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22 Nezemeljskih ras tvori Človeško Bitje? - Anéeka iz Temmerja odgovarja
Prvotno v španščini:
Gosia: Mislim, da smo to že vprašali, vendar vidim, da ljudje razpravljajo o tej temi. Kako je s tem,
da naj bi bila človeška rasa sestavljena iz DNK 22 nezemeljskih ras? Kako naj to razložim?
Anéeka: Vse so plasti ali plasti v plasteh, še enkrat. Ljudje hočejo preproste razlage, medtem ko
je resničnost zapletena. Primer tega so informacije Yázhi, ki se glede na raven tako spreminjajo,
da si celo nasprotujejo. Biti, da se z različnih zornih kotov perspektiva in "resničnost" spreminjata.
Tako je s človeškim razumevanjem genetike in nekaterimi zvezdnimi rasami, ki so to povedale,
glede na to, da gre za stališče, ki temelji na nizu parametrov, to lahko drži. Za človeško
razumevanje. Toda z vidika več podatkov je to poenostavljeno.
Poenostavljena je zato, ker je s stališča očitno naprednejše genetične znanosti Taygete genetika
manifestacija duš, ki jo tvorijo. DNK je spomin v materialni obliki. To pomeni, da vse, kar duša živi,
njene izkušnje oblikujejo identiteto, Jaz in Ego, kar ji daje posebno identiteto v primerjavi z
drugimi dušami ali točkami zavesti, ki se dojemajo kot ločene od drugih, kot "nekdo" in ne nekdo
drug.
Ko ima skupina duš enake izkušnje, se ustvarijo sporazumi o zaznavanju. Ko so ti dogovori stalni
in skladni, kar med drugim opisujemo ali razumemo tudi mi v Taygeti, nastane rasa ali vrsta.
Če se torej vrnemo k vprašanju 22 ras v človeškem genomu, je to tisto, kar zlahka prepoznamo
kot tiste, ki so "dali" ali ustvarili DNK, ki ga razumemo kot človeškega. Vendar, kot smo že
pojasnili, je v resnici Človeški genom (rasa) sestavljen iz celotnega spektra ali množice duš vseh
vrst, ki so se odločile, da se tam inkarnirajo kot ljudje.
Gosia: Toda kako pa so dali DNK? Razumem, da nihče ni oblikoval človeškega bitja na Zemlji z
dodatki DNK.
Anéeka: Niso ga dali. To je humaniziran koncept.

Razložila bi, da je to, kar je v človeškem genomu, sestavljeno iz tistih 22 ras, ki jih je mogoče zlahka
prepoznati. Vendar tudi teh 22 ras ni čistih in jih sestavlja še veliko drugih, zato bi, če bi pogledali,
kdo je kdo in kateri del DNK je kdo dal, ugotovili, da je v milijonih ras, ki so sodelovale pri
oblikovanju človeškega genoma.
Gosia: In potem bi se strinjali, da jih je bilo 22 ... in ne 23 ali 25, ki jih je mogoče prepoznati. Ta
številka 22 ... je pravilna? (poleg tega, kar si rekla?) In zakaj je teh 22 ras ustvarilo človeški DNK?
V kakšnem smislu in s kakšnim namenom? In katere rase?
Anéeka: Strinjam se le z dejstvom, da neka skupina človeških in/ali nečloveških ljudi tako dojema
človeški genom. Vendar je vedno več in naša razlaga gre še dlje. Ne diskreditiram jih, samo bolj
širim to znanje, ker imam podatke, in nimam težav s tem, da rečem, da presegamo to znanje.
Gosia: Vendar ne razumem, kako se je tehnično DNK teh 22 ras pojavila v človeškem genomu.
Kakšen je bil postopek, poleg tega, kar ste že povedali?
Anéeka: Z njihovega vidika je postopek popolnoma upravičen. To razumejo kot proces
hibridizacije v laboratoriju, ki bi se lahko tudi izvedel, vendar ni nujno, da se izvede na ta način.
Naj razložim drugače. Vsako raso oblikuje DNK, ki je spomin duš, ki so pripadniki te rase ali so v
njej utelešene. Tako bo vsaka rasa vedno hibridizacija duš, ki tvorijo DNK, ki bo v tem primeru
prisoten tudi v drugih "zvezdnih" rasah. Preko zvezdnih semen.
Duša se med svojim obstojem milijonkrat inkarnira v različne zvezdne rase, vrste in rodove ter
tako oblikuje identiteto, ki se nato odraža v njenem DNK, ko si več duš deli iste interese.
Tako nastajajo sporazumi o zaznavanju, ki ustvarjajo realnosti, ena od teh realnosti pa je rasa. Če
torej preučite materialni vidik bitja, njegovo DNK, boste ugotovili, da je sestavljena iz ras, ki jih je
ta duša imela prej.
Tako bo vsaka oseba v svojem človeškem telesu kot svoj DNK in v njem imela spominski niz vsega,
kar je bila prej. Spomin tvori DNK. Zato se bo pri njegovem preučevanju najprej pojavila genetska
koda ras, ki jih je po mnenju opazovalca najlažje prepoznati. Vendar jih ne bo le 22, temveč veliko
več, saj je vsaka od teh 22 ras sestavljena tudi iz drugih ras.
To je tako, kot da bi našli križanca med sivo in človeško raso. Pravijo, da je 50 % človeka, 50 %
sive, ki ga v DNK tvorita dve vrsti. Vendar je to, čeprav pravilno, poenostavljeno. Kajti tako sivi
kot človek imata neskončno vrst, ki ju tvorijo. Ali je jasno, kaj mislim?
Gosia: Da, ampak... Ni mi jasna naslednja točka:
Poleg tega, kar si povedala, kar je zelo dobro razumljivo, hvala... praviš, da ONI menijo, da je bila
izvedena nekakšna hibridizacija s tem, da so v laboratorij prinesli DNK 22 ras. Ali se je to res

zgodilo? Po njihovem mnenju? In zakaj je bila izvedena, če je bila izvedena? Zakaj bi poskusili s to
vrsto hibridizacije? Razen vsega, kar si povedala, je to razumljivo. Samo razmišljam o tem, kaj
mislijo.
Anéeka: Ne sprejemam tega kot takega zaradi preprostega in očitnega dejstva, da je zunaj Zemlje
veliko več človeštva. Zato človeštvo NI nastalo na Zemlji.
Sprejemam pa, da so Zemljana že večkrat umetno spremenili in da so te genetske spremembe
skušali utrditi z uporabo nadzora uma.
Gosia: Da zato! Tudi zame se to ne ujema. Danes sem celo videla nekatere ljudi, ki pravijo, da
bomo, ko bomo v celoti aktivirali svoj DNK, močnejši od "navadnih" nezemljanov, ker nosimo DNK
22 ras.
Anéeka: Ne, ker so tudi nezemljani sestavljeni iz več ras. To ni tako.
Toda kot primer: človeška bitja imajo v svoji DNK 23 kromosomov in 2 niti, ki tvorita lestev.
Taygetci imajo 24 kromosomov, 12 niti, po 6 na vsaki strani lestve, kar pomeni šestkrat bolj
zapleteno DNK. Swaruui pa imajo 24 kromosomov in 24 niti, kar je 12-krat bolj zapleteno kot pri
človeku. Pri tem pa ohranjajo človeški videz. To se dogaja z akumulacijo spomina, ki manifestira
DNK.
Gosia: Od kod torej ideja o 22-rasni DNK v človeškem genomu? Ali to pravijo ..., samo zato, ker
so to DNK identificirali v človeku, ali zato, ker dejansko poznajo ZGODOVINSKO dejstvo, ko so
pred časom dejansko fizično vstavili DNK 22 ras?
Anéeka: Ni treba ničesar vstavljati. Če imate določeno raven znanja o genetiki, boste lahko
prepoznali teh 22 ras v človeškem genomu vendar, če se ne boste poglabljali v podrobnosti, ne
boste mogli videti ras, ki sestavljajo vsako od teh 22 ras, ki naj bi sestavljale človeško bitje.
Po mojem znanstvenem mnenju bi rekla, da je človeško bitje sestavljeno iz milijonov ras, tako kot
vsaka druga nezemeljska rasa. Med temi milijoni so sposobni videti le teh 22.
Gosia: Ok. Torej tega ne trdijo na podlagi kakšnega posebnega dogodka v preteklosti? To pravijo
le zato, ker so te gene pri ljudeh IDENTIFICIRALI, da? Toda zdi se mi nekoliko primitivno od njih,
teh nezemljanov, ki so to povedali, da to trdijo le na podlagi tega, da so v človeški DNK
identificirali teh 22 ras. Morali bi vedeti, kaj pravite, mar ne?
Anéeka: To so rekli, da so v laboratoriju združili 22 ras in tako oblikovali človeško raso. To se mi
zdi nesmiselno. Ničesar ni treba sestavljati skupaj, če je že sestavljeno.
Gosia: Morda pravijo, da je 22 ras nekaj prispevalo h genomu. Ne vem natančno, kaj trdijo.

Anéeka: Da, obstajajo dokazi o manipulaciji s človeškim genomom, kot je manjkajoči kromosom.
To je jasno. Vendar to ne omejuje zmožnosti duše, da se naseli v človeško telo. Omejil bi jih le
nadzor uma.
Gre le za to, da lahko v človeškem genomu vidijo le 22 ras. Jaz pa pravim, da vsako od teh 22 ras
oblikujejo druge rase in te na milijone drugih. V resnici torej človeka oblikujejo milijoni in milijoni
"ras", tako kot je enako s katero koli drugo nezemeljsko raso.
Toda trdijo, da je bila DNK 22 ras vstavljena v človeško bitje kot v laboratoriju, in jaz jim rečem
NE, da ne. Da, človeški genom je bil umetno spremenjen, vendar ni bil oblikovan iz ničle s temi
22 rasami. Vidite jih le v genomu tako, da dobite idejo, da je bil človek oblikovan.
Gosia: To, kar trdijo, bi si morala natančneje ogledati.
Anéeka: Sama imam precej jasno predstavo, saj to zame ni nič novega. Med drugim vem, kdo je
to izrekel. Andromedani.
Gosia: Ne zdi se mi preveč napredno, kot sem že povedala, da bi oni, nezemljani, prišli do
takšnega sklepa in da ne vedo, kaj razlagate tukaj. Zdi se, da ne vedo veliko o genetiki?
Anéeka: Ne gre za to, da bi šlo za napačne informacije o 22 rasah, gre le za poenostavljeno
razlago. In da, veliko vedo. Le da tega niso dobro razložili ali kaj podobnega, saj očitno vedo, o
čem danes govorim.
Gosia: To je dobro, da se o tem pogovarjamo, saj ta ideja veliko kroži.
Anéeka: Ne diskreditiram je, vendar se za to zgodbo skriva še kaj več.
To je preprosto. Človeško bitje sestavlja 22 ras, vendar ima vsaka od teh 22 ras v sebi 22 drugih
in vsaka od teh 22 ras ima še 22 drugih, ki jih sestavljajo ... Človeško Bitje je torej sestavljeno iz
neskončnega števila ras, vendar se zaradi poenostavitve opisa omejijo na omembo teh 22 ras.
Trditev, da je bil človek ustvarjen v laboratoriju, je velik NE. V zgodovini so ga le invazivno
spreminjali z različnimi rezultati. Pri tem poudarjajo, da se DNK po nekaj generacijah vrne v
prvotno obliko, če se ne uporablja nadzor uma.
Gosia: Razumem. In še nekaj. Torej se bodo, ko se na neki točki tega procesa aktivira naša DNK,
prebudili tudi ti geni drugih ras? Kakšne praktične posledice bo to imelo za osebo, če sploh
kakšne?
Anéeka: Geni so tam, le prezrti so. Kar se ne uporablja, atrofira, ampak ostane v mirovanju.

Pojav dražljajev zunaj Zemlje povzroči, da se zavest razširi, preprosto zato, ker vidi več resničnosti
zunaj zemeljske Matrice, kar aktivira latentno DNK in spomine z njo. DNK = spomin, tako
individualni kot spomin na pretekla življenja, ki se povezuje z vrstami in tipi, ki ga sestavljajo.
Aktivacija DNK gre z roko v roki s prebujanjem zavesti. Ne glede na to, ali je na površju Zemlje ali
ne. To je povezano z umom osebe in ne s tem, kje prebiva njeno telo.
Gosia: Toda dejstvo, da se na primer Sirijska DNK na neki točki aktivira, med drugimi rasami, kaj
bi to praktično pomenilo zame? Karkoli? Kako se bo odražala ta aktivacija DNK iz toliko ras? V
moji miselnosti ali telesnosti ... ali kako? Morda je to neumno vprašanje, vendar mi je prišlo na
misel.
Anéeka: Če se ta spomin aktivira, to pomeni, da ima za vas vrednost. Vsi imamo v sebi Sirijce,
Andromedance ali Urmah, poleg tisočerih drugih ras. Od vaše osredotočenosti je odvisno, ali se
aktivira ali ne. Od vaše pozornosti.
In če je ta spomin zelo obremenjen s tem, kar po sporazumih o zaznavanju opredeljuje določeno
raso, potem bi rekli, da je ta duša ali oseba te rase in ne druge, saj smo vsi mešanica ras.
Gosia: Razumem. Okej, zadnje vprašanje! Te invazivne spremembe, ki si jih omenila zgoraj, kaj so
bile na primer? Omenila si en kromosom manj. Kaj vse je bilo še narejeno ali poskušano narediti
v laboratoriju (zacementirano z nadzorom misli)?
Anéeka: Pomanjkanje tega kromosoma se zdi povezano s človeško dolgoživostjo, vendar, kot sem
že večkrat povedala, ne gre le za ta kromosom ali njegovo pomanjkanje, temveč tudi za visoko
toksičnost okolja na Zemlji, neustrezno hrano, ozračje z nizko vsebnostjo kisika in celo gravitacijo,
ki je premočna za človeška bitja.
Z drugimi besedami, da bi se v laboratoriju kaj spremenilo, mora iti z roko v roki z nizom idej ali
dojemanja, ki jih morajo ti spremenjeni ljudje vzdrževati, sicer se bodo te spremembe obrnile v
nasprotno smer. Kot se že danes obračajo s tako imenovanim "velikim prebujenjem".
Kot je pojasnila Swaruu in pozneje Yazhi ..., se v bistvu vse doseže z nadzorom uma. Že sam um
ljudi, ljudi, omejuje njihove zmožnosti z zaznavo, da nečesa ni mogoče narediti. Za to je v bistvu
namenjena Matrica. To je Matrica. Nabor konceptov in dogovorov, ki tvorijo resničnost, ki se ji
morajo njeni prebivalci prilagoditi in se podrediti tem pravilom. S tem so povezane omejitve
zaznavanja, kot je brez telepatije ali ne preseganje svetlobne hitrosti.
Gosia: Razumem. Toda kaj bolj specifičnega, kar je bilo invazivno narejeno v laboratoriju in je bilo
nato utrjeno z nadzorom uma? Zanima me, kaj so poskušali narediti v laboratoriju, čeprav
razumem, da vidimo, da se to odraža v stanju našega človeškega stanja na splošno. Ali lahko to
komentiraš?

Anéeka: Da, lahko, vendar ne gre za nekaj specifičnega kot v primeru manjkajočega kromosoma.
Kaj drugega so naredili? Omejitev inteligence in dolgoživost, to sta dve ključni točki v smislu
umetnih omejitev. Prav tako omejevanje njihove nagnjenosti k samostojnemu razmišljanju. To je
zapisano v sumerskih tablicah.
Toda omejitev DNK je bila podana v veliki meri - večinoma z uporabo nadzora uma in ne
laboratorijsko. Torej je seznam sprememb, ki jih iščete, vsebovan v vsem, kar opredeljuje
človeško stanje v Matrici. Ne gre za specifične spremembe, temveč za celoten zapleten splet
človeške drame, ki nas zadeva. To pomeni, da so povsod in so povezane z vsako točko Nadzora
Uma, o kateri govorimo zadnja (skoraj) štiri leta.
Ne morem vam povedati, da so izrezali tak in tak gen, ki nadzoruje telepatijo. Prej so jih prepričali,
da telepatija ne obstaja in skozi tisočletja, potem bo materialni izraz (gen), ki predstavlja
telepatijo, prizadet in atrofiran.
Jaz to vidim obratno, geni ne nadzorujejo ničesar, so le fizični ekvivalent nečesa na tako
imenovani eterični ali duhovni strani.
Ne dvomim, da so poskušali izvajati invazivne spremembe, na primer tisti manjkajoči kromosom.
Vendar pa Swaruu iz Erre trdi, da je tudi ta manjkajoči kromosom posledica Nadzora Uma. Yazhi
pa trdi, da če je vse um in vse zavest, ni potrebe po laboratorijskih posegih, z Nadzorom Uma
lahko spremenite, oblikujete in spremenite vrsto.
Robert: Vprašanje sledilca: "Ko prihajaš neposredno iz Vira, je DNK tako rekoč nevtralen ... ali pa
so v to vključeni tisti milijoni ras?"
Anéeka: Če ste iz Prvotnega Vira prišli nevtralno, da. Za to ni pravila. To pomeni, da je to odvisno
od idej, ki jih vsaka oseba prinese s seboj iz posmrtnega življenja. Tiste ideje in navezanosti, ki
opredeljujejo dušo. Kar jo ločuje od drugih duš in jo dela edinstveno. V posmrtnem življenju imate
še vedno svoje navezanosti na ideje in iz njih se oblikuje vaš DNK. Če sploh ne bi bili navezani na
svoje ideje, bi bili Vir sam.
Robert: Ok. Vi ste vaše ideje in s tem DNK, sicer bi bili Vir sam. Ste ideja, da ste nekaj, in ne Vse,
ok.
Anéeka: Da. To pomeni, da bo vse, kar vas opredeljuje kot določeno dušo, ki ohranja vašo
identiteto in vašo samopodobo, oblikovalo DNK, ki ga boste uporabljali v življenju. To je spomin,
ki je postal materija v obliki deoksiribonukleinske kisline.
Robert: Hvala, Anéeka.

Anéeka: Ni kaj.

Prevedel: Stane

