleen" dit 3D-vlak, toch? 

  

Yazhi: Het beïnvloedt meerdere vlakken, voornamelijk het aardse realiteitsvlak, 
maar de schade is niet alleen daar, zoals je zult zien aan de reacties die ze hier 

hebben. Het zal en zal invloed hebben op andere existentiële vlakken en op 
volgende incarnaties. Het is scalair. 

  
Robert: Waar ze ook reïncarneren of alleen als ze op Aarde reïncarneren? 

  
Yazhi: Waar ze ook heen gaan, want ze dragen het trauma met zich mee. 

  

Zij vragen zich af wat er zal gebeuren als zij op Aarde gereïncarneerd worden als 
zij daar niet langer gewenst zijn, alle 8 miljard. Als ze met vaccins worden 

geëlimineerd, komen ze toch wel terug? Het probleem hier is dat hoewel dat 
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logisch klinkt, het niet het geval is. Omdat degenen die dit beheersen weten dat 
de meesten van hen Matrix mensen zijn, leeg. Simpel gezegd, niet iedereen heeft 

een ziel, er zijn minder zielen dan zij beweren. Er zijn er misschien 8 miljard 
(wat niet zo is), maar daarvan is slechts een fractie ziel. Ik hou niet van dat 

woord "zielen", dat wel. Simplistisch. 
  

Zielen hebben de neiging zich te groeperen tussen de echte zielen, dus je 
vrienden zullen ook zielen hebben. En dat zijn degenen die aangevallen zullen 

worden met vaccins, in plaats van de lege mensen die er niet eens echt zijn, of 
alleen als een statistisch getal. 

  
Robert: Ok Yazhi, als we teruggaan naar de schepping van het menselijk ras 

door middel van mind control in de oudheid, wat gebeurde er dan met de vorige? 
Werd het alleen gedaan zodat de "zielen" hier zouden komen om hun ervaringen 

op te doen? 

  
Yazhi: Vermoedelijk was het om de mensen het grote trauma van de zondvloed 

en de polariteitspoolverschuiving en al dat Tiamat-gedoe te laten vergeten en 
genezen. Dat was het doel, niet om nieuwe rassen te creëren of dat te gebruiken 

als een excuus om de bevolking te controleren en uit te buiten binnen een 
kunstmatig rijk genaamd 3D dat slechts een mentaliteit is, wat het creëerde, en 

niet de Maan en de Van Allen Belt. 
  

Robert: Om ze in te voegen in het nieuwe collectieve onbewuste? 

  

Yazhi: Dat creëert een ander collectief onbewustzijn, ja. Met mind control creëer 
en leid je het collectief onbewuste, ergo, wat echt is en niet, mogelijk en niet, 

voor hen. Dat is de reden waarom de Aarde is zoals ze nu is. 
  

Robert: Maar hoe is dat gelukt zonder Massamedia? 

  
Yazhi: Massamedia was niet nodig, omdat er niet veel bevolking was, alleen een 

paar priesters en dergelijke waren nodig. Geplaatst in verschillende culturen, 
ergo de beelden met buidels die overal te vinden zijn. 

  
Eenmaal geheeld, was het deel dat de menselijke bevolking, nu mentaal geheeld, 

terug zou brengen naar de stellaire waarheid en hun innerlijke kosmische 
kracht, de groep Keltische Druïden en Barden, maar het systeem kon niet langer 

worden opgezet vanwege de implementatie van het kwaad op Aarde door de 
Atonistische Cabal die, gebruik makend van Rome en daarbij hun Republiek 

vernietigend, de Druïden en Barden uitschakelde en daarmee de Aarde in een 
dichte kwaadaardigheid en lage dichtheid stortte die tegenwoordig de 3D Matrix 

wordt genoemd. 
  

Robert: En bij jullie zijn er alleen de Swaruunianen of zijn er meer rassen die vanuit 
hogere "vlakken" werken? Hebben jullie om hulp gevraagd? Als we het zo kunnen 

noemen, met woorden zodat we elkaar begrijpen. 

  
Yazhi: Moeilijk onder woorden te brengen. Van bovenaf, vanuit hogere vlakken, 

zijn het niet eens rassen, jullie zijn meer één bewustzijnsmassa. Daar om hulp 
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vragen is meer beseffen dat je harder je best moet doen, zoals hulp vragen aan 
jezelf, omdat je niet eens een lichaam hebt, laat staan een geslacht. 

  
Robert: Zou de Federatie je nu laten infiltreren in een ander collectief onbewustzijn? In 

feite doe je het met de video's. 
  

Yazhi: Het maakt niet uit of ze het me toestaan of niet, ze kunnen me niet tegenhouden. 
  

Robert: Dat is duidelijk. Aan de andere kant lijkt het erop dat al degenen die hier zijn 
binnengekomen dat hebben gedaan om de ervaring op te doen die dit chaotische en 

beperkte korte leven hen kan geven. 
  

Yazhi: Ja, dat is de reden dat ze binnenkwamen, vanwege het concept dat moeilijkheden 
bewustzijnsverruiming veroorzaken. En tot op zekere hoogte hebben ze gelijk, voor hun 

niveau is het noodzakelijk. Als ze een breder niveau van bewustzijn hadden, zou dat niet 

zo zijn. 
  

Voorbeeld: Waarom denkt u dat de overgrote meerderheid van de miljonairs idioten zijn, 
terwijl de overgrote meerderheid van de ontwaakten blut, arm en eenvoudig is? 

  
Omdat, generaliserend, miljonairs alles zo'n beetje uitgedacht hebben en zichzelf 

vermaken met materiële zaken die hun voortbestaan in stand houden en oplossen, en hun 
aandacht uitgaat naar zeldzame auto's, exotische reizen, duur eten, en hun villa's aan de 

kusten van Corsica. Terwijl aan de andere kant ontwaakte mensen vooral ontwaakt zijn 
omdat ze veel geleden hebben, ontberingen hebben doorstaan, waaronder angst voor hun 

eigen ondergang, vernietiging en dood, wat hen ertoe gedreven heeft antwoorden te 
zoeken buiten de materiële wereld, en zo hun bewustzijnsverruiming te bevorderen. Zij 

hebben hun aandacht niet daar in het fysieke. 
  

Veel mensen, waaronder ikzelf, hebben er moeite mee onze aandacht bij het hebben of 

zijn in de fysieke wereld te houden. Als we ons ontspannen, zijn we terug op andere, 
lichtere existentiële vlakken. Het is niet zo dat ik astrale ervaringen kan hebben door de 

praktijk die ik heb. Het is andersom; ik moet mij concentreren en mijn energie besteden 
om mijzelf materieel genoeg te houden om deze toetsen op mijn toetsenbord in te 

drukken. 
  

Ik wil hier duidelijk over zijn. Het is niet zo dat ik weg kan gaan, ik ben al weg, ik "kom 
alleen maar terug" op sommige momenten. 

  
Robert: Ik begrijp het. En waarom is "De Mensheid" zo belangrijk voor je? Waarom laat 

je ze niet aan hun eigen bronnen over? 

  

Yazhi: Als directe afstammeling van Ishtar-Sophia voel ik me verantwoordelijk om dingen 
te herstellen. Dingen die ik niet veroorzaakt heb, maar ik weet dat ik het zelf moet doen. 

Het is mijn beslissing. 
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