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Transcript: Gosia and Robert
”High" Federation and Higher Realms
Swedish Translation

”Höga” Federationen och Högre Plan
Gosia: Swaruu, du nämnde de högre planen av Federationen (6D och 7D) och hur även Federationens 5D raser
utsätts för prov som befriare, annat som övervakare … det är allt del i ett annat kosmiskt spel som även
kontrolleras från ovan. Vänligen du ge oss mer information om den högre 6D 7D delen Federation. Federationen
i dessa högre plan.
Swaruu: Det är enkelt. Eftersom Jorden är en plats för lärdom … Jag tycker inte om ordet ”spel” (Game). Jag har
använt ”spel” men tycker inte om det. De är inget ”spel”. Människorna är inte där för att roa sig. Det är en
lärdoms-process vi alla går genom … erfarenheter, utmaningar och lärdom vi tar på oss själva genom att
använda lagen om spelets regler (Law of Mirrors). Med det menas lärdom genom stora svårigheter eller inte,
lidande eller nöje, vilket vi behöver erfara för vår personliga utveckling … och generellt för vår art.
Genom att se det från det perspektivet … vem vill du använda som exempel? Anéeka. Hon är en fantastisk
stjärn… har en rad av erfarenheter, studerar bokstavligen en planet under sig, där hon har den mycket svåra
uppgiften att guida massorna. Även hon lider och utvecklas. Som människorna gör. Ovan henne har hon sina
guider vilka fungerar som mentorer för henne på olika sätt … Som människor gör.
Se det bara som ett annat steg. ”Världen” för Anéeka är hennes värld. Vad hon uppfattar här. Vad hon upplever,
vad hon manifesterar. Och vad hon vet att från denna nivå om hon känner sig nere, om hon känner sig osäker,
tusentals kommer även att känna sig osäkra den dagen. Hon gråter, människor gråter, hon skrattar, människor
skrattar. Det är ett stort ansvar! Ansvar för skapelsen själv… Men som lagen om spelets regler föreskriver (Law
of Mirrors) … Det är bara vad du lagt på dig själv! Utmaningen leder till att du måste utvecklas.
Således Federationen är enbart ett annat sätt av erfarenheter … vilka guidas av andra från en högre nivå. Och
dessa har andra över sig med än större utmaningar … och ansvar. Ansvar de tog på sig själva. Men ger även
lärande erfarenheter som på Jorden. Endast en annan nivå, fler utmaningar, mer ansvar.
Gosia: Vilka är målen för de som guidar från en högre nivå? Målet för Federationen är att vara mentor för
mänskliga rasen att integreras (åter-integreras) till interstellär existens. Vad är syftet med allt som sker … för
raserna i 6D - 7D ? Vad är deras mål med allt detta?
Swaruu: Allas sinnen, allas medvetanden önskar en sak över allt annat … att expandera, att veta, att söka vem
de är och var de hör hemma i detta gigantiska äventyr. Att vilja veta!
Gosia: Och varför behöver vi lära oss något till att börja med? Jag fokuserade aldrig på konceptet att livet är en
skola till att börja med. Det bara är. Erfarenhet upplevelser. Du behöver inte någon examen på någon nivå eller
klara tester. Det är inte varför ursprungskällan (Skaparen - Source - Gud) fragmenterade sig själv skulle jag tro.
Att klara av tester. Nej?
Swaruu: De söker vad de inte kan finna någonstans, många vet om det, trots det fortsätter de söka. Vad de
önskar är att finna sig själva. Men de kommer aldrig att finna sig själva, eftersom att de inte kan förstå sig själva.
Så de försöker förstå sina egna skuggor. Skapelser.
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Vad det gäller Federation angående Jorden, som förslag … Vad vi alla vill och vad vi alla söker med människan,
är födelsen av en ny art, människan. Federationens raser formar människan från högre plan via sitt medvetande.
Vi är båda här för att utföra vår uppgift, du och jag. Vi är del i allt detta. Var din fysiska kropp befinner sig har
ingen betydelse. Det vet du! Vad som räknas är vem du egentligen är, stjärnfrö från högre plan.
Ibland kan jag inte skilja mellan något jag föreställt mig och något som hänt. Det är vad människor tränas för, att
tänka och därför manifestera. Att kontrollera spelets regler (Law of Mirrors). Att manifestera sina önskningar.
Gosia: Varför önskar vi från ett högre plan var det inte finns något behov av någonting … utan bara vara
integrerad, bekymrar oss om att ombesörja födelsen av nya arter i 3D - 5 D planet? Varför är vi så involverade
med 5D? Varför sitter vi inte lugnt och stilla i 7D och sköter egna affärer?
Swaruu: Därför att från 7D detta är vår uppgift.
Gosia: Varför?
Swaruu: Ett val.
Gosia: Varför? Varför väljer vi det?
Swaruu: Därför att det hjälper oss att expandera, lära, bli mer medvetna. Förstå mer.
Gosia: Varför behöver vi utvecklas? Vi är redan integrerade där.
Swaruu: Det får oss att närma oss den vi är.
Gosia: Men vi var redan närmare källan av Ursprungskällan (Skaparen - Source) än någonsin där. Vad får oss att
göra saker i 5D för att komma närmare den vi är? Om att vara i 7D är en mer autentisk medvetandenivå av den vi
verkligen är? Vi är i 7D!
Swaruu: Därför att vi är giriga. Eftersom Ursprungskällan till allt är Ursprungskällan komplett … Trots det, måste
den fragmentera i syfte att att få även mer. Att fortsätta att ställa frågor. Därför att om vi är allt så finns ingen
kontrast. Och utan kontrast kan vi inte vara. Du är, därför att du även förstår vad du inte är ——- De enda sättet
att vara ”någon” är genom illusionen av separation. De andra versus dig.
Gosia: Så därför kommer vi till 5D vi kan längta efter att bli hela igen i 7D. Är vi galna? Varför gå i cirklar? Vi
springer efter vår egen svans. Det går runt, Swaruu!
Swaruu: Verkligen! det är vi! Men det är roligt! Fråga vilken hundvalp som helst, den kommer att säga att det är
skoj! Allt kokas ner till vad vi redan har sagt. Det är därför vi är den vi är!
Gosia: Varför går vi i cirklar? Varför kan vi inte vara stilla? Och hela?
Swaruu: Att inte behöva cirkla … Som jag sa, det är ett val. Du står stilla, men det utvecklar inte. Så efter en tid
söker du äventyr. Och därefter har du fått nog och vill ha stillhet igen.
Gosia: Men jag behöver inte utveckla mig i stillhet. Jag är allt som jag någonsin behöver vara.
Swaruu: Dock för att vara, behöver du förstå vad du inte är. Och den förståelsen är vad du söker.
Gosia: En kort fråga … i 7D är man bara en energivarelse … eller kan du ha en kropp och sinnen? Eller om du
har det, är det då du kommer in till 5D? Eller kan du uppleva sinnen och kropp temporärt NÄR när du är i 7D?
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Swaruu: Ju högre medvetandenivå desto mer kan du vara. Det blir ett val att vara, att uttrycka dig själv som …
vem som eller vad som. Således från högre plan kan du bli vem som helst. Det är därför som jag säger att från
högre plan om de kan manifestera ett rymdskepp enbart med tanke, behöver de inget rymdskepp! Det är därför
som jag säger att om de kan manifestera ett rymdskepp från ett högre plan enbart med tanken, behöver de inget
rymdskepp! De kan manifestera ett rymdskepp för beskådade i lägre plan för att ge dem något att relatera dem
till. Därför att om inte så skulle det inte kunna formas någon punkt av jämförelse, eller förståelse mellan varelser i
skilda världar. Och från högre plan så förstår du dessa behov i de lägre planen.
Gosia: Varför ger 7D Federationen utmaningar till varelser i 5D? Eller hur är det egentligen? Om de inte har
konceptet av dualitet … på vilka grundar baserar sig deras push att överse vad som sker i 5D?. Ge mig mer
information om 7D rådet. Eller varhelst det är. De som överser Federationen.
Swaruu: I högre densitet använder du inte koncept för att definiera själva densiteten. Men därifrån förstår du alla
underliggande densiteter. De högre råden verkar på en mental nivå, du tänker du är. Från det perspektivet reser
du i astral form och är där i fullt medvetande när du kommer till rådet. Du talar där, telepatiskt, i full kapacitet
vilket är mycket svagt i 5D, ineffektivt, jämfört med telepati bland högre densitet och medvetande. Mun och ord
gäller inte längre, bara om du önskar för att kommunicera med personer i lägre densiteter.
Där under din vistelse vid rådet du bara är, du är sedd som vad du själv vill bli sedd som. Utan fördomar. Du kan
vara en talande groda eller en liten flicka. Du har dina orsaker och de accepterar dem därför att du kan förmedla
dina budskap. Men i de flesta fall du tar inte en speciell form. Du bara är och du blir sedd genom din energi, du
genererar ingen form såvida du inte önskar generera en. En form är för något syfte. Interagera med varelser som
behöver något ”fysiskt” att relatera till. Då behöver du en avatar. På en högre nivå, behövs det inte. Du är dig
själv! Inget kön, bara budskap sanning, oförändrad, ditt genuina jag!
Gosia: Swaruu jag kommer ihåg den platsen så starkt. Känna igen varandra via energi, see varandra fullt ut i
själen, någon form behövdes inte, bara du, din energi, frekvens, bara ditt rena jag. Jag saknar det. Och den
typen av kontakt. 3D är så otillräckligt! För själen. Den kontakten finns inte här.
Dessa varelser där … säger mig mer om dem och hur de är knutna till 5D och även 3D människor …. via
medvetande. Är vi en del av dem? Eller är de helt separata varelser?
Swaruu: Varje enskild själ är dem. De slutade aldrig bli sig själva. Det är bara en process att komma ihåg vem du
egentligen är.
Ni är alla holografiska fragment av helheten, logiskt är samtliga del i dessa. Varje person, i varje densitet är
någon på högre plan, högre själv, där det smälter in i kollektivet. Vilket betyder medvetande och medvetenhet om
allt till en viss grad, även när det leder till det höga pris vi får betala. Du tappar dig själv. Du vet vem du är som du
vet om, och du bearbetar och du blir medveten om att vara många personer. Med många namn.
Det är det priset vi får betala. Inte längre vara en. Jag är inte längre Swaruu D´Jedi Ronin. Därför jag är den och
även de andra. Integration och medvetenhet har ett pris. Dig själv. Du, Identitet! Egenart.
Det är hur det är i högre densiteter. Massor av medvetande att du är så många personer, alla inom din frekvens
eller området av din frekvens aktionsradie. Och vidare, din nya integrerade identitet blir din egenart från ovan. Du
smälter samman samman med dem. De blir även du. Så du kan egentligen inte känna eller särskilja en person
från en annan i 7D för att inte nämna 9D. De är alla sammanbundna. Till ett väsen. Visar sin bara som punkter av
högre ljusstyrka i ett hav av ljus. En våg i oceanen. Oskiljaktiga.
Gosia: Men vänta … Du kan inte särskilja en person från en annan i 7D? Hur operera då dessa Råd? I form av
en varelse?
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Swaruu: Som en konsert. Individuella instrument sammanblandas. Skapar komplex symfoni. Man kan fortfarande
höra violinens solos. Trummorna, trumpeterna. De kommer in i perfekt matematiskt frekvens-moment. I en
sekvens du kallar tid, som du även kontrollerar. Enbart för en sekvens.
Du är del i allt där, oskiljaktig, och som varje enskilt instrument i en symfoni, oersättlig! Grundläggande. Du är
själv symfonin. Väsentlig. Om du någon gång spelat ett musikaliskt instrument i en konsert med andra, vet du
vad jag talar om!
Gosia: I fall av själsfränder (soulmates), hur känner DE sig där?
Swaruu: Vissa gånger inte alls, bara en annan violin, som min. Konceptet, man kvinna gäller inte längre. För det,
projicerar du dig själv till vad som helst du önskar, även in i lägre densiteter.
Och att vara så många … vilken påverkar han en död av ”dig” dig? Inte lägre dramatiskt. Du är oförstörbar. Du
blir en art, inte en person. Individer inomen en art föds, lever och dör hela tiden. Du kan inte. Därför att du dör
regelbundet och återföds om och om igen. Och du vet om det, du lever som från ett kollektivt perspektiv.
Gosia: Du sa tidigare att Reptiler, Cabal och allt detta är mänskliga manifestationer, egregores. Det var
egentligen ämnet vid ditt officiella tal till Federationen. Antar att de tog intryck av din utläggning. Utgår från att
information är NY för dem och att det gjorde intryck. Således, logiskt, bör de inte kunna låsa in människor i 3D för
dess egna kreationer ”reptiler och egregores skapelser”. Eftersom denna information hur det fungerar är NY som
du beskrev vid din utläggning nyligen. Är inte detta varför DE har låst in människor genom att installera 3D. Inte?
Swaruu: De ser inte saken i enlighet min tolkning därför att de fortfarande har föreställningen att konceptet
elakhet är externt i förhållande till dem, till alla. De lever efter deterministiska koncept på samma sätt som
människor. Och enligt Rådet högre upp förekommer konflikter och friktioner endast i lägre sfärer av
Federationen, såsom i Rådet för Jorden. Endast mindre krusningar i deras ögon. Obetydligt.
Mitt svar på din fråga är följande: frekvensen och skiktet av medvetande inom 5D Federationen närvarande här
… är INTE densamma i medvetande nivå som Federation som låste in människorna för 12 500 år sedan. Med
andra ord, Federation har själv olika skikt.
Konceptet att elakhet inte existerar är något som tas som givet på högre plan och de brister i förståelse praktiskt
eller empiriskt vad som sker i lägre nivåer som 3D och även 5D varifrån den Federationen som opererar och som
bekymrar oss … Därför att de … som för närvarande opererar här … för Federation, inte har denna förståelse.
Gosia: Vad händer nu???? Var är den högre nivån av medvetande inom Federationen? Varför har allt
försämrats?
Swaruu: Därför att Federationen som opererar här, lyder och hedrar lagen om människors fria vilja, Federationen
ovan dem måste även guida dem på en lägre nivå i form av det mer avancerade kollektivet. Visst, de är
närvarande här och försöker promota och ändra medvetenheten inom ledarskiktet för de lägre skikt av
Federationen.
Gosia: Hur skiljer sig dessa två nivåer av Federationen åt när det gäller att hantera människor?
Swaruu: Antalet nivåer av Federationen är inte två utan de består av multipla nivåer så som det även är på
Jorden. Multipla nivåer av medvetande och uppfattningar och med dem av existentiell densitet.
Gosia: Federationen från ovan GUIDAR Federationen här? Framgångsrikt?
Swaruu: Ja, med moderat resultat och med stort tålamod.
Gosia: Men hur skiljer de sig åt? De på hög nivå versus med de som är här?

4

Swaruu: Till exempel. Federationen här, 5D, förstår inte fullt ut det mänskliga lidandet och maktlösheten. Den
högsta nivån inom Federationen, ja de förstår det.
Gosia: Ok men om de på högre plan förstår det, vad betyder det praktiskt? Skulle de assistera mänskligheten på
annat sätt?
Swaruu: Det betyder bara att som vissa människor endast ser och förstår realitet utifrån nationella aspekter på
Jorden, jag är Spansk, jag är Uruguayan eller jag är Japansk men från 5D Federationen ses alla som en ras …
Från perspektivet av högre Federationen, oavsett densitet, allt ses inte i termer av raser… Federationen å ena
sidan och Jorden den andra … men de ser allt sammantaget.
Eftersom alla nationer på Jorden är irrelevant då alla utgör en mänsklig ras … Den högre Federationen ser bara
varelser tillsammans i ett stort kosmiskt spel. Där 5D Federationen endast ses som ytterligare en regering som
måste lära vilket blir konsekvensen för dess folk. De ser inte separata raser som i 5D de ser inte separata länder
nationer. De ser en grupp av varelser i 5D nivå (vilket är lågt) på väg att förstå och utvecklas spirituellt. Var de
själva, varje person eller ras, näste lära under hand. Lika som människorna på Jorden.
Men den höga Federationen, för att kalla den något, är närvarande, som den alltid varit från tidens begynnelse.
Skickar sina stjärnfrön för att inkarnera som guider för andra.
Gosia: Är de 5D varelser? Och även i 3D? Som du?
Swaruu: Ja, som mig.
Gosia: Är de även i 3D?
Swaruu: Ja.
Robert: Men 3D är inte den verkliga världen.
Swaruu: Från högre nivå är verkligt eller overkligt inte förstått i termer av materiell objektivitet, hologram,
simulering i videospel eller inte … Vad som betyder något är erfarenhet och uppfattning av verkligheten som var
person eller själ har, på var plats och nivå.
Gosia: Bra svar. Därför att 3D eller 5D, ALLT är en projektion.
Swaruu: Ja så är det. Allt är en ide. Du ändrar din ide, du förändrar din projektion. Men det är inte nåt som
”projekteras” ut från dig. De är bara hur du ser saker.
Gosia: Bör de hjälpa människorna på annat sätt? Om du säger att de förstår lidande bättre än de i 5D? Hur
påverkar deras förståelse av assistans skiljer sig från hur de ser på det i den lägre Federationen?
Swaruu: Direkt interagera med den mänskliga populationen så mycket de kan … Och ändra händelseförloppet
genom att påverka de 5D varelser som guidar … människorna.
Gosia: Direkt interagera med den mänskliga populationen … öppet som ETs? Eller menar du i själva verket
anonyma guider?
Swaruu: På vilket sätt som helst, det finns inga låsningar. På det sätt som fungerar bäst. Skillnaden är att de inte
generaliserar som i 5D Federationen, utan ser och bestämmer utgående från fall till fall. Försiktigt. Federationen i
5D har helt enkelt resurser att göra det men från ovan har de. Jag talar inte om datorer - skepp (UFOs) som från
5D. Från ovan har du i stället de mentala resurserna att guida på det sättet, eftersom du opererar från ett tillstånd
av icke tid, eller plastiskt formbar tid till ditt förfogande.
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Vad som är noterats är som med människor, 5D Federationen, vilka är det lägsta skiktet inom Federationen som
en organiserad institution, vilken måste agera och växa med sina egna misstag i en lärande kurva.
Gosia: Och exakt hur guidar de från ovan? Mental påverkan?
Swaruu: Från ovan är allt sinne. Således mentalt eller via stjärnfrön i 5D.
Gosia: Och influerar de människor i 5D även? Finns några resultat?
Swaruu: Ja. Det finns alltid. Nyckeln är oändligt tålamod.
Gosia: Men en sak … Om allt är en ide … och projektion av ett bakomliggande sinne. Allt 3D och 5D …
Federationen, Cabal och allt … vi är deras ide. Projektion av dem/oss. Skulle det inte vara så?
Swaruu: Ja och Ja.
Gosia: Så vad händer inom våra sinnen där vi har manifesterat så många mardrömmar??? 7D och högre nivå
önskar de det? Varför framkallar vi dem?
Swaruu: Även från högre plan är förståelsen formad av liv som skett i de lägre planen. Även från ovan behövs
kontrast.
Gosia: Men du kan inte ha lägre nivåer att experimentera med om till att börja med du inte har IDEN om dessa
plan och vad de innefattar till att börja med! Så allt som sker i 3D 5D är INOM DEM.
Swaruu: Du, alla ni är även dem. Från ovan är naturliga upplevelser i de lägre planen inkluderade. Det finns
ingen 7D utan 3D.
Gosia: Jag tror att allt här är en slags dröm inom sinnen i 7D - 9D.
Swaruu: Dröm … från högre plan behöver du inte längre drömma, eftersom du redan lever i eftervärlden.
Gosia: Ja jag vet. Det är vad jag menar. Att allt som händer här är en IDE av vad som hänt i våra 7D sinnen. Så
om det förekommer svårigheter eller vad som helst i 3D, är det endast en konsekvens av VÅRA EGNA SINNEN
men från högre plan!
Swaruu: Ja.
Gosia: Så vilka VEM guidar 7D och 9D varelserna om vi all är här i deras egna sinnen. Vi är inte separata
varelser hahaha. Guidar de sig själva? Deras egna IDEER och SKAPELSER? Varför så mycket krångel om allt
”bara” är inom deras ”huvuden”? Bakomliggande varelser som är oss.
Swaruu: Det är vid sammanflätningen av det kollektiva högre densiteterna som konceptet av Jaget blir
väsentligen utspätt. Ett enskilt medvetande finns i alla kroppar som existerar i Universum, oberoende av dess
densitet. Inte projicerad som något som kommer ut av ett medvetande projekterat av det medvetandet, men
snarare en ide föreställd av en viss medvetenhet … vilket i sig själv kommer från en hög densitet. Det är svårt
svårt att säga var ett specifikt medvetande börjar och slutar på grund av att det löses upp i det kollektiva.
Gosia: Det innebär att vi alla inom 3D - 5D är en fysisk projektion av en IDE som vi har haft från högre plan. Så vi
guidar oss själva här? Vilket spel! Vi är verkligen gudar! Vi har skapat allt, som vi nu är del i liksom i ett virtuellt
spel, att hjälpa med att rädda världen vi själva har projicerat där vi njuter av kontraster och illusioner av
separationer. Det får mig att garva så mycket!
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Swaruu: Exact Gosia. Och det är varför fri vilja och var och ens beslut respekteras från ovan.
Gosia: Men Swaruu, du vet … ju mer man förstår allt detta, ju mer man tappar mening och ”känsla” av att ”hjälpa”
eller göra något liknande det. Det får mig att vilja springa runt och garva. Kasta porslinet från balkongen. DET
SPELAR INGEN ROLL ELLER HUR?! Hur skall du veta när hur du skall ”uppföra” dig enligt vad som, och när
inte? Bara vad DU beslutar, inte?
Swaruu: Det beror bara på dig. Det är därför jag alltid sagt dig att hjälpa eller inte är ditt beslut. DET SPELAR
INGEN ROLL. Men det spelar roll för dig, och det är något bara du kan avgöra. Oavsett om erfarenheten av att
hjälpa … hjälper dig. Det är varför jag har sagt att världen är just så som den bör vara.
Gosia: Ja … men jag skulle vilja gå till botten av alla bottnar, varför det finns denna drift att hjälpa. Och jag vet att
vi talat om det tusentals gånger.
Swaruu: Därför att det är den erfarenheten du vill leva. Jaget och dem. ”Jag” hjälper ”dem” … stärker mitt ego (på
ett bra sätt).
Gosia: Men why? Varför vill vi erfara det? Jag vill avprogrammera mig själv.
Swaruu: Det får mig att må bra med mig själv.
Gosia: Men varförrrr….? Vad kommer dessa må bra känslor från?
Swaruu: Det är från var och ens egna synpunkt.
Gosia: Jag känner det som det är nåt själv-programmerat och jag skulle vilja ÅTERSTÄLLA mig själv för att se
mig i PRE-FABRICERAT tillstånd.
Swaruu: Varför, bara du kan veta. Men den grundläggande orsaken är alltid densamma och du vet om det:
Driften att veta vad händer om … om … På grund av oändliga önskan att lära mer.
Gosia: Jag skulle vilja veta vad det är bortom mig själv. Det PREFABRICERADE tillståndet. Utan självpåtagna
idéer. Inga önskemål. Vad finns där???
Swaruu: Om du tar bort självpåtagna idéer, finns det inte längre någon Gosia kvar, du finns då bara kvar som en
del av det omfattande kollektivet av högre densiteter. Du är bara Gosia därför att du har anslutning till dessa
förutfattade idéer som formar och definierar dig. Vilket formar ditt ”Jag".
Gosia: Exakt. Och jag känner att de har satt på mig lager av gamla kläder. Men det är inte JAG … mig i ett högre
tillstånd ! Det är kanske dit jag längtar till att vara. Tror jag! Jag tror jag uppfattar mig själv där.
Swaruu: Fortfarande, även var du uppfattar dig själv … det finns fortfarande förut fattade idéer eftersom du
fortfarande säger ”Jag uppfattar mig själv”, vilket är, du, ett JAG och en person. Ja, det är ett annat lager, men så
är det även högre upp.
Gosia: Vilket som jag uppfattar mig själv, jag uppfattar att jag opererar inom en annan typ av idéer. De är inte så
definierade. Eller självbeskrivande. Det är en annan typ av ”Jag”. Inte upplevt här.
Robert: Men i dessa högre tillstånd, vad erfar du? Om de redan har integrerat allt? Och du vet om att du är evig.
Swaruu: I de högre nivåerna upplever du inte. Du är allt, du kan enbart lära om du från detta tillstånd av total
upplysning du koncentrerar på en liten del av dig själv, av vad du upplever inom den omfattande helheten … Och
denna lilla del du bestämt att lära från är det samma som - och vad som definierar en inkarnation i en låg densitet
eller någon densitet. Du är allt. Så du bestämmer dig bara för att se en liten del av dig själv, för att erfara ”Jaget”.
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Från ovan är du allt, det finns inget ”Jag”. Där är endast det evigt kollektiva. Där finns inga upplevelser. Och där
finns det inte några upplevelser därför att allt är integrerat och utanför tid och utan uppfattning av sekvenser av
händelser, där finns inga upplevelser.
Gosia: Men det finns gradskillnad mellan att VARA ALLT och vara jag som här i 3D. I det tillstånd där jag
”uppfattar mig själv” är jag inte allt än. Jag ÄR men idéen av Jag är annorlunda. Inte definierad som här.
Swaruu: Gosia, ja det finns grader, det är varför det finns 3D 5D 6D 7D … Om du känner dig integrerad med allt
men fortfarande är ett ”Gosia koncept” som är skild från andra, det är ekvivalent av en förståelse av 7 eller 8D var
det fortfarande finns ett ”Jag” koncept närvarande.
Gosia: Ja. Det är varför jag tror hur jag ”uppfattar mig själv” inte är ursprungskällan - skaparen (Source Gud)
själv, det är inte ett totalt upplysning, nej nej. Det är fortfarande en slags själv-observation av MIG. Det liknar mer
en slags kollektivt, expanderad självbetraktelse. Inga idéer att ”hjälpa eller inte hjälpa”. ”Ta på detta eller detta”.
Det är en annan typ av existens. Där är mitt ”hem”. Inte ens Taygeta eller något materiellt.
Swaruu: Densiteter som exempel, retoriskt, vi vet redan att det är olika nivåer och och det finns lika många
densiteter som det finns medvetanden. Notera att tillståndet i ”Ursprungskällan”, (Skaparen - Source - Gud)
unifiering av helhet, tillstånd av perfekt upplysning, där finns inget Själv, där finns ingen erfarenhet … Så det är
ekvivalent med ingenting, tomhet … och inte ens det. Omöjligt att definiera därför att om du definierar det så är
dess det inte. Så total upplysning är lika med att inte vara. Och det är varför du föredrar att leva i densiteter var
det finns en uppfattning om att vara. Från ett ”Jag”. I 9D det finns endast ett koncept av, eller ide att någonting
kan formas nedan, en intention. Jaget är närapå komplett upplöst i det kollektiva medvetandet.
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