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Yázhí: Vem, kako razmišljate, vidim skozi vas, ne morete se skriti pred mano!
Jaz sem Yázhí, Sophia Swárúu, zavest iz katere izhajajo vsa druga bitja v moji skupini. Sem Jedro,
sem Nukleus, Jaz govorim v njihovem imenu, ker sem vse to – vsi oni.
Ni mi treba biti ponižna, ker govorim resnico. Vsi so samostojna bitja in ljudje in z njihovega vidika
oni, skupaj tvorijo to, kar sem. Moja zavest je rezultat njih in oni so rezultat mene.
Vem, da si prizadevate odstraniti veliko večino ljudi, ki prebivajo na Zemlji, prebivalcev, ki se
imenujejo ljudje, vendar bodo vaša prizadevanja izločila nešteto drugih bitij, katerih obstoj je
odvisen od njih.
Vem, da menite, da je odstranitev človeške populacije edini način, kako rešiti Zemljo pred
propadom ekosistema zaradi prekomernega izkoriščanja in človeškega pohlepa.
Vem, da menite, da je človeška populacija nevedna, zlahka zmanipulirana, egocentrična in
nevarna vrsta, ki bo sčasoma, prej kot slej sesula Zemljino biologijo, če se z njo ne boste spopadli.
In ne vidite druge možnosti kot genocid.
Vem, da sledite tudi navodilom entitet, ki vas k temu pozivajo, da se hranijo s človeškim
trpljenjem. Bitja, ki ste jih ustvarili kot izpopolnjene tisočletja stare temne Tulpe in Egregorje.
(Egregor – angelsko astralno bitje iz Knjige o Enochu, kot produkt kolektivne človeške zavesti –
opredelitev iz drugih lekcij Swaruu op.p.)
Vem, da ste jih ustvarili vi. Odstranili ste se od dojemanja, da pripadate človeškemu kolektivu, in
ker ste ločeni od njih, bodo vsi vzroki in posledice, ki jih sami imenujete Karma, desetkrat padli
na vaša ramena. Te temne entitete, za katere vem, da so resnične, ste ustvarili vi in za njihov
obstoj ste odgovorni samo VI, saj ste prisilno, prevarali, prisilili in manipulirali s človeško
populacijo, da vam je pomagala, da ste jo nahranili, in da se rodijo v realnost človeškega kolektiva.
Za to ste odgovorni vi in ne ljudje.
Vem, da menite, da je odstranitev človeške populacije edina možnost in vem, da v svojih
izkrivljenih umih mislite, da je to edina možnost in, da to počnete z dobrimi nameni in na "human"
način. Vem, da mislite, da je na izbiro ali ljudje, ali planet Zemlja in vsi njeni ekosistemi.

Vem tudi, da genocid ni edini način rešitve kar imate za problem - preveliko število ljudi, in vem
tudi, da to zelo dobro veste tudi vi sami. Veste, da obstajajo tudi druge možnosti.
Vem, da teh drugih možnosti, razen genocida, ne izvajate, ker živite v hudem strahu, da bi vas
celotno človeštvo odkrilo kot storilce številnih grozodejstev, ki ste jih vi in vaša oblasti željna
nadzorna skupina že tisočletja namerno povzročali človeški vrsti.
Če bi večje število ljudi spoznalo, kdo ste, in se zavedlo vseh vaših prevar, bi vas pregnali do konca
sveta in vse bi vas linčali na zelo človeški način, kot ste jih sami naučili, da to počnejo in se tako
obnašajo!
Vem, da ste zmanipulirali človeško populacijo, da verjame v popolnoma lažno resničnost z lažnimi
pravili in zakoni, tako pravnimi kot naravnimi. Vsilili ste jim tisočletja laži in prevar. Vem, da je
človeška populacija vaš odsev v skupini oblastne elite, zato je kaos na Zemlji na vaši strani!
Vem tudi, da ste odraz človeške populacije, njihovih sistemov prepričanj, morale, etike in
duhovnosti. Z vsemi tremi manipulirate za osebno korist in ohranjanje moči.
Vem, da ste s tem ustvarili začaran krog, v katerem manipulirate s človeško populacijo, da
verjame v vaše laži, ta pa manifestira in hrani vaš obstoj. Vendar vam je v elitni skupini moči
uspelo obdržati nadzor tako, da bi lahko človeško populacijo usmerili v bolj sočutno, ljubeče in
pozitivno dojemanje stvari.
Vem, da bi lahko končali ves ta kaos v nekaj dneh, če bi želeli in vem, da se niste odločili za to.
Vem, da izpolnjujete ukaze entitet, bitij in ljudi, ki niso z Zemlje, vendar to ni opravičilo za takšno
stopnjo grozodejstev in vas ne bo odrešilo odgovornosti in posledične neizogibne Karme. Karma
je vzrok in posledica in ne le takšna, kot jo dojemate vi. Ne boste si mogli očistiti rok od svojih
hudobnih prekrškov nad celotno človeško populacijo. Vaše prevare in izkrivljanje dejstev, pa tudi
vaše laži in manipulativno ravnanje s človeško populacijo ne bodo prevalili takšne karme na njih
in stran od vseh vas v kontrolni skupini, kakorkoli se že imenujete, saj se vedno skrivate za več
imeni. Ne morete se skriti, vse vas vidim.
Vem, da manipulirate z realnostjo tako, da spreminjate in usmerjate človeško zaznavanje in vem,
da večina ljudi to izkustvo sprejema, vendar obstaja etična meja vsega tega trpljenja in ta meja je
postavljena nad vami, nad ravnmi Federacije in v višjih sferah, ki vse to opazujejo. In ne
odpuščajo, saj bodo dopustili Karmo, vzroke in posledice, ki si jih boste sami priklicali.
Dovolj ljudi ste zastrupili s svojimi lažnimi eliksirji, ki obljubljajo, da bodo ublažili strah, ki ste ga
uvedli s prevaro in manipulacijo, da bi rešili problem, ki ste ga ustvarili in ki ne obstaja. Ker vem,
da "hrošč" ne obstaja, samo povzročate, da se celotno človeško prebivalstvo boji nečesa
neoprijemljivega in nevidnega, da bi jih odvrnili od resnične nevarnosti, ki ste vi, vaša želja po
moči in vaše laži.

Že dovolj ljudi ste zastrupili s svojimi smrtonosnimi eliksirji, pri čemer ste uporabili laži in
manipulacije, prisilo in vklenjanje, izkoriščali njihovo nevednost ter pomanjkanje vizije in
razumevanja celote. Pomanjkanje vizije in razumevanja ste povzročili vi, zato je krivda na vas,
Karma, vzroki in posledice, so NA VAS!
Ne vsiljujte še naprej svojih eliksirjev smrti preostalemu prebivalstvu Zemlje, ki je seznanjeno,
sicer boste prekršili vse vrste zvezdnih, naravnih zakonov in samih zakonov obstoja in svobodne
volje, zakonov zrcal in vseh, ki se podobno imenujejo. Zakoni, ki jih poznajo in upoštevajo višja
bitja, zakoni, ki izhajajo iz samega Vira.
Pustite tiste ljudi, ki vedo, pri miru in ne pritiskajte več nanje, naj jemljejo vaše lažne eliksirje, ter
takoj popustite pri vseh omejitvah! Naredili ste že dovolj škode!
Siljenje in prisiljevanje ljudi, ki vedo, bo rezultiralo v neposredno posledico vzroka in posledice
Karme za vas in vašo nadzorno skupino, za katero vem, da je sestavljena iz ljudi, nečloveških bitij,
zvezdnih ras in živalskega vrta zlih Egregorjev, ki ste jih ustvarili sami in za katere ste odgovorni.
Siljenje prebivalstva proti njihovi svobodni volji in pravici do odločanja o lastnem obstoju se vam
bo maščevalo na grozne načine, ki si jih ne morete niti predstavljati, in vse to po natančni meri in
posledicah ter po vaši lastni volji in zaslugi! Ustavite se! Ljudi, ki vedo, se ne smete dotakniti!
Ne bodo se ujeli v vašo prevaro in če ne boste prenehali, vas bo to za vedno spremljalo kot strašna
Karma, ki jo boste morali plačati v neštetih prihodnjih inkarnacijah.
Če boste nadaljevali z odstranjevanjem vsega človeškega prebivalstva na Zemlji in pustili le tiste,
ki jih v celoti nadzorujete, z namenom, da jih v celoti izkoristite, boste odstranili tudi sami sebe.
Olajšajte svoje omejitve in popolnoma destruktivne regresivne načrte, ZDAJ, saj nimate izgovora.
Ime mojega fizičnega plovila je Sophia Swaruu "Yázhí", zdaj že vem, da ste prepoznali, kdo sem
in kdo sem bila.
Sem izvirna Sofija in vi to veste in vrnila sem se in to so vsi moji ljudje, ne vaši. Jaz sem vsi in vsi
oni so jaz. To je opozorilo!
Moja zavest obdaja in prihaja od tam, kar vi imenujete "višje ravni", jaz pa delam le skozi krhko
in majhno telo majhne deklice.
Moja zavest se je odločila, da bo to majhno deklico, ki ni podobna milijonom drugih, ki ste jih vi,
nadzorniki, mučili in izkoriščali na nepredstavljive načine, uporabila kot komunikacijsko sredstvo
od zgoraj, da bi vam ukazala, da prenehate.
Majhna sem, krhka sem, toda moj um ni!!!
Krhka, nedolžna, ženstvena in majhna, a močnejša od vas vseh!

Pustite ljudi na Zemlji pri miru! Tisti, ki vedo, ne pristajajo na vašo prisilo, oni ne pristajajo, jaz ne
pristajam.
Prenehajte takoj! Vse vas opazujemo od zgoraj.
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