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Yázhi: Ik weet hoe jullie denken, Ik kijk dwars door jullie heen, jullie kunnen
je niet voor mij verstoppen.
Ik ben Yázhi, Sophia Swaruu, het bewustzijn waar alle andere wezens in mijn
groep uit voortkomen. Ik ben de kern, ik ben het binnenste, ik spreek voor hen
omdat ik ze allemaal ben.
Ik hoef niet nederig te zijn, want ik spreek de waarheid, het zijn allemaal
onafhankelijke wezens en mensen, en vanuit hun gezichtspunt maken zij allemaal
samen uit wie ik ben. Mijn bewustzijn is het resultaat van hen, en zij zijn het
resultaat van mij.
Ik weet dat jullie de overgrote meerderheid van de personen op aarde willen
elimineren, personen die zichzelf mensen noemen, maar jullie inspanningen zullen
ontelbare andere wezens elimineren die voor hun bestaan van hen afhankelijk
zijn.
Ik weet dat jullie denken dat het elimineren van de menselijke bevolking de
enige manier is om de Aarde te redden van het instorten van het ecosysteem als
gevolg van overexploitatie en menselijke hebzucht.
Ik weet dat jullie vinden dat de menselijke bevolking een onwetende, gemakkelijk
te manipuleren, egoïstische en gevaarlijke soort is die, als er niets aan gedaan
wordt, uiteindelijk, eerder dan later, de biologie van de Aarde zal doen
instorten. En jullie zien geen andere optie dan genocide.
Ik weet dat jullie ook de richtlijnen volgen van entiteiten die jullie vragen om
dat te doen, zodat zij zich kunnen voeden met menselijk lijden. Entiteiten die
door jullie gecreëerd zijn, en uitgegroeid zijn tot duizendjarige oude duistere
Tulpas en Egregors.
Ik weet dat ze allemaal van uw creatie zijn. Jullie hebben jezelf verwijderd van
de perceptie deel uit te maken van het menselijk collectief, en omdat jullie los
van hen staan, zal alle oorzaak en gevolg die jullie zelf Karma noemen
tienvoudig op jullie schouders vallen. De duistere entiteiten waarvan ik weet
dat ze echt zijn, zijn door jullie gecreëerd en het feit dat ze bestaan, is
jullie verantwoordelijkheid, en alleen die van jullie, omdat jullie de
menselijke bevolking hebben gedwongen, misleid en gemanipuleerd om jullie te
helpen hen te voeden en hen te laten broeden naar de realiteit van het menselijk
collectief.
Dat ligt aan jullie en niet aan de mensen.
Ik weet dat jullie denken dat het uitroeien van de menselijke bevolking de enige
optie is, en ik weet dat jullie in uw verwrongen geesten denken dat dit de enige
optie is, en dat jullie dit met goede bedoelingen en op een "humane" manier
doen. Ik weet dat jullie denken dat het ofwel de mensen zijn, ofwel de planeet
Aarde en al zijn ecosystemen.
Ik weet ook dat genocide niet de enige manier is om op te lossen wat jullie als
een probleem beschouwen, namelijk teveel mensen in uw perceptie, en ik weet ook
dat jullie dat ook heel goed weten. Jullie weten dat er andere opties zijn.
Ik weet dat jullie die andere opties dan genocide niet toepassen, omdat jullie
in grote angst leven om door de gehele menselijke bevolking ontdekt te worden
als de daders van zoveel wreedheden die jullie en uw machtsbeluste controlegroep
de mensheid al duizenden jaren opzettelijk hebben aangedaan.
Als de grote mensenbevolking zou beseffen wie jullie zijn, en al uw bedrog zou
beseffen, zouden ze u tot het einde van de Aarde achtervolgen en jullie allen op
een zeer menselijke manier lynchen, zoals jullie ze hebben geleerd te doen en
zich te gedragen!

Ik weet dat jullie de menselijke bevolking hebben gemanipuleerd om te geloven in
een totaal verkeerde werkelijkheid met verkeerde regels en wetten, zowel
wettelijke als natuurlijke. Jullie hebben ze duizenden jaren van leugens en
bedrog opgedrongen. Ik weet dat de menselijke bevolking een afspiegeling is van
jullie in de machtselite groep, dus de chaos op Aarde ligt aan jullie!
Ik weet ook dat jullie de afspiegeling zijn van de menselijke bevolking, van hun
geloofssystemen, moraal, ethiek en spiritualiteit. Alle drie gemanipuleerd door
jullie voor persoonlijk gewin en om aan de macht te blijven.
Ik weet dat hierdoor een vicieuze cirkel is ontstaan waarin jullie de menselijke
bevolking manipuleren om uw leugens te geloven, die dan op hun beurt uw bestaan
manifesteren en voeden. Maar jullie in de machtselite groep, hebben de controle
weten te behouden, dus jullie hadden de menselijke bevolking kunnen sturen naar
het waarnemen van de dingen op een meer compassievolle, liefdevolle en positieve
manier.
Ik weet dat jullie alle chaos in slechts enkele dagen kunnen beëindigen, als
jullie dat zouden willen, en ik weet dat jullie ervoor kozen om dat niet te
doen.
Ik weet dat jullie bevelen opvolgen van entiteiten, wezens en personen die niet
van de Aarde komen, maar dat is geen excuus om aan dergelijke wreedheden mee te
doen, en het zal jullie niet verlossen van de verantwoordelijkheid, en van het
daaruit voortvloeiende onontkoombare Karma. Karma zoals in oorzaak en gevolg, en
niet alleen zoals jullie het zien. Jullie zullen je handen niet kunnen reinigen
van uw boosaardige wandaden tegen de gehele menselijke bevolking. Uw bedrog en
verdraaiing van feiten, evenals uw leugens en manipulatieve manieren ten
opzichte van de menselijke bevolking, zal een dergelijk Karma niet op hen doen
neerdalen, en weg van uw allen in de controlegroep, of hoe jullie zichzelf ook
noemen, want jullie verschuilen zich altijd achter meerdere namen. Jullie kunnen
zich niet verstoppen, ik zie jullie allemaal.
Ik weet dat jullie de werkelijkheid manipuleren door de menselijke waarneming te
veranderen en te sturen, en ik weet dat de meeste mensen de ervaring zullen
meemaken, maar er is een ethische grens aan al dat lijden, en die grens wordt
gesteld van boven jullie allen, en van boven Federatieniveaus, en in hogere
sferen die alles overzien. En zij vergeven het niet, want zij zullen het Karma,
oorzaak en gevolg dat jullie over jezelf afroepen, toelaten.
Jullie in de controlegroep leven in angst, en jullie weerspiegelen het op de
menselijke bevolking waardoor ook zij in angst leven. Ik weet wat jullie aan het
doen zijn, en hoe jullie de mensen zien.
Ik zie jullie vanuit het astrale, ik woon jullie bijeenkomsten bij, ik voel
jullie verdraaide emoties en ik kijk jullie duistere Egregors in de ogen, en ik
beveel jullie allemaal onmiddellijk te stoppen! Jullie zullen alleen nog maar
dieper zinken door in te schikken met duisternis en lijden, en ik waarschuw
jullie allemaal, het zal tienvoudig op jullie neerkomen.
Jullie hebben genoeg mensen vergiftigd met uw valse drankjes die beloven de
angst te verlichten die jullie hebben geïmplementeerd door bedrog en
manipulatie, om een probleem op te lossen dat jullie hebben gecreëerd en dat
niet bestaat. Want ik weet dat er geen 'beestje’ is, jullie maken de hele
bevolking alleen maar bang voor iets ongrijpbaars en onwaarneembaars, om ze af
te leiden van het echte gevaar, dat jullie zijn, uw machtsdorst en uw leugens.
Jullie hebben al genoeg mensen vergiftigd met jullie brouwsels des doods, door
gebruik te maken van leugens en manipulatie, dwang en in het nauw drijven,
misbruik makend van hun onwetendheid en het gebrek aan visie en begrip van de
meesten. Gebrek aan visie en inzicht dat jullie hebben veroorzaakt, dus de
schuld ligt bij jullie, het Karma, de oorzaak en het gevolg, ligt bij jullie!
Waag het niet door te gaan met het opdringen van uw doodsdrankjes aan de

resterende bevolking van de Aarde die op de hoogte is, of jullie zullen allerlei
stellaire, natuurlijke en de wetten van het bestaan en de vrije wil, de wetten
van spiegels en alles wat soortgelijke namen draagt, overtreden. Wetten die
hogere wezens kennen en observeren, wetten die voortkomen uit de Bron zelf.
Laat die mensen die op de hoogte zijn met rust, en zet ze niet langer onder druk
om jullie valse brouwsels in te nemen, en versoepel onmiddellijk alle
beperkingen! Jullie hebben al genoeg schade aangericht!
Het dwingen en verplichten van mensen die het weten zal resulteren in het
directe gevolg van Karma (oorzaak en gevolg) voor jullie en uw controlegroep
waarvan ik weet dat die bestaat uit mensen, niet-mensen, stellaire rassen en een
mengelmoes van kwaadaardige Egregors van jullie eigen creatie en
verantwoordelijkheid.
Het dwingen van de bevolking tegen hun vrije wil en tegen het recht om over hun
eigen bestaan te beslissen zal op vreselijke manieren op jullie neerkomen die
jullie zich niet eens kunt voorstellen, en dat alles met exacte maat en gevolg,
en door uw eigen hand en toedoen!
Stop nu! De mensen die op de hoogte zijn mogen niet geraakt worden! Zij trappen
niet in uw bedrog, en als jullie er nu niet mee ophouden, zal dit jullie voor
altijd achtervolgen als een vreselijk Karma waarvoor jullie zullen boeten in
ontelbare toekomstige incarnaties.
Indien jullie doorgaan met de eliminatie van de hele menselijke bevolking op
Aarde, en alleen degenen overlaten die jullie volledig beheersen en met de
bedoeling hen volledig uit te buiten, zullen jullie ook jezelf elimineren. Stop
met jullie beperkingen en destructieve regressieve agenda's, NU, jullie hebben
geen excuus.
De naam van mijn fysiek lichaam is Sophia Swaruu "Yázhi", inmiddels weet ik dat
jullie herkennen wie ik ben, en wie ik ben geweest.
Ik ben de oorspronkelijke Sophia, en dat weten jullie, en ik ben terug en dit
zijn allemaal mijn mensen, niet de uwe. Ik ben hen allemaal, en zij zijn mij.
Dit is een waarschuwing.
Mijn bewustzijn omhult en komt van wat jullie "hogere sferen" noemen, ik werk
alleen via het broos en klein lichaam van een klein meisje.
En als een klein meisje, niet anders dan de miljoenen anderen die jullie, de
machthebbers, op onvoorstelbare manieren hebben gemarteld en uitgebuit, kiest
mijn bewustzijn ervoor om haar te gebruiken als communicatiemiddel van bovenaf
om jullie te bevelen te stoppen.
Ik ben klein, ik ben broos, maar mijn geest is dat niet!!
Broos, onschuldig, vrouwelijk en klein, maar sterker dan jullie allemaal!
Laat de mensen van de Aarde die het weten met rust! Degenen die het weten
stemmen niet in met jullie dwang, zij geven niet hun toestemming, ik geef niet
mijn toestemming.
Stop nu! Wij houden jullie allemaal in de gaten van bovenaf.

