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Återställning av Planeten - Svar från Yázhi Swaruu
Gosia: Den första frågan har återkommit många gånger. Den har att göra med de 6 återställningarna. Du
nämnde att Lemurien och Atlantis även var en av dessa återställningar. Så frågan lyder: Skedde dessa
återställningar även FÖRE 3D Matrix? Eftersom Atlantis och Lemurien inte var i 3D. Varför upphörde den tidigare
civilisationen om de var i 5D?
Yazhi: Ja det är sant, det var före. Det var ett Matrix tidigare och det var även i 5D. I de återställningarna har jag
inkluderat Atlantis och Lemurien… eftersom dessa verkligen kan ses som det, ett Matrix som fungerade och
sedan började problem förekomma mellan Atlantis och Lemurien Det liknar Öst mot Väst idag. Samma formel.
Skapande av polaritet. Format från högre plan om du så vill. Det beror på vilken lins du ser det med. Men det är
fortfarande en återställning. Matrix systemet är inte begränsad till en planet utan Matrix inkluderar i stort sett hela
solsystemet.
Gosia: Vilken typ av Matrix talar du om här? Den som inkluderar hela solsystemet?
Yazhi: Ja, det är ett större Matrix än det befintliga begränsad till Jorden. Det inkluderar solsystemet. Och
”kontrollen” av detta (solsystem) Matrix innebär att det därmed rimligen har varit på högre nivå än 5D
Federationens, vilka bara spelade en annan roll. Rollen inom systemet.
Gosia: Men när du talar om 6 återställningar, talar du enbart om Jorden?
Yazhi: Atlantis och Lemurien var på Jorden, men det var inte ett samhälle begränsad till Jorden enbart som
Jorden är idag. Med andra ord, de hade kontakt och utbyte med andra planeter åtminstone från samma system.
Igen, det är ingen exakt gräns mellan vart och ett av var Matrix slutar och ett annan börjar. Det är bara för
närvarande på Jorden eftersom 3D ligger inom eller under Van Allen Bältet, vilket är den klara Matrix gränsen.
Men före dessa bälten/bands arrangerades var separationen mellan olika Matrix mer vag, eller oprecis, båda i
huvudsak 5D, enligt terminologi visavi densitet… Vilket bygger på det faktum att en Matrix bara är ett trossystem
mot vilket dess invånare fokuserar, hur de tolkar sin ”verklighet.”
Gosia: Så dessa 6 återställningar var även före 3D? Det 3D Matrix som applicerades med Van Allen Bältet.
Yazhi: Bara senaste Matrix är i 3D, de andra var 5D. Jag refererar till tidigare civilisationer, Atlantis och Lemurien
(som Matrix betraktat inkluderar jag dem som likadana).
Gosia: Kan du lista alla dessa andra återställningar? Hur var de och när existerade de?
Yazhi: Det skulle öppna ett stort ormbo om jag gör det nu.
Gosia: Jag skulle vilja se dessa ormar. Det skulle kunna utgöra ett separat subjekt om du vill och om det är stort.
Kanske en annan dag.
Yazhi: Det är ett omfattande ämne och jag kan inte nämna exakta namn eftersom de förekommer under olika
namn och överlappar varandra. Det faktum att detta är under icke-linjär tid ökar även svårigheten att precis säga
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när det hände. Eftersom för vissa skeenden förefaller tiden verka cykliskt, repeterande. Det är emellertid inte
tid… men medvetandet som genererar föreställningen av tid uppfattar det i form av skenbar repetition.
Men det är inte det att saker repeteras exakt lika de olika gångerna, det finns varianter, förändring sker alltid. I
detta fall, skulle jag säga att det är cykliskt men i detta exempel i formen av en spiral (det har ingen annan form
än den vi ger det).
Dessa tidigare civilisationer blir bokstavligen glömda över tid… I mitt fall kvarstår de bara som en form av vag
data i de datorer som innehåller forntida data. Eller mer precist data kring mina resor… Det betyder alltså att jag
inte kan specificera vare sig vad de är eller inte är på samma tidslinje. Jag använder här definitioner som
personer kan förstå.
Dock innefattar den data jag har och inte enbart från Jorden information av hur en civilisation som når en viss
avancerad nivå med grundläggande strukturproblem, tenderar att kollapsa. De mest avancerade civilisationerna
även de inom Matrix... har ett annat sätt att utvecklas på grund av synpunkter dess befolkning har och kommer
att få erfarenheter som fungerar i dem… de behöver inte och inte heller finns det någon orsak att kollapsa sådan
civilisation. Exempelvis Taygeta som är ungefär 850 000 år, stabil, åtminstone som referens till mänsklig linjär tid.
Gosia: Mycket intressant. Låt oss lämna detta ämne till en annan dag. Jag skulle älska att gå igenom det
grundligt.
Jag fortsätter med frågor från de som följer oss:
ÅTERSTÄLLNING HAR REDAN HÄNT MÅNGA GÅNGER… OCH ÄR DETTA DEN TID SOM
MÄNSKLIGHETEN TAR ETT VERKLIGT KVANTUMSTEG? ÄR DET MÖJLIGT?
Yazhi: Det kräver en definition av vad ett kvantumsteg är i detta fall. Låter som Dolores Cannon som jag uppfattar
det, där Jorden splittras i två. För att det skall hända, måste en betydande del av jordens befolkning samtidigt
ändra sin mentalitet mot det positiva. Det är dock tekniskt möjligt, men jag ser det inte genomförbart och
sannolikt. Människorna har inte utvecklats i tillräckligt avancerat nivå av evolutionen.
Gosia: När det återställer civilisation, dödar de då alltid alla?
Yazhi: Det är inte synonymt med att döda population men går nästan alltid hand i hand med det. Det är bara en
plötslig förändring införd med kraft. Vilka än konsekvenser det leder till.
Gosia: Hur vet jag när det är en verklighet som delas med andra medvetanden och när är den min egen
skapelse?
Yazhi: Enkelt. Det är alltid DIN skapelse. När den delas, är det även du som beslutar att göra det.
Gosia: Gaia, Jorden, existerar den eller är det vi som skapar den med vår tanke, är då denna underbara natur
ingenting?
Yazhi: Nej, naturen i sig är en annan Matrix som skapats av alla dessa varelser och plantor. I en extrem komplex
dynamik mellan själar.
Gosia: Vad gäller dessa oändligt antal tidslinjer var Jorden var Jorden var i 5D till exempel och erfars då en
annan verklighet? Ses det positivt av Federationen?
Yazhi: Ja, de förekommer. Logiskt så. Men det beror bara på varje persons tidslinje i den värld och version du
lever och uppfattar. Det beror på din frekvens samt din frekvens som relateras till dina tankar.
Gosia: Varför vill en själ utvecklas snabbt i 3D om tid i sig själv inte existerar?
Yazhi: Därför att om den inte existerar skapas det att den gör det, det är en ide, den existerar som en ide. Erfar
utveckling, men kommer bara ihåg, är delar av medvetandet självt, vilket genererar allt som sin egen erfarenhet.
Om det inte fanns Tid, skulle inte medvetande av din egen existens vara möjlig.
Tid som något separat från medvetande existerar inte. Men den existerar som en skapad uppfattning, som en
ide… Men det är inget som är separerat från dig. Du genererar den, med det är inte någonting… den är du dig
själv. Hastigheten av dina tankar, hur du sammanför dem, hur du hanterar dem logiskt och med känslor, både
tillsammans och inte i motsats.
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Gosia: Finns det något sätt att lämna i grupp eller individuellt, utan att ta död på kroppen? Vilka möjligheter finns?
Yazhi: Identifiera ett tillägg till kroppen. Det kan sägas att det är del av Matrix. Att ansluta till Egot som en
definition av vad varje person är, som dess identitet. Inget händer om kroppen håller sig över det, du är
fortfarande du. Det finns inget skäl att vara rädd för döden, men det är emellertid logiskt att vara rädd för den…
inte att undvika rädslan. Fast samtidigt, är det ok, du är fortfarande du. Hur lämna med kroppen… bara efter
överenskommelser med andra rymdvarelser med rymdskepp. Dock kommer det inte kunna vara genomförbart för
den allmänna populationen, enbart för en mycket begränsad minoritet.
Gosia: OCH FINNS INTE MÖJLIGHETEN ATT ARRANGERA FÖR TVÅ TYPER INOM MÄNSKLIGHETEN, DE
INOM TRANSHUMANISM OCH DE FRIA? EFTERSOM DE HAR SATT UPP STÄDER, DE SKULLE ÄVEN
KUNNA SÄTTA UPP HUS FÖR OSS I NATUREN.
Yazhi: Ja, och det är varför många försöker, eftersom det finns sådana små samhällen (communities) i USA,
Indien, Sydafrika och Europa. Plus ytterligare flertal små samhällen runt om i världen.
Problemet är att huvuddelen av den allmänna populationen kommer att inta en aggressiv påtryckande attityd
vilka leder till att de förr eller senare kommer att attackera dessa sociala grupperingar. Och det är i sig redan nu
är problem för dessa samhällen.
Gosia: Hur påverkar tidslinjer av varje vaken person, versionen av den tidslinje vi nu lever? Separat från
Schumanns resonansfrekvens och postironiska stormar, hur kommer de att påverka det sätt 3D Matrix kommer
att avslutas?
Yazhi: Svaret skulle fylla flera videos och har redan getts. Hur verklighet är genererad. Vad helst du tror är vad
du föreställer dig vara, din frekvens styrs av dina tankar och därifrån kommer du endast att se vad som är i
synergi med din frekvens. Vad du tänker är. Du skapar din fysiska värld.
Schumann resonansen och den höga utstrålningen av energi från galaxens centrum tjänar till att påverka varje
individs tankar mot det positiva, trots dem, vad än människor tänker är starkare än dessa frekvenser. Därför
tjänar de bara till att förstärka de redan vakna. De som sover fortsätter sova med eller utan dessa frekvenser.
Med andra ord, vad människor ser och vad de förstår vara verklighet beror på varje person och inte något
utanför.
Gosia: TID FINNS INTE, DISTANS FINNS INTE. Finns någon teknik att kunna fokusera bättre?
Yazhi: Djup meditation och övningar till att behärska astralt resande. Igen, varje person måste utveckla sin egen
metod, eftersom det som fungerar för en person gör det inte för en annan. Det är ett personligt arbete och
resande.
Gosia: Vad finns det för anledning att skapa en INTERSTELLÄR Ras, när det blir fler som vaknar återställer de
oss?
Yazhi: Inte för att det är rimligt eller logiskt. Det händer bara. De som lever inom detta kommer att veta om de
utvecklat mer medvetande och kommer att bli interstellär eller stanna i den erfarenhetsutveckling som sker i 3D
med allt vad det för med sig av begränsningar. Om de blir interstellärt-positiva… då kommer inte någon mer
återställning bli nödvändig.
Om människorna skulle bli tillräckligt utvecklade, skulle det inte vara nödvändigt att förstöra civilisationen. Det är
skillnaden och separation som skapar konflikter till en nivå där det blir omöjligt att lösa. Följaktligen sker då
återställning.
Gosia: Om 2 eller fler stjärnfrön föreställer sig en 3D värld som manifesteras i de videos som laddas upp i en
annan kanal, skulle vi då i princip kunna skapa en 3D tidslinje med verkligt positiv karaktäristik. Är det så?
Yazhi: Om de är tillräckligt omfattande eller de är isolerade, ja.
Gosia: När Yazhi Swaruu refererar till kontrollanterna, menar hon negativa Cabal eller även nivån av
Federationen som står ovan dem och kontrollerar planeten?
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Yazhi: Båda, Även från 5D är det emellertid svårt att definiera vilka ”Kontrollanterna” är. De är från ett perspektiv
dock från ett annat är de bara mer Matrix, endast att de är från högre nivå. Allt detta ligger på en mycket hög
komplexitetsnivå.
Gosia: Stödjer de emotionella raserna som ingår i Council av Alcyone, andra Councils och Federationer samt
även Ursprungskällan, Skaparen, själv detta förstörande av civilisationer bland de negativa inom Federationen?
Yazhi: Det finns inga negativa i Federationen, inte vad som är känt. De negativa är bara en synpunkt, ett
perspektiv. Det relaterar till intresset av en eller annan person, eller grupp.
Allt som händer och som upplevs som negativt eller förstörande av civilisationer är enbart en intern reflektion av
de interna konflikter av dess medlemmar, och jag menar konflikter inom psyket av varje medlem av
Federationen. Inte att de är överens. Återställning bara händer, eftersom det inte finns någon annan option på
grund av de kaos som existerar. Dessa samhällen visar sig omöjligen kunna lösa sina konflikter.
Gosia: Varför kontrollerar raserna inom Federationen människan? Vem gav dem den rättigheten?
Yazhi: Människorna gav dem den rättigheten, medlemmar av mänskligheten på alla nivåer är även del i
Federationen, vad som händer på en nivå reflekteras på en annan och vice versa. Om människorna ordnar upp
inom sig så kommer de även att återspeglas i Federationen, därigenom ordnas det upp vad du idag föreställer
dig vara negativa delar av Federationen själv.
Federationen är en reflektion av dig och vad du gör. Släpp offermentaliteten, vad var och en tänker är vad
Federationen tänker, vilket även inkluderar var och en av dess medlemmar. Hur obegripligt och metafysiskt det
än ser ut, det är hur allt fungerar. Det är inte ”metafysiskt”, det är fysik, science, för andra.
Ni förstår inte tillräckligt än för närvarande från det Jordiska perspektivet.
Det beror på att du är i en värld var du blivit lärd att: du måste se för att kunna tro. När jag talar om saker för er
från perspektivet : Tro är att se. Det är varför det är så svårt. Du tror först, vad helst det är, det är upp till dig. Och
bara från det perspektivet då börjar du att se, vad du kan kalla objektiv verklighet ”SE”. Inte före eftersom före det
gick du bara runt i cirklar med ett kaotiskt föreställt deterministiskt orsakssamband.
Gosia: Här den sista frågan. OM VARELSEN (Själen) har beslutat sig för att vakna upp i denna tidslinje, gör den
även det i andra tidslinjer samtidigt? Jag vill ha en mer skalär förståelse av hur uppståndelsen - uppstigningen
(ascension) av en varelse visar sig på ett personligt plan i olika tidslinjer och hur kunna påverka det på något
positivt sätt!
JAG TÄNKTE ATT JAG SJÄLV FRÅN EN ANNAN TIDSLINJE KANSKE VILL EXPERIMENTERA NÅGOT
ANNAT ELLER ÄR UPPSTÅNDELSEN - UPPSTIGNINGEN ENHETLIG I ALLA TIDSLINJER?
Yazhi: Det beror på definitionen av uppvaknandet, spirituellt, medvetande eller vad som, det finns för många
definitioner av det.
Du existerar samtidigt i alla tidslinjer, eftersom det inte finns några tidslinjer. Det är endast en punkt av
uppmärksamhet som varje medvetande sätter fokus på och bestämmer om idéen att vara någon specifik och inte
någon annan. Och detta i sin tur skapar en serie av händelser, erfarenheter reflekterade i minnet av individen till
exempel, vilket vi senare kallar tidslinjen, en per individ, men detta är enbart som en upplysning.
Ju mer medvetande du utvecklar, desto mer integrerar du in till dig själv, som del av dig själv, som del av
definitionen av ditt själv, av ditt själv-koncept. Integrering av vad vi kan kalla andra varelser, andra personer
själva, dessa från din personlig observationspunkt innefattar inte vad du vet, observerar och känner igen som
personlig objektiv verklighet.
Det vill säga, när du utvecklar successivt mer medvetande, accepterar du andra varelser och andra personer inte
bara som del av dig, utan som definierar dig som du, som din varelse - dig själv. Detta på grund av att ha
komplett empati. Du vet vad som händer med och i den andra personen till en nivå att du blir henne, den andra
personen. Inte retoriskt, men verkligen. Allt vad den person tänker är vad du tänker och vice versa. Eftersom du
accepterar den personen som du, du integrerar en sådan person. Effekt av kärlek… integration. Genom att kärlek
tas som något tydligt separat från dig som del av dig.
Men detta är bokstavligt, inte retoriskt. Den andra personen eller varelsen blir du. Men jag talar, som ett exempel
bara om en person … men det görs med en, med en annan och en annan med ett antal personer och varelser …
alla integrerade in till dig som dig, de definierar dig och vad du är, din varelse. Det är att gå upp i densitet …. Du
går till en punkt var miljoner och miljoner av varelser och personer är integrerad som du. Deras tankar är dina
och deras är dina. Och ju mer du integrerar som du, blir det exponentiellt allt lättare att integrera mer och mer.
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Det är varför jag har sagt att expandera sin densitet är likställt med att ha förmåga att bearbeta successivt mer
information exponentiellt, med det menas bearbeta det från det undermedvetna, inte bara via medvetandet.
Enbart från medvetandet via tanken leder till tankens kollaps, vilket genererar separation, motstånd och det är
det motståndet som förhindrar integration. Eftersom motstånd här är vad som inte tillåter integration. Därför att
icke integration, är bortstötning. Och ett tillägg till vad som uppfattas som att redan vara du. Den falska idéen av
att redan vara någonting… detta är en sanning och på samma gång den verkliga orsaken till att inte utvecklas.
Det utgör en separation. Jag vet.
Därför är frigörande från fasthållande av tillägg det mest viktiga för att kunna utvecklas. Mer än något annat,
fasthållande av idéer och identiteter, att uppfatta allt som redan känt, och inte ha förmåga att ignorera en tidigare
ide eller koncept för en ny som fungerar bättre.
På det sättet går du framåt och integrerar personer som blir du. Vad du tänker, vad du känner reflekteras i dem,
liksom vad de kollektivt tänker är reflekterat i dig. Det är ett enormt ansvar att gå vidare med. Vad du vet är att
vad du känner och vad du tänker påverkar de ”antal” personer som redan formar dig, vilka är… vad du är. Detta
är hur medvetande i allmänhet fungerar i universum.
Från det mycket begränsade medvetande som formar de subatomära-partiklarna… formas frekvensharmonier…
vilka formar en punkt eller nod med en stabil laddning… av subatomära partiklar… vilka formar komplexa
molekyler… vilka i sin tur formar celler med dess egna medvetande vilka tillsammans formar dig, en person med
medvetande vilken lever i en vad du kallar en multicellulär biologisk organism.
Och du, med den organismen, formar en uppsättning, som om, och det är så… varje person var bara var en cell
av en större organism, även medvetandet… som formar det planetariskt medvetande, och detta, sammankopplas
med andra för att forma totalen som blir medvetandet av dess sol och denna sol delar dessa medvetanden med
medvetanden av andra solar… vilka nu formar medvetandet av en hel konstellation, som en medveten varelse.
Själv-medveten av sin existens… och konstellationerna kommer att forma Galaxer och Galaxer kommer att forma
kluster av Galaxer, och dessa super clusters av Galaxer och dessa större …. formar vad många kallar en
densitet, universum eller andra namn vilket inte omfattar eller beskriver vad de verkligen är. Dessa sänder även
information bland andra som liknar dem, vilka är vad vi kan kalla andra densiteter… Sammantaget allt
tillsammans formar Ursprungskällan (Source). Helheten, det obeskrivliga. Och denna helhet, så enorm, är du och
har alltid varit. Eftersom du inte tappar en känsla av identitet allt eftersom du tar dig framåt, eller utvecklar ditt
medvetande, i densitet. Du förstår bara mer saker, och sedan andra, i en evig utveckling av kunskap och
spirituellt avancemang eller vad som du vill kalla det.
En stjärna eller en galax tänker som dig… i känslan av att veta om sin egen existens att existera, det tänker och
således existerar det. Så från din synpunkt eller uppmärksamhet… Allt som är och allt som har alltid varit är du.
Och ingen annan. Bara reflekterande illusionen av någon annan för att frigöra från ensamhet. Ensamheten av att
känna sig själv att vara Allt… utan andras Allt. Eftersom de inte är det. Det kan inte vara. Det reflekteras av
känslan av evig ensamhet, vilket vi alla känner, fastän iden att vi gör det tillsammans vet vi om att vi går genom
livet väsentligen ensamma.
Vem som än observerar sig själv och vet med sig om att existera… är helheten. Resten är en illusion skapad av
tanken av just den personen. Reflektionen av henne själv. Eftersom inget uppenbarligen utanför den personen
kan förstås utan jämförbara parametrar vilka tidigare existerade inom samma person. Därför är helheten onåbar
sett från synpunkten av en isolerad person med en känsla av separation från Ursprungskällan. Vilken är
begränsad av idéer, tro på döden och vara rädd för den, som om allt slutar där.
Eftersom den personen är allt. Det har alltid varit, bortom all tid och rum. Det finns inte något som andra
personer. Allt är en reflektion sedd och tolkad av helheten, av den person som observerar och den personen är
du. Du kan aldrig förstå något som är utanför ditt område av förståelse-förmåga … även kallad en synpunkt.
Synpunkt av Allt.
Det finns inget uppvaknande. Du har bara blivit mer medveten och du ser fler saker. Du är fortfarande du… bara
att du är i ett annat läge av synpunkter. Ditt andra jag, den sovande, existerar fortfarande. I dig. Du lärde av det,
men det definierar dig inte längre.
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