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Holistiskt Samhälle - Formas Av Moralen, Etiken och Andligheten Hos Befolkningen

Yazhi: Termen ”Holographic Society" är inget vi börjat använda. Den termen används redan ofta på nätet. När vi
gör en kritisk analys av det ordet... och efter vi talade med Dhor Kaal'el här, ser vi att det inte är ett lämpligt ord
för att beskriva avancerade samhällen bland många icke-mänskliga kulturer, inklusive Taygetan.
"Holographic Society" kommer från Grekiska: Holos - "Complete" (Fullständigt)* och Gram - "Message"
(Budskap)* som Anéeka en gång sa.
Här är ordet Holos korrekt men Gram passar inte och skapar bara förvirring.
Enligt Dhor Kaal'el borde det korrekta namnet vara: "Holistic Society", som jag vill ge honom kredit för. Vilket
innefattar ett allt komplett omfattande samhälle vars samtliga medlemmar aktivt ingår på lika villkor. Det är det
adekvata namnet. Så jag ser det som en väldigt bra idé att ändra namnet till "Holistiskt Society" (Holistiskt
Samhälle används i översättningen till Svenska)*.
På så vis lämnar vi andra personer bakom oss med deras definitioner av namnet "Holographic Society" till
förmån för ett mer korrekt namn som bättre beskriver våra begrepp, vilket även bidrar till att skilja oss från de
andra eftersom även informationen skiljer sig drastiskt. Och namnet på de sällskap och de ämnen vi kommer att
diskutera nedan kommer att handla om "Holistiska Samhällen".
Hur fungerar ett Holistiskt Samhälle? Min beskrivning bygger på att ett samhälle och en kultur alltid kommer att
utgöra en reflektion av de personer som ingår i det och från perspektivet, inte endast av dess medvetna
intentioner utan även av dess kollektivt omedvetna.
Personerna utgör deras samhälle, de lever inte i ett samhälle. De är även sina liv och deras erfarenheter inom
det.
Om en grupp makthavare inför ett Holistiskt Samhälle på ett folk som är påtvingat, även om folket skulle säga att
de håller med, leder det till Kommunism eller något liknande.
Ett Holistiskt Samhälle uppstår och föds ur ett folks mentalitet. Varje folk kommer att spegla sin egen mentalitet i
de regeringar som styr dem. Om folket är ointresserade av att ta del av lösningen av problemen och den
strukturella dynamiken och i allt som är nödvändigt för att upprätthålla en kultur, kommer endast personer med
sina egna intressen att dyka upp bland dem som kommer att börja dominera över folket, vilket kan ses i detalj i
boken "Animal Farm" av George Orwell, 1945.
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Du kan där se den förnedring som sker när ett folk befrias från förtryckarna (i det
här fallet bonden) var vissa djur tar kontroll över gården lite i taget, tills de blir lika
eller mer tyranniska än bonden själv (grisarna på gården) - refererende till boken.

Jag rekommenderar att du läser den för att i detalj förstå hur ett folk genom att vara tillåtande och tro på
demagogier, faller tillbaka till samma mentalitet som de hade innan de "befrias" vilket leder till att en ny tyranni
bildas.
Varför händer nu detta?
Jag nämner det eftersom det är den huvudsakliga orsaken till att en grupp inte kan påtvinga en annan ett
Holistiskt Samhälle, även om dessa personer skulle önska det, eftersom det kommer successivt degraderas till
samma tyranni som förtryckte dem tidigare som beskrivs i detalj, steg för steg i den boken. En bok som jag läste,
jag vet inte för hur många inkarnationer sedan och jag minns den fortfarande. Jag vet inte ens vem jag var då,
jag tror Swarupapriyananda (Swaruu 2).
Förfallet av ett folk som befriats från förtryck var alla dess medlemmar på lika villkor faller tillbaka till samma eller
ännu värre, beror på folkets egna mentalitet. På grund av att försöket som påtvinga eller etablerar positiva
politiska modeller för alla, alla massor på Jorden, slutar i samma absoluta tyranni.
Exempel på det är:
●

Rom, som övergick från Republik till ett Imperium i samband med mordet på Julius Caesar av Brutus
som arbetade för Cleopatra och Mark Antony.

●

Franska Revolutionen, som kommer från Monarkin, för att nedmonterad till något som liknande
Napoleon Bonaparte.

●

Amerikanska Oberoendet, upprättat i form av en konstitution med tydliga och orubbliga rättigheter för
folket som ger dem förmåga att försvara sig från bildandet av nya tyranner med det andra tillägget som
är rätten att bära vapen i syfte att förhindra ny tyranni. Därefter har det degraderats till en kapitalism där
de som kontrollerade företagen började dominera den finansiella marknaden tills 1913 Federal Reserve
etablerades. I princip ledde det att all makt tas bort från Demokratiska Regeringens kontroll av
Finansdepartementet vilket samtidigt innebär att varje person i USA blivit ett juridiskt företag som är och
kan absorberas av andra större, därmed skapa en totalitär tyranni.

●

Bolshevik Revolutionen 1917-18, implementeringen av den Kommunistiska politiska modellen baserad
på Marxism, var en regering etablerar total kontroll över folkets tillgångar och administrerar resurserna
för att ge varje individ vad samma regering tror att han/hon behöver och förtjänar. Denna modell
degraderades till Statskapitalism var de i det Styrande Partiet tar all rikedom på bekostnad av den totala
och tyranniska exploateringen av folket, vars höjdpunkt nåddes under Stalins regering.

2

Listan är lång och jag nämner bara några av de många exemplen på samma problem. Eftersom det tycks visa att
folket, de normala människorna, är förutbestämda att alltid falla under någon form av Totalitär Regim som inte
skapar någon verkligt rättvis politisk modell.

“Bristen” på resurser!*
Vad jag uppfattar ske på Jorden är att den grundläggande mentaliteten av livet där bygger på brist av resurser
som i sin tur skapar behovet av något eller någon eller en institution - regering formas i syfte att hantera dessa
begränsade resurser med vilken politisk modell som helst.
Det innebär att ingenting är någonsin tillräckligt. Oavsett om det finns tillräckligt med resurser eller inte, är
uppfattningen densamma, det saknas något som mat, nya saker som gör livet intressant och värt att leva.
Jag ser att detta inte bara orsakas av den påtvingade hjärntvättande mentalitet som gynnar
konsumtionssamhället som driver vinsterna hos de företag som tillverkar eller förvaltar sådana konsumtionsvaror,
utan mer baserat på människors mentalitet att behöva något utanför dem för att rättfärdiga sitt välbefinnande och
göra livet själv värt att leva.
Människor som behöver något yttre i relation till dem själva för att berättiga sin existens är en direkt konsekvens
av begreppet materialism och determinism, var det materiella existerar och har värde samt att det skapar denna
orsak och verkan som en oundviklig konsekvens - vilket leder till en offer - mentalitet.
Detta förvärras när ett monetärt värde läggs till det materiella, eftersom själva värdet hos människorna kommer
att kretsa kring detta materiella värde som förblindar dem för andra aspekter, utan materiellt värde, vilket leder till
att livet i sig inte är mycket värt om det inte är avsett eller används för att producera varor eller tjänster som
producerar mer monetärt värde.
Med detta förfaller hela den andliga delen till att bara användas som en annan metod för kontroll över massorna i
syfte att vägleda dem att bete sig på sätt som är produktivt för makthavarna.
Vilket slutar med förstörelse av själva livet för människor, djur och växter runt dem. Ett exempel på detta är
djurens lidande, där husdjur, som hundar och katter eller fria levande vilda djur inte har något värde för samhället
annat än som ekonomisk nytta.
Jag framhåller hundar och katter som det mest tydliga exemplet som jag tänker på, när de utsätts för
övergivenhet och grymhet på gatorna i storstäderna eftersom de är många och saknar något värde, vilket gör
människor förblindade för deras behov och stora lidande.
På samma sätt blir allt levande billigt, därför värdelöst, utan betydelse och var de industriellt tillverkade materiella
sakerna ökar i värde. Som en konsekvens av detta är att hela den andliga delen i människorna degraderas till
förmån för materialism, vilket i sin tur som en direkt konsekvens bara kommer att medföra mer lidande och
upprätthålla uppfattningen av brist och knapphet.
Eftersom den materialism - determinism som de lever i som en mentalitet som dikterar att endast det som är
verkligt påtagligt och med monetärt värde har betydelse.
Det enda sättet som sådana människor kommer att söka befrielse från denna känsla av brist i sina liv, leder dem
mot förvärv av mer materiella varor för att ge dem en tillfällig tillfredsställelse genom en känsla av prestation förvärv.
Dock kommer det obönhörligen att leda till att nya behov av att skaffa mer materiella varor igen för att uppleva
känslan av prestation och tillfredsställelse igen.
Det vill säga en mentalitet helt programmerad av de som vill fortsätta att föreviga samhället av konsumtion,
materialism och determinism.
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Hur komma ur den onda cirkeln?*
Med ovan sagda får det mig att förklara att det enda sättet att komma ur denna onda cirkel är att människor
utvecklar andliga, etiska och moraliska värden.
För att ett folk ska söka existentiell tillfredsställelse inom sig själva som alla har inom sig, den glädje som
genereras av självtillfredsställelse i samarbete med sina nära och kära, i deras samhälle, skulle totalt kunna
ersätta behovet av att söka lyckan i materiella ting. Och utgöra ett första steg mot att forma den nödvändiga
mentaliteten för ett Holistiskt Samhälle.
Den Andliga, Etiska och Moraliska utvecklingen av ett folk, deras medvetandenivå utgör själva grunden för ett
Holistiskt Samhälle. Utan det kommer det helt enkelt inte kunna att uppstå.
Ett riktigt Holistiskt Samhälle skapar sig självt, ingen behövs för att påtvinga det, ingen måste diktera hur saker är
eller hur saker ska vara. Snarare kommer själva den sociala och kulturella dynamiken hos ett folk att födas av sig
självt som en direkt återspegling av dess medvetande av andlig, etisk och moralisk mentalitet, vilket gäller särskilt
för ett riktigt Holistiskt Samhälle.
Alltså, ett Holistiskt Samhälle kan inte implementeras på ett folk, inte heller kan det ges till dem som
basinformation för att bilda ett, eftersom det bara kommer att återspegla samma mentalitet som den har som
tillhandahåller den informationen, vilket inte kommer att vara tillämpligt eller lämpligt för de människor som tar
emot den informationen.
Ett sant Holistiska Samhälle kommer att skapa sig själv, utan något behov att lära något om hur det fungerar och
inte heller från att människor ges lektioner, i sådana fall från perspektivet att ge information som man exempelvis
skulle ge för en typ av beskrivning över hur ett Demokratiskt-, Kommunist-Socialist-, eller Monarkiskt politiskt
system fungerar.
Det enda som genererar ett sant Holistiskt Samhälle är var det sker en utveckling av folkets andliga, samvete och
etiska samt moraliska utveckling.
Och med en mentalitet av etik, moral och mycket avancerad andlighet kommer medlemmarna börja förhålla sig
till varandra baserat på dessa tre grunder, vilket resulterar i formandet av ett Samhälle eller politisk modell som är
helt i överensstämmelse med nivån på framstegen inom dessa tre områden.
Det är resultatet av att alla inom det samhället når samma höga utveckling eller åtminstone liknande vad gäller
deras personliga variationer men alltid inom samma grundläggande förståelse, vilket leder till att de samarbetar
med varandra.
Ett folks politiska modell kommer att direkt återspeglas av dess grad av etisk, moralisk och andlig nivå.
Grunden för Holistiska Samhällen från ett icke-materialistisk perspektiv bygger på modeller var sinne, tanke,
integration, kärlek, samarbete, förståelse av samarbete och ömsesidigt stöd, är det som genererar en personlig
och kulturell framgång för en person och ett folk.

Tjäna andra och eller sig själv?*
På Jorden lärs vanligen ut att man ska leva i en mentalitet av service- till-andra och inte i service-till-själv vilket är
något som skapar något som är gränsen till missbruk av människor.
Även mycket "avancerade" andliga lärare och kontaktpersoner hävdar detta. Det sägs att progressiva
icke-mänskliga raser lever i tjänst-till-andra och regressiva raser lever i tjänst-till-sig-själva.
Så enkelt är det inte. Inte på Jorden. Att leva i tjänst-till-andra måste vara en oskiljaktig del av att söka-att- tjäna
sig själv.
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Genom att på Jorden tvinga eller lära människor att leva i tjänst-till-andra blivit ännu en metod som används av
andliga lärare, kontaktpersoner och människor som påstår sig ha högt medvetande, högt över genomsnittet, för
att utnyttja dem som helhjärtat önskar att implementera ett nytt mer rättvist samhälle på Jorden med sikte på
utvecklingen av ett nytt Holistiskt Samhälle.
Det vill säga att leva för service-till-andra i ett samhälle där hela dynamiken i interaktion mellan människor i
genomsnitt handlar om att tjäna dem själva och deras överlevnad, leder bara till att skapa slavar med goda
avsikter som slutar med att arbeta gratis till förmån för de som säger sig vara mer avancerade eller har mer
övertygande makt över dem.
Effekten blir att de får höra att de hjälper saken när de bara blir hjärntvättade och kontrollerade för att som slavar
utnyttjas för sina goda avsikter.
För att kunna hjälpa till i en service-till-andra mentalitet behöver du ha full förståelse för vad det är du hjälper,
varför, till vilket syfte, med vilken dynamik och vilka skäl.
Allt med en struktur som gör att sådan hjälp inte stör livet och primära behov hos de människor som ger
serviceinriktad hjälp till andra. Vilka i annat fall bara kommer att utnyttjas av människor som kallar sig Andliga
Mästare, Uppstigna eller människor med förment stark andlig utvecklingsnivå.
Vad som nämns ovan utgör exempel på att enbart påtvinga en del eller en aspekt av en mentalitet hos människor
som lever i Holistiska Samhällen från personer som lever i andra socio-politiska modeller, vilket bara leder till att
skapa kaos och exploatering igen.
Ett Holistiskt Samhälle är vad som kommer ut som ett resultat av interaktionen mellan var och en inom en grupp
människor med en hög andlig, etisk och moralisk utveckling och bygger på principen att ett folk kommer att ha
det politiska system som speglar dess egna mentalitet.

Beroende.. och offermentalitet skapar sina egna förtryckare.*
Om ett folk lever i en offermentalitet i determinism och materialism, som människorna på Jorden, kommer de
bara att forma eller manifestera ett motsatta konceptet till sig själva. Ett folk som har en förtryckt och beroende
mentalitet kommer att skapa de som förtrycker dem av den typ av personer som de låter sig bli beroende av. En
sida kommer att skapa den andra.
Detta är själva mekanismen för bildandet av regeringar, regressiva entiteter, raser och system av förtryck som
bildas på samma sätt som Tulpas och Egregores (negativa fantasifigurer)* vilket återspeglas i den mänskliga
mentaliteten. Om ett folk känner sig utnyttjade kommer det att skapa dem som exploaterar dem.
Den enda tänkbara metoden för att kunna skapa ett Holistiskt Samhälle är att utveckla ett folks andliga, etiska
och moraliska nivå för att utöka deras medvetande. Det människor bör fokusera på är dessa tre element och inte
något påtvingade genomförande av en ny politisk modell som bara kommer att leda till degradering till
Socialism-Kommunism med Statskapitalism. Vilka är INTE utgör något Holistiskt Samhälle.

Krav på det kollektivt omedvetna som resulterar i Holistiskt Samhälle.*
När ett folk utvecklar sig tillräckligt etiskt, moraliskt och andligt kommer de naturligt och utan några problem
oundvikligen bilda ett samhälle och en kultur i perfekt enlighet med deras nivå.
Om nivån är tillräckligt avancerad kan det sägas utgöra ett Holistiskt Samhälle.
På grund av vad det leder till, måste jag samtidigt klargöra att det inte handlar om att följa en politik som endast
utgör och kan bara vara resultatet av ett folks etiska, moraliska och andliga framsteg, av dess personliga,
kollektiva medvetande av dess direkta och oundvikliga reflektion. Summan av deras kollektiva omedvetna.
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Det första steget att följa för att bilda ett Holistiskt Samhälle är den etiska, moraliska och andliga höjningen av ett
folk kan främst ske genom människors direkta och obegränsade tillgång till all information som finns tillgänglig för
deras grupp eller kultur. Att lära sig alla ämnen, vad de än må vara, är det första steget.
Det är därför man måste:
●

studera allt,

●

lära sig så mycket som möjligt vad än de är,

●

lyssna på alla åsikter och infallsvinklar på lika sätt,

●

forma sitt egna ansvar för sin egna personliga framgång,

●

formandet av de personliga begrepp som var och en tar in som sanning,

●

vad som är verkligt och vad som inte är det.

Det innebär att lika stor vikt bör läggas vid att studera alla synpunkter och sedan bilda sig en egen uppfattning.
Av den anledningen bör du inte följa någon som prackar på eller vill kontrollera eller bildar ett monopol på
sanningen, för det leder dig bort inte bara från andliga framsteg utan även från bildandet av ett Holistiskt
Samhälle.

Du måste:
●

hantera personliga resurser,

●

tid och energi,

●

filtrera den information som är användbar för dig, från den som inte är det,

●

filtrera de människor du lyssnar på - från dem som inte gynnar dig.

Kom ihåg att ramverket för vad som är verkligt, av vad som är sant och vad som är falskt, samt själva
värderingarna av etik, moral och andlighet för varje person är och kommer att vara resultatet av genomsnittet av
de idéer de personer har som du lever med, talar med och till och lyssnar på.
Således bör du utveckla det individuella ansvaret att innefatta att bestämma dig för med vem du ska bo.
Robert: Och hur främjar man "ett folks andliga, etiska och moraliska framsteg?"
Yazhi: Som jag började säga, de måste lära sig allt de kan lära sig men för det måste de först ha intresset och
avsikten att göra det. Att lära sig allt som kan läras, i form av kontinuerligt och objektivt lärande, utan att knyta an
till informationsmodeller. Det vill säga ha flexibilitet att införliva nya idéer i den struktur som formar den personliga
verkligheten.
Verkligheten måste närmas:
●

med hjälp av bästa tillgängliga data för var och en,

●

med mentaliteten att ingenting är helt klarlagt

●

beskrivande modeller av verkligheten i delar eller som helhet bara är något tillfälligt tills bättre data finns,

●

tills ens egna bättre mentala modeller är utvecklade.

Ingen låsning till fasta idéer, utan bara ha en andlig modell att omfatta ständigt införlivandet av nya data som
formar och förändrar vår uppfattning av verkligheten.
Det är därför du aldrig bör följa råd från någon som dikterar att du INTE ska lyssna på andra människor eller
informationskällor med eller utan auktoritet av något slag. Eftersom det kommer att begränsa dig till endast en
informationskälla och därför bli manipulerad för de intressen bland dem som exempelvis påstår sig ha större
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andlig, etisk och moralisk utveckling som i sådant fall blockerar formandet av din egna personliga grundläggande
syn.

Styrkorna i ett Holistiskt Samhälle.*
Ett verkligt Holistiskt Samhälle kommer att utgöra resultatet av ett fritt tänkande mentalitet bland folket. Ett högt
utbildat etiskt, moraliskt och andligt folk blir omöjligt att kontrollera av externa aktörer och leder samtidigt till
skapandet av en social modell enligt det samhällets exakta och speciella behov att skapa harmoni och inte kaos.
Ett folk med hög etik, moral och andlighet kommer att försvara sig. Och de kommer att skapa sin verklighet i
enlighet med dess egna egenart. På så sätt kommer det att manifesteras att deras samhälle kommer att utgöra
dess egna Egregor.
Inom de ramverk som utgör förståelsen varför ett Holistiskt Samhälle eller någon etisk, moralisk eller andlig
modell inte kan påtvingas utifrån, bygger på att ingen människa kan förstå något som ligger utanför den
kontextuella ramen för dennes egna förståelse och gränserna för den personens egna medvetande.
Det vill säga, för att en person ska förstå avancerade begrepp måste denne ha i åtanke och fullt ut förstå tidigare
element som ger honom ett stöd och en grund för att börja förstå större begrepp, oavsett om de är metafysiska
eller tekniska.
Därför är det inte möjligt att förklara något komplext för någon som inte har de nödvändiga tidigare grunderna för
att denne skall kunna bryta ner dessa och forma efterföljande inkorporering i sin person och medvetande.

Hur genomföra Holistisk Samhälle på Jorden?*
Varje person eller grupp av människor måste först utveckla dessa grunder och därför måste de avancera i
medvetande av andlighet, moral och etik innan de kan sträva efter att bilda ett verkligt Holistiskt Samhälle.
Det betyder att de måste bilda en serie av samhällen enligt sin befintliga nivå men ha den flexibla basen som gör
att de kan gå mot ett Holistiskt Samhälle utan att stagnera i tidigare kvävande och militanta modeller som är
kända på Jorden.
Utveckla först andlighet, etik och moral. Därefter kommer samhället att växa fram av sig själv till den nivån.
Alltså, huvudfokus ligger på att utveckla dessa tre kritiska element och inte på att tvinga fram en politisk modell
som inte kan implementeras på ett folk. På grund av att när ett Holistiskt Samhälle blir påtvingad förstör det
automatiskt sig självt som sådant och upphör att vara.
Gosia: Tack Yazhi. Jag har en fråga. Du sa ovan att det på Jorden finns den här mentaliteten av brist,
materialism etc... men jag känner att bara existensen av systemet på Jorden som det är nu med pengar och att
behöva arbeta för att överleva. Det kommer att bli omöjligt att utrota den mentaliteten från det mänskliga
samhället.
På grund av att det är en sak att implementera etik och allt detta i ett samhälle som har allt, så som replikatorer
hemma och gratis måltider, jämfört med samhällen som inte har något om man inte arbetar för det.
Krävs det utrotningen av system baserat på pengar och arbete för att utveckla ett verkligt avancerat Holistiskt
Samhälle?
Yazhi: Ja, eftersom du går in i en ond cirkel som du är i som ett planetariskt folk. Vi går in i värld av vad jag
försöker beskriva med min beskrivning ovan som bygger på behovet av att utveckla politiska modeller för
successiv övergång i riktning och avsikt mot utvecklingen av ett verkligt Holistiskt Samhälle.
För att ta sig ur en ond cirkel som den som drabbat mänskligheten, är det väsentligt att skapa någon extern
faktor som ändrar riktningen eller dynamiken på vad som orsakar den onda cirkeln.
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Det leder oss åter till behovet av icke-mänskliga lärare som är medlemmar av verkliga Holistiska Samhällen i
form av människoliknande varelser med stark empati och förståelse av den mänskliga situationen och dess
tillstånd.
Dock behöver sådant mentorskap inte nödvändigtvis ges direkt och öppet, utan kan ske via andlig intervention,
under ytan. På det sätt som det redan sker eller har skett under de senaste 70 åren på Jorden och accelererat
efter år 2000 i en helt ny omfattning av Stjärnfrön och Nedstigningar i alla dess grader av visshet och varianter.
När det gäller det monetära systemet så finns det behov av ett nytt mer rättvist system för alla, vilket är
uppenbart. Fast det finns alltid en risk att dynamiken i enlighet George Orwell’s "Animal Farm" kan komma att
genereras igen.
Orsaken är att jag ser att det är möjligt att utrota pengar under en viss övergångsfas men inser att de flesta
människor på Jorden inte förstår hur det är möjligt att fungera utan dem, men ja, det är möjligt.
Det är möjligt om man ändrar den grundläggande mentaliteten som formar behovet av pengar vilken bygger på
bristens mentalitet. När det anses att det inte finns tillräckligt med resurser för alla formas idén eller krav på
materiell tillfredsställelse var det andliga aspekterna försummas. Det vill säga att människor drivs att skaffa
många materiella saker för att vara lyckliga och inte för att söka sin inre rikedom.
Detta skulle kunna utgöra en av de första åtgärderna att ändra och exempelvis människor verkligen kan känna
sig lyckliga för att de lärt sig ett nytt språk och inte sträva efter att ha en ny bil som tillfredsställelse och syfte med
livet.
Robert: Men hjälpen utifrån verkar inte ge någon större effekt.
Yazhi: Det beror på att formen av hjälp utifrån har motverkats med direkta metoder av kontroll över befolkningen i
syfte att stoppa det andliga genombrott som många kallar det stora uppvaknandet.
Således finns det inte längre tid för Stjärnfrön att utveckla inflytande över Jordens sociala Matris, varför vi
återigen kommer vi in på ämnet av att någon form av direkt intervention är nödvändig.
Dock pågår det fortfarande “under bordet” men på ett mer direkt och snabbt sätt. För tid är inte något vi har, det
är dags nu. Och detta är svårt att förstå för de icke-mänskliga raser som lever med andra perspektiv i sin
tidsuppfattning.
Även om ett sådant ingripande eller extern inspiration är nödvändigt, bör människor på Jorden inte vänta på att
det ska hända och inte heller hoppas på att få sådan hjälp. Det sätt jag har beskrivit ovan, oavsett om hjälpen är
tillräcklig eller inte, pågår den redan i form av inkarnerade stjärnfrön och andra varianter av subtil utomjordisk
närvaro som redan finns där.
Gosia: Jag anser att etik och moral måste vara väl definierade eftersom det finns olika typer av etik som jag kan
föreställa mig och de förändras efter grad av intresse etc. Dessutom, vad rekommenderar du rent praktiskt för
människor, ska de inte skapa modeller i form av politiska och sociala strukturer redan för ett sådant samhälle
eller först fokusera på att utveckla sig andligt, etiskt och moraliskt?
Yazhi: Ja, jag anser att de bör sträva efter att skapa en politisk övergångsmodell som gör det möjligt för dem att
utarbeta de nödvändiga komponenterna under processen av att dessa tre delar av folkets mentalitet utvecklas.
Dock kommer inte den politiska modellen att utgöra ett Holistiskt Samhälle utan bara utgöra en tillfällig
övergångslösning.
Problemet här är att varje politisk övergångsmodell som bildas återigen kommer att ske under de villkor som
beskrivs i texten ovan, i och med att sådana modeller bara kommer att återspegla det genomsnittliga
medvetandet hos människorna själva.
Den modell som många antar fungera som en övergångsmetod skulle inte kunna vara Socialism. Vi har sett att
den inte fungerar. Socialism eller Kommunism utgör definitivt INTE är ett Holistiskt Samhälle.
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Kom ihåg att i det ögonblick en grupp tvingar fram en sociopolitisk struktur på en annan grupp med tanken att
detta skulle utgöra ett Holistiskt Samhälle, kommer det omedelbart upphöra att vara ett Holistiskt Samhälle och
därmed förstörs det konceptet.
Så det enda sättet att komma genom dessa problem är att främja medvetandets utveckling inom etik, andlighet
och moral för den aktuella gruppen av människor i fråga, var dessa tre punkter är så kritiska att ett Holistiskt
Samhälle helt enkelt inte kan existera utan dem.
Det finns ett annat problem som jag måste nämna. Andlighet, etik, moral är bara ord och deras betydelse skiljer
sig från person till person. Således bör ett grundläggande ramverk formas för att vägleda till definition av dessa
tre punkter.
I detta fall skulle den åtgärden från mig eller från vår sida redan utgöra ett ingripande, eftersom jag skulle
påtvinga mänskligheten mina egna definitioner av etik, moral och andlighet. Vilket återigen öppnar för det jag
även sa ovan; behovet av någon form av mentorskap från en icke-mänsklig men antropomorf
(människoliknande)* ras med hög empati.
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