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DNA:t Gradvisa Transformering mot Kristallint Kisel via Ökat Medvetande

Swaruu Minerva (11): Jag skall förklara Kisel och Kol även om det inte är något stort ämne.
Robert: Ok, ämnet kan naturligtvis utvecklas med frågorna. Jag hörde precis att det finns en föreställning bland
människor att vårt DNA kommer att ändras till Kisel när vi stiger upp i densitet. Av den anledningen förstod jag
det inte helt klart eftersom du är baserad på Kol.
Swaruu Minerva (11): Ja, det var mycket intensiv debatt om det här. Oberoende vad andra säger så ser jag det
tydligt. Jag kan bara inte skriva 50 miljoner bokstäver per minut som Yázhi eller Anéeka.
Jag ser mycket sanning i påståendet att Kol övergår till Kisel med stigande densitet men frågan är den punkt
varifrån du observerar processen eller varifrån du observerar och studerar det basmaterial som DNA:t är gjort av
(Kol).
Vad jag ser är att basen för DNA kan ses som Kol från perspektivet av den som studerar den i sin egna densitet.
Den som från ett Jordiskt perspektiv observerar basen ser att den utgörs av Kol och härifrån ses den fortfarande
som Kol.
Men om du skulle studera vårt DNA-bas material “härifrån” på Jorden, skulle du se att denna går mer mot Kisel.
Vad jag förstår är det så att människor som förklarar att du kommer att gå från Kol till Kisel i samband med
uppstigningen tänker sig och teoretiserar kring dessa hypoteser som om de är sanning.
Och de bara ser aspekten av att Kisel i grunden bara utgörs av komplicerat Kol. Och som de säger på Jorden,
med Kisel kan det införlivas mer ljus eller energi i den uppstigna kroppen.
Vad som sker när du stiger upp i existentiella densiteter är att du expanderar i din komplexitet. Vilket redan
förklarades inom området genetik av Swaruu från Erra i form en återspegling från något mer komplicerat på
högre nivå. Kol skulle fungera som den reflektionen på en lägre densitet av något som är mer komplicerat i en
högre densitet, Kisel. Skuggan, så som det förklarades av Swaruu från Erra (tidigare video från Cosmic Agency)*
Kol och Kisel finns i samma del av det Periodiska Systemet, grupp 14. Kol inom grupp 14 har siffran 6 (6 atomer)
och Kisel har atomnummer 14 (14 atomer). Alltså är Kisel i princip dubbelt så komplext som Kol. Därför är det lätt
att tänka sig Kisel som mycket komplext Kol. Vilket skulle kunna spegla expandering av densiteten med ökad
komplexitet.
Men en annan skillnad är att Kol är ett icke-metalliskt material och Kisel är kvasi-metalliskt, benämnd metalloid,
på grund av att Kisel har egenskaper som gäller för element inom metallgruppen och gruppen för icke-metall.
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Båda kristalliseras vid högt tryck, men kristallint Kisel är mycket skört medan Kristallint Kol är mycket hårt och
mindre skört (en diamant).
Jag ser att de som säger att människokroppen kommer att bli baserad på Kisel när den stiger upp i densitet
fortfarande tror att det finns existentiella densiteter. Det vill säga som om de vore separata saker, som olika
skokartonger, var du antingen är i den ena eller den andra men det fungerar inte så. Vi har redan förklarat att det
sker en gradvis förändring beroende på den successivt utvecklade uppfattningsförmågan den mentala
kapaciteten och medvetenheten hos personen som observerar.
När jag förklarar densiteter på mitt sätt, så existerar dessa bara i sinnet hos den som observerar och dennes
gräns är av vad som utgörs av dess mentala kapacitet, kunskap, förståelse samt medvetandenivå.
Men du är inte i en täthet/densitet och inte i en annan. Du ackumulerar bara din uppfattning och förståelse när du
lär dig och upplever ditt medvetandes expansion.
Om vi använder exemplet måttband, kan man exempelvis säga att en genomsnittlig person på Jorden bara kan
se upp till måttet 30. Dock kan var och en samla på sig förmågan att se bortom det 31, 25, 44 och oavsett vad
måttet är.
Det innebär att en person som befinner sig i det som från Jorden som uppfattas som 5D inkluderar förmågan att
låt oss säga förstå måttbandets punkt 50 och denne förstår samt uppfattar allt under det, plus 30 för den
genomsnittliga människan. Därför kan en person som bara kan se upp till 30 inte förstå personen som kan se 50
men tvärtom är möjligt som tidigare förklarats.
När vi talar om Kol och Kisel så är det logiskt att beskriva uppstigning som en ökad av komplexitet av
basmaterialet för DNA:t.
Och det kända materialet på Jorden som skulle motsvara något som är mer komplicerat än Kol och som
fortfarande upprätthåller DNA formen eller kan upprätthålla dess förmåga är Kisel. Det är korrekt och så långt
som mänsklig förståelse sträcker sig.
Vi har också förklarat att raserna från stjärnorna, exempelvi vi, inte observerar grundämnen i ett periodiskt
system. Det är inte så att elementen är felaktiga, inte heller att det finns ämnen som saknas samt inte heller att
dessa inte existerar.
Ja, de existerar, men det är bara det att detta är det sätt att klassificera som mänskligheten uppfattar med sin
mentala förståelse av vad materia utgörs av. Och denna mentalitet beror på den genomsnittliga medvetandenivå
som i exemplet ovan, vilken bara sträcker sig upp till 30 på den hypotetiska skalan i exemplet ovan.
Härifrån, ser vi dessa element och använder dem med förståeliga namn tilldelade på samma sätt, Kol, Guld, Väte
och de andra.
Men inom vart och ett av dessa så kallade element ser vi att det finns en praktiskt taget oändlig variation av
former av vart och ett av dem jämfört hur de beskrivs på Jorden.
Om vi exempelvis härifrån studerar Väte som är det enklaste mänskliga grundämnet och jämför det med det näst
enklaste, Helium, ser vi inte skillnaden mellan dem som ett distinkt hopp, utan snarare att det finns en rad
varianter av Väte som successivt blir allt mer likt Helium, eftersom det sker en mjuk övergång med ett stort antal
varianter av Väte som successivt kan bli andra former av Helium mot Väte.
Varianter av Väte blir således varianter av Helium till ”rent” Helium… och sedan Helium som glider mot Litium,
(nästa med atomnummer 3), innan varianter av Helium blir varianter av Litium.
Sedan är det ”rent” Litium som sedan blir många varianter av Beryllium, atomnummer 4, så varianter av av
Lithium in till varianter av Beryllium… till ”rent” Beryllium och så vidare.
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Jag menar att vi observerar en enorm mängd, kanske mot ett oändligt antal av möjliga varianter som inte baseras
på antalet atomer per molekyl så som de klassificeras på Jorden, utan av den exakta frekvens-energin för varje
atom som utgör en molekyl av ett grundämne.
Således katalogiserar vi inte elementen som i en tabell med åtskilda lådor från varandra som det även gör när
det gäller olika densiteter på Jorden.
Vi ser enbart materia när de är uppenbart använt i allmänt dagligt bruk men i användning och förståelse av
materia ser vi bara energi och frekvenser.
Det är orsaken till att vi inte katalogiserar element som människor gör. Allt här är energi frekvenser och dynamisk
interaktioner mellan dessa frekvenser, var det slutliga resultatet av dessa interaktioner representerar någon form
av något ”materiellt”.
Vi katalogiserar således inte materia som element eftersom vi inte ser materia som sådant - utan bara energi och
med det tillvägagångssättet förstår och manipulerar vi det du kallar materia mycket mer effektivt. Det kan ske så
till den grad att vi på konstgjort väg kan manifestera vilken materia eller ”molekylär” sammansättning som helst,
allt efter önskemål.
Även om förändringen från Kol till Kisel sett i ett Jordiskt perspektiv i viss mån är sant är det återigen en förenklad
beskrivning. Orsaken till det är att det Kol du känner till kommer att glida med uppstigning mot att bli något som
är mer i överensstämmelse med Kisel än med Kol.
Dock kommer det inte bli Kisel som du känner till där, utan blir ett annat förstegs-Kisel som inte förstås på Jorden
och som är mer kompatibelt med understödjandet av DNA:t samt därmed vad som är känt som organiskt liv.
Vad det gäller DNA är vad vi kan observera från Toleka Medical Laboratory här där jag är nu, så förändras DNA
mot att bli mer kristallint när vi studerade tre prover från tre olika raser:
●

Människan,

●

Taygetan,

●

och Swaruunier.

Vi konstaterade att:
●

Människan har 23 kromosomer på två strängar,

●

Taygetan har 24 kromosomer i 12 strängar,

●

Swaruunean har 24 kromosomer i 24 strängar.

Balansen mellan strängar och kromosomer indikerar en utvecklingslinje mot det kristallina som utgörs av en
enhetlig och matematiskt ordnad molekylär struktur som släpper in mer ljus och blir mer transparent.
Människor:
●

23 kromosomer 2 ogenomskinliga strängar eftersom de är utan numerisk matris som balanseras av
siffran 23 som som inte är jämn och kolliderar med de två strängarna som formar en mer kaotisk
struktur.

Taygetan:
●

24 kromosomer 12 ogenomskinliga strängar men som blir tydligare eftersom de redan är matematiskt
likformiga.
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Swaruunier:
●

24 kromosomer 24 strängar 24/24 strängar bildar fler kromosomer genom sin sammanlagda komplexitet
vilka är 12 gånger mer komplexa än de mänskliga strängarna och formerar 48 kromosomer i en enda
kristallin massa.

Genom att studera detta utgående från mänskliga kriterier med hjälp av det periodiska systemet för grundämnen
finner vi att Swaruunians DNA är mer kristallint likformigt med Kisel än med Kol.
Jag ville inte gärna ge lektioner i detta ämne eftersom det driver fram en föreställning om tydlig genetisk
överlägsenhet hos den Swaruuniska rasen över de andra. Och det är inte fråga om överlägsenhet eftersom jag
inte vill inte förminska någon. Men vårt DNA är redan kristallint.
Orsaken till att det är kristallint förklarar varför energi flödar annorlunda i Swaruunier som om de har
supraledande DNA eller celler. Vilket fysiskt förklarar varför Swaruunierna har förmågan att förändra sitt egna
fysiska tillstånd.
Vad en icke-Swaruunisk observatör kommer att uppfatta som:
●

teleportation,

●

tidsmässig fragmentering med vilja,

●

av-materialisering och åter-materialisering,

●

hur passera genom väggar med supersnabb tidsmässig fragmentering, bland annat.

Robert: Bra tack. Jag förstår men jag blev konfunderad eftersom i filmen Alien sägs det att de negativa
varelserna är Kiselbaserade.
Swaruu Minerva (11): Ja, det är en variant av Kisel som ännu inte förstås på Jorden. För även om man skulle
använda de mänskliga kriterierna för klassificering av ämnen, så känner människor fortfarande inte till alla ämnen
som kan finnas där. Beroende på olika kriterier kan det periodiska systemet ses som oändligt. Det är bara
ytterligare ett exempel på hur den mänskliga mentaliteten via sitt intellekt vill reducera allt till hanterbara bitar,
katalogiserat som om de vore arkivskåp.
Robert: Jag förstår det så att den ovan nämnda rasen skulle kunna vara baserad på en “Kisel” variant?
Swaruu Minerva (11): Ja, här kommer vi in på ett annat problem. Bara för att en varelse är av ”Kisel" betyder det
inte nödvändigtvis att den är full av ren kärlek.
Även om det finns en förändring från Kol mot Kisel vid en uppstigning med ett mer utvecklat sinne och
medvetande, finns det även ett annat sätt att formera varelser som bygger på Kisel som grund utan att särskilt
högt medvetande. Detta är viktigt.
Jag förklarade ovan att det finns många varianter av Kisel. Och dessa varelser samt de som liknar dem skulle
bara kunna ha som bas ett icke-kristallint kaotiskt Kisel.
Eftersom den varelsen inte är intresserad av ljus och högre medvetande, utan snarare att använda andra
egenskaper hos Kisel så som dess metalliska förmåga. Vad som intresserar denna varelse och dennes
"evolution" i brist på ett bättre ord är materiens motståndskraft. Inte förmågan att utvecklas mot det kristallina.
Robert: Tack, det är väl förstått. Om vi talar om Jorden, känner du till någon varelse med Kisel baserat DNA?
Swaruu Minerva (11): Det måste åtminstone finnas någonstans. Kanske i form av några djuphavsväsen eller
blötdjur. Jag vet verkligen inte. Men jag vill göra det klart att även om DNA:t går mer mot det kristallina, mot Kisel,
så finns det andra skäl till det, eftersom det finns många sorters Kisel.
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Och även om den omnämnda Skurken inte har utvecklat särskilt avancerat medvetande samt även om denne
använder ”ett" Kisel som bas så är detta Kisel inte av samma typ som varelser är som är mer av ljus och har en
annan mentalitet.
Robert: Och det är även bara det att när vi pratade om Kisel för ett tag sedan påminde det oss om
transhumanism, men som du säger så finns det många olika slags Kisel.
Swaruu Minerva (11): Ja, återigen beror det på respektive persons mentalitet som observerar och studerar
problemet.
Med transhumanism i åtanke, ja, du kan tolka det som att mänskligt DNA blir till mer Kisel eller kommer att bli
Kisel som en direkt indikation av en sammanslagning mellan mänsklig och datoriserad biologi via den
transhumanismanistiska agenda som även har kopplingar till Covid vacciner.
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