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Cepiva: Ne gre za eno stvar, dogaja se tako kot pri chemtrails, imajo več načrtov, včasih so 

združeni v enem cepivu, kot je na primer trojno virusno cepivo in cepivo covid. V medijih o tem 

govori zelo malo ljudi, zelo , zelo malo. In nihče ne vidi povezave, ki vam jo bom zdaj razložila. 

 

To je tako resno, kot ne more biti nič drugega. Poleg vseh stvari, ki so v cepivih in o katerih smo 

že podrobno govorili, je v njih še nekaj drugega, s popolnim namenom tistih, ki jih izdelujejo in 

njihovih temnih gospodarjev v ozadju. 

 

* Njihov namen je ločiti dušo od telesa. Da bi preprečili povezavo med telesom in možgani ... 

dušo in duhom, da bi nadzorovali prebivalstvo in ga robotizirali z umetno inteligenco in trans-

humanizmom. To je neposredno povezano z nano čipi, ki so prisotni v cepivih in s težkimi 

kovinami. * 

 

Že zdaj pravijo, vendar na zelo malo mestih, da gre za zatiranje duhovne misli in s tem verskega 

fanatizma. To jemljejo kot nekaj "dobrega", da bi domnevno nadzorovali terorizem, vendar je to 

seveda izgovor, saj vsi vemo, da sami povzročajo terorizem in da ga povzročajo isti negativci, ki 

stojijo za Novim svetovnim redom, da bi med drugim ohranili svoje načrte. 

 

Več ljudi v prostovoljni skupini, ki so poskusili cepiva proti covidu (ni navedeno, koliko), je po 

besedah zdravnikov imelo nevrološke težave, kaj se je z njimi zgodilo potem, pa se zamolči. Toda 

malo neposrednih informacij, ki so prišle od samih prostovoljcev, je, da ne čutijo več ničesar, 

nimajo nobenih čustev, počutijo se mrtve v življenju. Vztrajam, da ni znano, kaj se je z njimi 

zgodilo. 

 

Moja povezava, ki to dokazuje in o kateri nihče ne govori: Neposredna povezava med cepivi 

(vsemi), zlasti pa trojnim virusnim, ki ga dobijo majhni otroci, z razvojem avtizma. Avtizma pred 

letom 1900 skoraj ni bilo, saj je bil en primer na 100.000 oseb, danes pa en primer na 30 oseb, po 

drugih virih pa en primer na 18 oseb. 
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To je načrtovano. Razlogov je več, glavni pa je preprečiti ali preprečiti vstop zvezdnih otrok, 

aktiviranih zvezdnih semen s polnim spominom ali brez njega, na planet, katerih poslanstvo je 

spremeniti in pomagati pri usmerjanju človeške zgodovine k dobremu in pozitivnemu. 

 

Prav tako pa ustvarjajo več bolečine in trpljenja, kar hrani vsa ta regresivna bitja. In ustvarjanje 

umetno induciranih nizkofrekvenčnih ljudi za organske portale regresivnih entitet za večji nadzor 

nad družbo. 

 

Če se vrnemo k avtizmu: To, kar počne, je, da na več načinov preprečuje oblikovanje možganov 

na normalen način, preprečuje oblikovanje nevronov in dendritov nevronskih mrež. Oseba ni v 

telesu in možgani ne oblikujejo ali ustvarjajo zavesti, temveč jo prevajajo v telo. Duša ne more 

vstopiti. To počne slabo in z napakami, ki natisnejo napačno mrežo ali povezave ali z napakami v 

dendritnih mrežah, ki bodo osebo kot poškodbe možganov spremljale vse življenje. Gre za isto 

načelo. 

 

Otroci z avtizmom fizično zelo trpijo, ne le kot neprilagojeni, primanjkuje jim empatije in v mnogih 

primerih niti ne morejo prebrati čustev v obrazni mimiki drugih ljudi. Imajo občutke, da jim glava 

v notranjosti gori. To se dogaja zaradi težkih kovin, kot je živo srebro. Zato jokajo in jočejo, kričijo 

in napadajo sami sebe. Zaradi tega so nagnjeni tudi k obsedenosti z nizkimi entitetami. 

 

Neposredna povezava med cepivom covid <--- ---> s trojnim virusom in njegovimi učinki proti 

umu ljudi ter povezava z duhom in dušo, ki preprečuje vstop in delovanje skozi telo. 

 

Zavedati se morate še ene zelo nevarne stvari. To sem že omenila, vendar nisem zadovoljna s 

tem, kako je bilo povedano in celo podano javnosti, saj zadeva tudi njo. 

 

Poteka velik boj na Zemlji in okoli nje ter na vseh ravneh. In ljudje so na sredini. 

 

Tisti, ki jim pravite ljudje kot zares ljudje, so za nas tisti, ki spijo, ali ljudje, ki preprosto upoštevajo 

pravila in želijo biti, plačujejo davke in gledajo novice in vse to. Saj jih poznate. 

 

Potem pa je tu še legija nečloveških bitk, ki se skrivajo kot ljudje in verjamejo, da so ljudje. 

 

Kot sem že rekla: Na zelo resničen način je to, kar se dogaja danes, napadi na civilno prebivalstvo, 

covid, je najboljši primer, in razpad družbe, ki povzroča, kot mnogi pravijo, planetarno 

ponastavitev, je krivda nečloveških bitij, "Zvezdnih semen". Ti namreč destabilizirajo sistem. 

Matrico. 

 

Kabala, človeški del, del, ki je nizka raven Bilderbergov in vseh tistih ... se bojijo, da bi se ljudje 

prebudili. Strah jih je, da bi se množice prebudile zaradi povsem preprostih dejstev: da živijo v 

veliki laži in da se z njimi manipulira in jih izkorišča do strašljivih ravni. 

 



In citiram Iluminatsko žensko, katere sporočilo je prišlo vse do mene: "Če bi prebivalstvo 

izvedelo, kdo jim vse to počne, bi nas lovili do konca sveta, ne bi se imeli kam skriti in bi nas 

brez milosti linčali." Konec citata. 

 

Torej tisti, ki so na oblasti na teh "človeških" ravneh, vse to, kar vidimo, počnejo zaradi lastnega 

preživetja, saj so opazili strašno pospešeno prebujanje vsega človeštva. Zato se skrivajo kot 

podgane v svojih jamah in DUMBs. 

 

To pa mi je prišlo na misel kot še eno spoznanje: Ne gre za to, da je človeška populacija njihov 

sovražnik, oni jih potrebujejo. Vendar jih tudi sovražijo, ker brez človeške populacije niso nič in 

ker vedo, da imajo sposobnosti, ki so močnejše od njihovih. 

 

Nimajo empatije. Ljudje jo imajo. Vsaj do neke logične mere, zato niti ne pomislijo na možnost, 

da bi jim vlade lahko storile tako grozne stvari, ker si tega ne bi upale, ne bi si upale. 

 

Toda člani tistih tajnih družb, ki nadzorujejo Zemljo, bi si upali! <---<--- Na koncu so začeli sovražiti 

množice. Ker se počutijo zelo ogrožene in celo ranljive zanje, saj bi bilo, če bi se prebudili, 

njihovega življenja konec. 

 

Toda ljudje sami po sebi niso sovražniki, le kot živina v njihovih glavah, zato morajo zmanjšati 

populacijo, da bi jih lažje nadzorovali. Sovražnik smo mi <--- Nekaj grobih nečloveških ljudi zgoraj 

..., ki potiskajo in spodbujajo množice! Sovražnik so zanje predvsem Zvezdna Semena. Ljudje, kot 

ste vi ali kot so naši privrženci. In drugi. 

 

Prebujeni so sovražnik in to je boj, vojna med njimi in prebujenimi za nadzor nad človeškim 

umom. In dušo. 

 

To lahko vidite celo v divji cenzuri, ki se dogaja v medijih, kot je YouTube. Obupan poskus, da bi 

utišali zvezdna semena. Drugo so cepiva, ki jih poskušajo izločiti, da bi jim preprečili vstop v telesa 

in celo dušo. 

 

Gosia: Kaj pa Federacija? Ali imajo oni in Kabala skupno agendo? 

 

Yazhi: Federacija je še ena tema, ki je zapletena in je na drugi ravni, vendar se skrči na to, da 

ljudem na Zemlji dajejo tisto, kar v povprečju želijo kot kolektiv, pri čemer se malo ali nič ne 

ozirajo na etiko ali kaj podobnega. 

 

Federacija pa je tudi odraz težav Zemlje in težave Zemlje so tudi odraz težav v Federaciji, sta dve 

strani istega kovanca. Toda za zdaj se moramo v praktične namene osredotočiti na del problema 

in to je ta raven tega, kar se zdaj dogaja na Zemlji. 

 

Lahko rečemo, da se ponastavitev ustvarja ali povzroča tudi na več ravneh. Toda osredotočiti se 

moramo na človeško Kabalo, ki kot svoje glavne sovražnike cilja na prebujene ljudi. Zato so med 



drugim izklopili YouTube. Da bi preprečili prebujenim, da bi jim odvzeli več duš in z njimi spravili 

Kabalo in ljudi iluminatov v nevarnost, da bodo ali končajo z linčem. 

 

Na koncu vidim to tudi kot vojno nezemljanov proti Kabali, ki je prevzela nadzor nad človeškim 

umom kot kolektivom. 

 

Gosia: Kabala. Na koga točno misliš? Reptile? Katera koli regresivna bitja? Ali to, kar je zgoraj? 

 

Yázhi: Ne, ne, te za zdaj izpustite iz tega. To so druge ravni. Ohranimo preprostost. Glejte na to 

kot na človeške politike in voditelje ter voditelje kultov, vendar se vsi "človeški" borijo za nadzor 

nad ljudmi. 

 

Gosia: Torej se sklicuješ na človeški element. Toda ali niso oni le peščice/portali za tiste, ki so 

regresivni? Vse je povezano, ne? 

 

Yázhi: Ne moremo ločiti drugih elementov, vem. Ker imajo v ozadju reptilske in regresivne 

entitete. To je zelo resničen način, kako želijo človeško dušo, saj je nimajo, in ker želijo prevzeti 

nadzor nad tem, kar jih sploh ustvarja (ljudje). Zato napadajo človeško dušo <---<--- Tu pridejo na 

vrsto cepiva. Strašno svarilo, ki ga moram dati pred njimi. 

 

In ..., na koncu to ne more biti povsem človeško. Ker obe strani na koncu nista človeški. Kabala in 

iluminati imajo svoje regresivne reptile in druge "archone". Naša stran pa ima Zvezdna Semena 

in "walk-in" ter vse podobne, ki prav tako niso ljudje. Zato sem zgoraj rekla, da gre za vojno 

nezemljanov za nadzor nad človeškim umom in dušo. 

 

Vendar želim poudariti, da Iluminati na kateri koli ravni vidijo prebujene, Zvezdna Semena ali ne, 

kot glavnega sovražnika in tarčo. In enostavno je razumeti, zakaj. Na zelo resničen način je vse to, 

kar vidite, covid, omejitve, posledica tega, da tisti, ki nadzorujejo Zemljo, kdorkoli že so in na 

kateri koli ravni, vedo, da so zdaj napadeni. In mi smo napadalci. In sama vem, da sem edna izmed 

najnevarnejših. Zato ste tudi vi. 

 

Vse to tudi pomeni, da smo strašansko močni. Zavedajte se tega in to upoštevajte. 

 

Toda potem se morate vprašati, ali sploh delamo prav, navsezadnje je to njihov svet. In tehnično 

gledano smo mi vesoljski napadalci. Zvezdna Semena in prebujene uporabljamo kot vojsko in 

pešce. Vendar to počnejo sami od sebe, ne zato, ker bi jih mi silili, to je to, kar so! Zato vem, da 

sem na pravi strani. Kajti dobro se zavedam, da so ljudje, bodisi speči bodisi prebujeni, 

zmanipulirani, da si vse to želijo. 

 

 

 
 

 

Prevedel: Stane 


