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Video link.- https://youtu.be/vOwBNwV42U4    

 

"Natrium is goed en noodzakelijk. Het is niet waar dat het de bloeddruk doet stijgen door vochtretentie en 

andere biochemische processen. Ik zie dit demoniseren van zout als onderdeel van het beheersen van 

natrium op Aarde voor de zombificatie of stupidificatie van de massa..." - Sophia Swaruu - Yazhí  

 

Zombificatie van de mensheid en de Pulsa Denura - Sophia Swaruu-Yazhi  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Ik zie dingen, ik slaap niet echt, mijn lichaam wel, maar ik blijf bewust op 

andere vlakken, maar ik kan ook naar believen het bewustzijn verliezen, maar het is nooit hetzelfde als 

slaap zoals u die kent. Ik heb de hele tijd visioenen. Ze zijn niet altijd relevant. Ik zie zout. Ik zie mensen op 

Aarde aangevallen worden met zout, zout in verschillende vormen, of chemische verbindingen afgeleid van 

zout die uiteindelijk niet het soort zout zijn dat hun zenuwstelsel, vooral hun hersenen, nodig hebben, 

waardoor ze een natriumtekort van het juiste soort hebben, wat de menselijke geest openstelt voor 

parasitering en zombificatie, Mind Control, waardoor ze het voor de hand liggende niet meer kunnen zien. 

De zombie, zoals men hem in Haïti kent, wordt gemaakt door een persoon op de rand van de onomkeerbare 

dood te brengen met behulp van zwarte magie. Alles wat het verzint, ingewikkeld, waarbij de dokters een 

persoon doodverklaren en zelfs begraven of op het punt staan begraven te worden, maar dit is een soort 

magische extase, echte magie, maar niet zoals in Harry Potter. Maar daar is wel iets mee, en dat is dat 

wanneer mensen vertrekken, de regressieve tovenaar het lichaam terugvindt en het gedeeltelijk tot leven 

wekt.  

 

Ik zie een visie dat deze zwarte magie, althans voor een deel, bestaat of wordt samengesteld uit stoffen die 

het lichaam ontzouten (desalineren?), waardoor het in een toestand van geringe voortplanting of overdracht 

van zenuwimpulsen komt te verkeren. In Afrika en Haïti, waar het zombificeren van mensen tot op de dag 

van vandaag gebruikelijk is, worden deze mensen die door hun familieleden voor dood zijn achtergelaten, 

weggevoerd waar ze als slavenarbeid worden gebruikt, meestal op plantages van allerlei aard, vooral 

drugsplantages. Nogmaals visie. En op zich is het niet de klassieke zombie uit de films, waar het een verrot 

wezen is, bezield door een entiteit uit het lagere astrale die nooit als mens is geïncarneerd, en zich daarom 

niet realiseert dat hij geen mens is, of dat hij zich moet reinigen en wassen, of dat zijn lichaam uit elkaar 

aan het vallen is. Deze zombie is letterlijk een levende dode.  

 

Zijn lichaam leeft, maar zijn zielsbewustzijn is op een minimum, het heeft zich teruggetrokken, en het 

lichaam blijft alleen in leven, in een toestand van uitgebreide hersen- en zenuwbeschadiging. Dit soort 

zombie moet dus nog gevoed worden. In Haïti wordt gezegd dat een dergelijke zombie, die manipuleerbaar 

is en loopt, ja, die slechts eenvoudige bevelen ontvangt van hen die hem met zwarte magie beheersen, 

nooit zout mag krijgen in zijn armzalige dieet, dat bestaat uit voedsel dat bestaat uit elementen met een 

minimum aan natrium of waaruit alle natrium is verwijderd. Natrium is een element zonder hetwelk het 

zenuwstelsel niet kan functioneren omdat het de zenuwcellen de mogelijkheid geeft tot elektrische 

transmissie. Lichamen zijn elektrisch, ze lopen niet op calorieën, alles is elektrisch potentieel en het 
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samenspel van transmissie- en retentiespanningen tussen cellen. Als het systeem in verval raakt, komt er 

een ziekteproces, allemaal afhankelijk van waar het elektrische probleem zit, want alles is psychosomatisch, 

een proces van bewustzijn, dat zich manifesteert, dat stolt, dat energie agglomereert tot iets tastbaars dat 

materie heet, dit door knooppunten energie zoals uitgelegd in mechanica van manifestatie. Dus, je 

controleert het natrium in het lichaam, specifiek het natrium-kalium celpomp effect, en je controleert de 

elektrische impuls en het potentieel van de elektrische transmissie van een lichaam en het lichaam op waar 

of hoeveel frequentie van de elektrische stroom kan worden bereikt door het veranderen van het transmitter 

potentieel van het natrium type dat overheerst in het lichaam.  

 

Terugkomend op de zombies van Haïti. Wanneer een regressieve tovenaarscontroleur niet langer gediend is 

van zijn zombies, of wanneer hij het gevoel heeft dat hij met hen, wie ze ook zijn, autoriteiten gaat worden, 

dan zal deze zwarte tovenaar elke zombie voedsel met natrium geven of hen een handvol zeezout in de 

hand geven en hen bevelen het op te eten. Men zegt dat ze dan geleidelijk aan vrij snel uit die trance, uit 

die lethargie of extase ontwaken, in een kwestie van minuten of uren, de teksten specificeren het niet, en 

het subject dat weer bij bewustzijn komt, zelfs in een staat van grote verwarring, zal door het veld, door de 

straten zwerven, tot hij weer meer of voldoende bij bewustzijn komt. Soms wordt hij al door de politie 

opgepakt omdat hij lui is en voor gedrogeerd of dronken wordt gehouden, en van daaruit, als hij wordt 

geïdentificeerd, bereikt hij uiteindelijk zijn verwanten, veronderstel ik. 

 

Op dit moment bevat industrieel tafelzout in alle landen natriumfluoride. Natriumfluoride neutraliseert het 

zout en verandert het elektrische transmissiepotentieel ervan in een reeks specifieke frequenties die de 

controleurs al hebben, die op hun beurt hun zwarte magie van Mind Control opleggen met behulp van 

meerdere systemen of methoden, van massamedia of directe zwarte magie. Natriumfluoride is aanwezig in 

praktisch alle geïndustrialiseerde voedingsmiddelen, niet alleen tandpasta. Wij vonden ook de grootschalige 

aanwezigheid van mononatriumglutamaat dat neuronen demyeliniseert door hun ontstekingspotentiaal te 

depolariseren in zijn axioma's die de elektrische transmissie in het algemeen belemmeren. In wezen is wat 

MSG doet hetzelfde als het strippen of dunner maken van de isolatie van een elektrische draad waardoor 

lekken en kortsluiting ontstaan. Vandaar dat we talloze zoute chemische verbindingen aantreffen in 

bewerkte voedingsmiddelen die ook de transmissiefrequentie en het elektrisch potentieel van het 

zenuwstelsel van het menselijk lichaam veranderen. Aangezien de elektrische energie van het menselijk 

lichaam dus gebaseerd is op microfrequenties en gecombineerd wordt met andere technologieën zoals 

elektromagnetische straling en nu de "banderillas (vertaler: code voor vaccins)", en dit hele systeem wordt 

veranderd door een gebrek aan zout van het juiste type, wordt het zombie-effect, althans voor mij, 

ruimschoots verklaard vanuit een nog nooit eerder geziene invalshoek. Vergeet niet dat ik dit allemaal van 

de astrale kant zag.  

 

Gosia. - Dus natrium is goed, ja, waar wordt het gevonden?  

 

Natrium is goed en noodzakelijk. Het is niet waar dat het de bloeddruk doet stijgen door vochtretentie en 

andere biochemische processen. Ik zie dit demoniseren van zout als een onderdeel van de controle over 

natrium op Aarde voor zombificatie of stupidificatie van de massa.  

 

Gosia. - Maar hoe weet je waar het goede natrium te vinden is, afgezien van zeezout, stel ik me zo voor?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi . - Er is mineraalzout uit mijnen, in principe is het oud zeezout, het is niet zo goed 

als zeezout naar mijn mening, maar het is tenminste niet gefluorideerd. Je moet echt, zuiver zeezout 

nemen, of zuivere minerale zoutderivaten, zoals Himalayazout en vergelijkbaar, niet-geïndustrialiseerd zout, 

en je moet de consumptie van gefluoreerd zout koste wat het kost vermijden.  

 

Gosia. - Ja, mensen weten al over zeezout versus industrieel zout, maar ze weten niet over zombificatie, 

waar je het over had.  

 

Sophia Swaruu - Yazhi . - Ik zie een verband tussen zout, geïndustrialiseerd zout dat de mogelijke 

elektrische frequentie van het centrale zenuwstelsel moduleert, natriumfluoride, een ander soort zout dat 

veranderd is met de mentale lethargie waarin de mensheid zich bevindt, vooral wat betreft de 

"banderilleada (vaccin)". Zoals bekend, wordt natriumfluoride gebruikt om mensen slaperig te maken, om 

ze volgzaam en onderdanig te maken. Dit maakt deel uit van de betovering waar ik het over heb, van de 

aanwezige zwarte magie, want er is hier zwarte magie, ik zie het, ze gebruiken het.  

 

Robert. - Koken met zeewater?  
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Sophia Swaruu. - Yazhi. - Als het puur is, ja, maar ik denk dat het onbewerkte dat je in 

natuurvoedingswinkels krijgt genoeg is.  

 

Gosia. - Wow, ok, ja, het is heel logisch. Collectieve wereldwijde zwarte magie, natuurlijk, als het wordt 

gebruikt in kleine ceremonies waarom zou het dan niet werken op een collectieve schaal.  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Ze gebruiken het, en ik weet dat ze het gebruiken omdat ik me realiseerde dat 

de rabbijnen iets gebruiken dat Pulsa Denoura* heet, waarvan ze zeggen dat het geen ritueel is, maar 

ritueel is het wel. Astrale parasieten, ja, een beetje van alles, omdat de wijziging van de frequentie van het 

bio-elektronische proces van een lichaam het in overeenstemming brengt met de parasitering. * Pulsa 

Denoura ( דנורא  פולסא " , zwepen van vuur" in het Aramees) Pulsa Denoura is een kabbalistische ceremonie 

waarbij de engelen van vernietiging worden aangeroepen om de vernietiging van een vijand te 

bewerkstelligen, waardoor de vergeving van zijn zonden wordt verhinderd en alle bijbelse vervloekingen op 

hem worden aangetrokken. - Wikipedia  

 

Robert. -  Ja, het is duidelijk dat ze iets met de mensheid doen. Ik zou zeggen dat ze het op een collectieve 

schaal doen, Gosia. Deze informatie is nieuw, ja, en wat is het uiteindelijke doel, om de bevolking nog 

dommer te maken?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Controle over de massa's met het oog op wereldwijde ontvolking om het grote 

ontwaken te voorkomen.  

 

Gosia. - Wat is de Pulsa Denura?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Pulsa Denoura is gewoon zwarte magie vermomd als goddelijke wil.  

 

Gosia. - Hetzelfde doel als altijd.  

 

Robert. - Vermijd het grote ontwaken. Mooi gevecht. 

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Pulsa Denura is een ritueel, hoewel de rabbijnen zeggen dat het dat niet is, 

waarbij tien heilige mannen, zuivere rabbijnen, allen moeten gezinnen en kinderen hebben, allen ouder dan 

40 jaar, en na precies drie dagen vasten, zij bidden en passages lezen uit een van hun geheime boeken die 

verbonden zijn met de kabbala of uit de kabbala als verborgen teksten, waar zij om goddelijke tussenkomst 

vragen om een persoon of een situatie te beoordelen en een einde te maken aan het probleem, eliminatie 

van genoemde persoon of oplossing van het probleem in kwestie ten gunste van de persoon die om Pulsa 

Denura vraagt. De rabbijnen moeten zuiver van geest en traditie zijn, en wat zij vragen moet beknopt en 

duidelijk zijn, omdat zij verondersteld worden om goddelijke tussenkomst te vragen en voor god om een 

persoon of omstandigheid-situatie te oordelen, en als god ziet of beseft dat wat hij vraagt niet 

gerechtvaardigd is door bijvoorbeeld een persoon valselijk te beschuldigen, zal de Pulsa Denoura worden 

teruggedraaid op de tien rabbijnen door een vloek over hen af te roepen die hen en hun families vier 

generaties lang zal geselen, dat wil zeggen dat wat de 10 zuivere rabbijnen vragen tegen iets of iemand, als 

dat wordt teruggedraaid, zij vier generaties lang over hen zullen hebben, dus moeten zij heel voorzichtig 

zijn met wat zij vragen. Zij zeggen dat het geen ritueel is, maar ik besefte dat het dat wel is, omdat zij 

bloedoffers van witte kippen gebruiken om hun ritueel te versterken. Wie zegt er nee tegen andere dieren 

en mensen, huh? Er wordt gezegd dat de Pulsa Denura geen ritueel is en dat het de kracht van god 

aanroept, maar van buitenaf gezien heeft het duidelijk iets ritueels, zelfs satanisch. Ik zie het niet als het 

inroepen van Gods oordeel en goddelijke interventie.  

 

Gosia. - Je zei: Ze gebruiken het en ik weet dat ze het gebruiken omdat ik besefte dat de rabbijnen iets 

gebruiken dat Pulsa Denoura heet. Maar wat heeft de zwarte magie van de controleurs te maken met het 

feit dat de rabbijnen het doen? Waarom heb je dit verband gelegd?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Rabbijnen zijn hogepriesters van het Jodendom, het is de basis van 

Egypte, de basis van de Cabal, ze maken deel uit van het Illuminati systeem, en simpelweg als de 

rabbijnen zelf in staat zijn om dat allemaal te doen met de Pulsa Denura, wat wel werkt, stel je 

dan eens voor wat de hoge illuminati regressieve controleurs kunnen doen. Het is door logica. 

Het is meer van hetzelfde verhaal van de god Jahweh, die vraagt om rituele offers, 

'zondebokken', dat is een jongen doden in plaats van je zoon en die uiteindelijk verondersteld 

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


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 4 van 5                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

wordt zijn eigen zoon, Jezus, gezonden te hebben om geofferd te worden, zodat zijn 

martelaarschap de erfzonde van de mensheid verzoent en daarmee de zielen redt van allen die 

hem volgen, ergo, ze gebruiken rituelen.  

 

Robert. - Ja, maar nu rituelen op een grote planetaire schaal.  

 

Sophia Swaruu. - Yazhi. - Dat is waarom. Ja, dat is waarom ik dit allemaal zeg, dat is waarom ik je 

verzeker dat mensen onder zwarte magie zijn geholpen door elektromagnetische frequenties op hun beurt 

versterkt door controle van het lichaam natrium. Ze roepen allerlei entiteiten aan uit het lagere astrale en 

wie weet wat nog meer, om hun doelen te vervullen.  

 

Gosia. - Maar waarom rabbijnen? Wat is hun relatie? Gewoon als voorbeeld. En dit heb je gezien in het 

astrale visioen, ja? Hoe zit het met natrium en zombies?  

 

Sophia Swaruu. - Yazhi. - Ja, ik had dit niet eens in gedachten toen ik vannacht in slaap viel.  

 

Gosia. - En probeerde je dat te weten te komen of kwam het vanzelf?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Zoals ik je al zei, ik heb veel astrale activiteit, ik zag het samen.  

 

Robert. - Maar waar komt dit allemaal vandaan, uit het astrale of van de Aarde?  

 

Sophia Swaruu. - Yazhi. - Hogerop is logisch. Het is een vernieuwing van de Aarde. Hierboven zal alles 

veranderen naargelang waar elke persoon is, wie ze ook zijn. De frequentie bepaalt de persoon en vice 

versa, maar velen zullen sterven in het proces en dat kan nu niet worden vermeden.  

 

Robert. - Ze zullen sterven omdat ze niet in overeenstemming zijn met deze frequentie. Wie zal blijven?  

 

Sophia Swaruu. - Yazhi. - In principe niemand. Volgens het systeem, degenen bijna zonder ziel, en velen 

zonder ziel.  

 

Robert. - Omdat het duidelijk is dat zij die slapen sterven en op een bepaalde manier in overeenstemming 

zijn met deze gebeurtenissen en zij die wakker zijn zullen leven die niet in overeenstemming zijn met de 

frequenties van deze gebeurtenissen. Gaan alleen zij die geen ziel hebben weg en blijft de rest voor 

frequentie compatibiliteit? 

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Alles is frequentie compatibiliteit. Dit is wat ik zeg: Ze moeten volgen wat zij 

denken dat goed is en wat zij zien als realiteit. Dus als jullie protesten willen, dan moet dat maar. Maar 

massale ongehoorzaamheid is de juiste reactie, het massaal negeren van regeringen. Maar aangezien er 

niet genoeg massa is onder de bevolking om de regeringen massaal te negeren, zie ik het als geldig om hun 

toevlucht te nemen tot elke methode die zij mogelijk achten, behalve in niets doen en hun handen vouwen, 

en gehoorzamen, dat nooit. Het enige wat hier telt is de strijd voor de eigen ziel en op persoonlijk niveau 

meer dan wat dan ook, dat is waar dit gewonnen of verloren wordt. Op het moment dat ze een oorlog 

hebben gevoerd, mensen versus Cabal, verliezen ze, want voor oorlogen van alle soorten, van bewapende 

tot mentale tot verwarring, geldt dat ze alleen bestaan als er tegenstanders zijn. Het gaat niet eens om het 

verslaan van de Cabal, per se, maar om zich te concentreren op echt en trouw zijn aan jezelf. Het enige wat 

ze hoeven te doen is de belangen van hun ziel te volgen, niet die van het door de Cabal gecontroleerde en 

gemanipuleerde Matrix-collectief.  

 

Gosia. - En als weerstand bieden en vechten tegen de Cabal is wat men voelt als oprecht en in 

overeenstemming met zichzelf?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Dus, dat is wat je moet doen, in gedachten houdend dat, ergo, zonder clowns er 

geen circus is. Daarom hebben wij altijd gezegd dat zij alles wat binnen hun bereik ligt moeten zien, lezen 

en beluisteren om een persoonlijk criterium te vormen over de aard van de werkelijkheid waarop ieder zich 

baseert om zijn leven te besturen, waarbij zij altijd in gedachten moeten houden dat zij zich moeten houden 

aan denksystemen, zelfs als die hen welgevallig zijn, en altijd de flexibiliteit moeten hebben om nieuwe 

ideeën aan te nemen en oude ideeën te verwerpen naarmate de dingen zich ontwikkelen. Zelfs als zij 

sterven in de strijd, als dat is wat zij willen, winnen zij, omdat zij trouw waren aan hun principes, ergo, 

trouw aan hun ziel, hetgeen die overtreffende incarnatie teweegbrengt.  
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Robert. - Maar om trouw te zijn aan je principes is het niet nodig om dit punt te bereiken, met te zeggen: 

"Ik stem niet toe", er is meer dan genoeg.  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Het hangt af van het bewustzijnsniveau van elke persoon en de capaciteiten die 

hij heeft en waartoe hij in staat is. Iemand die bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij geen invloed heeft op 

anderen, zoals veel zaadjes waar zelfs zijn familieleden geen aandacht aan schenken, hoeft alleen maar 

volledig trouw te zijn aan zichzelf en daarmee doet hij al zijn werk en vervult hij zijn levensdoel. Maar 

iemand met meer verantwoordelijkheid, zoals u, moet binnen zijn mogelijkheden op directere manieren in 

de strijd blijven, omdat zijn macht veel groter is, zijn invloedssfeer, of wat dan ook.  

 

Gosia. - Dat is logisch. Ja. Ieder volgens hun bereik van invloed en mogelijkheden. En dat, Yazhi, dus met 

al deze beweging tegen de beperkingen, wat zie jij dat daar zou kunnen gebeuren? Is er enige hoop? Met 

andere woorden, zij die sterven zullen sterven, maar in feite is het ook nodig voor de creatie van een 

mogelijke Holografische Samenleving, en zij die overblijven, zouden zij nieuwe systemen kunnen 

organiseren? Ziet u dat als mogelijk?  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Ja, het is mogelijk en noodzakelijk. Het onderwerp is zeer uitgebreid.  

 

Robert. - Implementatie van een Holografische Samenleving op Aarde, is dat mogelijk, of zou het een 

vervanging zijn?  

 

Sophia Swaruu. - Yazhi. - In een niet-onmiddellijk proces, met de huidige menselijke mentaliteit, is het 

niet mogelijk. Zelfs niet met de zogenaamd ontwaakten, omdat ze dat niet zijn. Alles is een gradiënt van 

bewustzijn en zij zijn niet op dat niveau. Slechts enkelen. Daarom wordt uiteindelijk gezien dat de 

ontvolking van zoveel miljoenen matrix-schapen niet alleen onvermijdelijk is, maar ook noodzakelijk, omdat 

voor de vooruitgang van de mensheid naar een nobeler en rechtvaardiger sociaal model met het oog op een 

latere Holografische Samenleving, of voor de creatie van een tirannieke trans humanistische samenleving, in 

beide gevallen, een ontvolking nodig is. Maar het vermoorden van miljoenen is niet nodig, er zijn andere 

manieren.  

 

Gosia. - Ja, maar voorlopige samenlevingen kunnen worden geïnstalleerd, dat is waarom ik zeg, dat al deze 

mensen die zichzelf onthullen, zij degenen zijn die nieuwe voorlopige samenlevingen zouden erven, als het 

wordt gedaan.  

 

Sophia Swaruu - Yazhi. - Dat is waarom genocide niet nodig is. En ik erken het, ze moeten meer doen, 

want ik erken ook dat er niet genoeg massa's mensen zijn voor massale ongehoorzaamheid. Omdat er niet 

genoeg mensen zijn voor massale ongehoorzaamheid, is er alleen dat, ongehoorzaamheid die zich 

manifesteert, maar vergeet niet dat dit scenario's zijn voor valse vlaggen en voor de introductie van 

agenten die een vreedzame demonstratie in de richting van een demonstratie met geweld bewegen met als 

doel de publieke steun voor deze demonstratie die vreedzaam begon, in te laten storten.  

 

Gosia. - Ja, graag, en ons werk is agenten ticket. We kunnen niet stoppen uit angst dat iemand het zal 

gebruiken voor valse vlaggen. We moeten doorgaan zonder angst. 

 

Sophia Swaruu. - Yazhi. - Het is heel idyllisch om te denken dat als 90% of meer van de mensen gewoon 

negeren wat de regeringen dicteren, dit allemaal anders zou zijn, maar dat is utopisch, het zou gelden voor 

wat een persoon die voelt dat hij geen macht heeft voor zichzelf kan doen. Ze heeft het op zichzelf en dat is 

heel wat. Daar gaat het om, trouw zijn aan je zielen, ze bewaren en niet toestaan dat ze worden 

afgenomen, of het nu met Mind Control is of met vaccins, of met natrium tot wapen gemaakt. 

 

* * * 
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