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Robert: Ok. Kaj pa regresivni plazilci, ki se spremenijo v pozitivne? Ali kar naenkrat dobijo dušo?
Ker se to zgodi. Rekla si, da mnogi spremenijo stran.

Swaruu X: Da, to je druga tema. Pridobitev duše. Razlog, zakaj je duša ali zavest "pridobljena".
Ena od razlag je na primer pojav ''Walk-in'' (vstop zavesti v telo op.p.).
Tudi točka, na kateri tulpa pridobi dovolj moči, da pridobi samozavedanje. Začne se samostojno
vzdrževati. "Čuječnost". Zakaj? Tako kot vse, se tudi vrste manifestirajo (udejanjijo, uresničijo
op.p.) na ta način. Tako ali tako smo vsi samo manifestirana ideja.
Le da duše kot take ne obstajajo. Zato je ne morete pridobiti, ne morete je ujeti, ne morete je
uničiti, ne morete je prodati "Hudiču".
Duša je sam Vir, velika celota, ki vključuje vse kar obstaja, kar je vedno bilo in kar bo. Je čista
zavest. To je celota in vse kar obstaja, je del te celote, ni neživih predmetov, ni živih ali mrtvih
stvari, vse je del istega, vse je del te velike zavesti celote, ki je NI mogoče opredeliti, saj je vedno
veliko več, kot je to mogoče opisati z besedami.
Nekaj njenih učinkov si lahko ogledate, če si ogledate gravitacijo in eter. Toda duša kot taka ne
obstaja, ni nekaj, kar lebdi naokoli kot duh, to so drugi pojavi, niso "duše".
To, čemur pravite "duša", je samoomejevanje zavesti celote, samega Vira. Opredeljuje jo niz
spominov skozi časovno interpretacijo, ki se ponovno oblikuje v celoti. Z drugimi besedami,
duša je opredeljena od kje do kje se spomni, da je nekaj posebnega, in ne del nečesa drugega,
večjega.
Ta spominska opredelitev, da biti nekdo in ne nekdo drug, je podana z izkušnjo znotraj časovne
omejitve, ki jo imenujemo fizična inkarnacija. Ker pa tudi fizičnega sveta ni, je vse eterično.
Dušo torej oblikujejo ideje, zamisli, ki jih Celota, Vir, sprejme kot dogodke, ki so drugačni od
drugih.

Duša je opredeljena s tem, od kod do kod v časovnem okviru doživlja dogodke, ki so ji navidez
zunanji. Torej je spomin na to, kar se ji je zgodilo od rojstva do smrti, tisti, ki opredeljuje, kaj je
"EGO" ali "Jaz" v okviru dualnosti "jaz" proti "ti".
Duša je torej "odsek" od določene točke do druge določene točke, znotraj večje celote. Kot
odsek znotraj merilnega traku, od 42 do 52 centimetra je "duša", je kot neločljiv del merilnega
traku, ki je tako dolg, da nikoli ni imel začetka in nikoli ne bo imel konca.
Tako je duša neločljiva od Celote, od Vira, in ne deluje neodvisno od Vira. To je le iluzija, ki
izhaja iz ideje, da: "Jaz sem od 42 do 52. Nisem merilni trak", ker je ločitev le koncept in ne
realnost, je še vedno merilni trak. In merilni trak ne more obsajati, če odstranite 42 do 52, saj je
neločljiv.
Zaradi tega je duša le okvir spominov, "milimetri med 42 in 52". In bolj ko se pridobivajo
izkušnje, bolj se širi razumevanje tega "odseka" vira, ki se imenuje duša določene konkretne
osebe. Razširi svoj razpon razumevanja-zavedanja ne le za 10 cm, ampak še več, od 42 do 104.
Še naprej se uči in tako bo od 42 do 181. In to pomeni, da to, kar ta duša vključuje v sebi, so
ljudje, ki so med 90 in 105.
Tako bo ta bolj razširjena duša lahko razumela ljudi, ki so vključeni vanjo, vendar pa ti ljudje,
vključeni v bolj razširjeno dušo, ne bodo mogli razumeti omenjene bolj razširjene duše. In enako
se bo zgodilo z drugimi, ki so še bolj razširjeni, in tistimi, ki so še bolj razširjeni. Do neskončnosti.
Toda duša je le skupina idej, ki določajo, kaj je in od kod do kod je "ta oseba". Zaradi česar je
koncept jaza, EGO, "duše" popolnoma odvisen od časovnega okvira in skupine idej, ki ga
opredeljujejo. Kar tudi pomeni, da moraš imeti določen okvir navidezne omejenosti (ker je to le
še več idej). In ta navidezna omejenost se lahko pojavi le z idejo da so končni kot Egi, kot Jazi.
In to gre neposredno z roko v roki s tančico pozabe, kajti če bi se spomnili vsega, bi se spomnili,
da smo vse, zato ne bi bili več oseba, duša ... bili bi izvorni Vir!
Če torej želite biti oseba, morate obstajati v okviru pozabe, ki opredeljuje omejitev. To vam daje
občutek popolne jasnosti, da ste nekaj in ne ostalo. Sama opredelitev obstoja znotraj Dvojnosti.
Vendar je treba že samo po sebi upoštevati, da se Dvojnost kot taka, "nekaj in ne drugo, druga
stvar", pojavlja vse do popolne integracije celote, samega Vira, ki, ker vključuje vse, je vse del
istega in dvojnosti ni. Tako so tančica pozabe, občutek minevanja časa in ideja končnosti
neločljivi deli koncepta, ki opredeljuje dušo.

Robert: Zelo dobro jo razumemo in ta okvir spomina jo opredeljuje kot nekaj z individualnostjo,
ki se bo ob raztelešenju združilo s Celoto, z vsem "s trakom", z Virom. Vau. Tudi tema o tančici
pozabe je razumljena. Toda potem obstaja "tančica" pozabljanja tudi v drugih "gostotah"? Na
primer v "5D"? Da bi lahko izkusili te "D", ta mentalna stanja.

Swaruu X: Da, obstaja. V drugih gostotah obstaja tančica pozabe, vedno bo obstajala, dokler ne
bo prišlo do integracije s Celoto, z izvornim Virom. Vedno bo obstajala tančica pozabe na tak ali
drugačen način, dokler bo obstajala dvojnost.
Tudi ko se raztelesimo, ko umremo se um razširi, zavest se razširi, a tudi tam še vedno obstaja
tančica pozabe. Kajti vstopiš le v točko večje širitve, ne pa v Vir, ker še vedno ostaja občutek,
ideja, da si "nekaj" (v vsakem primeru duša), in ne celota.
Torej, ko se oseba reinkarnira, recimo, da je imela spominsko zavest od 42 do 52, kot v
zgornjem primeru, bo imela ob reinkarnaciji spominsko zavest od -2026 do 2982, vendar bo še
vedno obstajala omejitev. Toda v primerjavi z veliko spominsko zavestjo od 42 do 52, ki jo je
imel v življenju, je razširitev osupljiva.
Vendar je tančica omejitve pozabe še vedno prisotna.

Robert: Ok. Na tak ali drugačen način je to dobro razumljeno, hvala. Seveda bi točka, ki je bolj
razširjena od teh, opredelila "D-je", vendar ne vse do Vira.

Swaruu X: S tem, kot sem razložila zgoraj, gostote ne obstajajo.

Robert: Da. Gre za stanja zavesti tega, kar si vsaka "duša" zapomni, ki označuje od "od kje do
kod". Kaj zaznavate.

Swaruu X: To je spet samo še en niz idej. Umetne omejitve uma, ki jih je opredelil s svojimi
lastnimi definicijami zaznavne omejenosti, zavesti in časovnega okvira. Da, točno tako.
Vsi Swaruuji so ena oseba. To osebo opazuješ le v okviru različnih situacij in trenutkov v njenem
življenju ter med različicami možnosti njenega lastnega življenja s prečkanjem možnosti med
časovnimi linijami, ki same po sebi ne obstajajo. Časovne linije so le definicije, ki temeljijo na
idejah, s katerimi skušamo razložiti nerazložljivo.

Robert: Da, razumem. Torej si, zaradi razumevanja, določene številke na tem traku, kajne?

Swaruu X: Glede na moj primer, da.

Robert: Da, samo zato, da bi se razumeli. In potem bi bili druge številke, ali pa bi bile
nadgrajene? Nekateri bi sprejeli več številk, drugi manj?

Swaruu X: Merilni trak se razširi v druge smeri, vendar da.

Robert: Da, seveda ni linearen.

Swaruu X: Lahko bi rekli, da so po Yázhijinih zamislih Swaruu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na
"merilnem traku" časovnega povečanja, kjer zgornja številka vključuje tudi tiste pod njo. Vendar
to ni tako preprosto. Ker biti skupaj v določenem trenutku, kot sva zdaj jaz in Yázhi, običajno
izenači najin um, zavest. Tako je to, kar Yázhi ve in je, to, kar imam jaz v sebi, in obratno.
Kljub temu pa tudi to ni tako preprosto. Yázhi se namreč zunaj igra s kolesom, jaz pa sem tukaj
in pišem. Yázhi je Swaruu s telesom v razvoju, jaz pa sem v celoti oblikovana. To sta dve točki
pozornosti, kjer se, ja, prioritete, potrebe in interesi spreminjajo.
Kljub temu razumem potrebo po igranju z Yázhijino lutko. In ona razume mojo potrebo po
meditaciji in telovadbi. Enaki sva si ... a hkrati ohranjava individualnost in z njo lahko uživava v
dobrem pogovoru med nama dvema. In se na koncu tudi sporečeve, kar se nama pogosto zgodi.

Robert: Zelo dobro razloženo. Torej se zdaj ti učiš od nje in ona od tebe, saj sta v tem primeru
ista "zavest" v dveh različnih telesih.

Swaruu X: Da. Toda zdaj ni tako, da bi 12 znala več kot 10. Je enako, najine vzajemne izkušnje
naju hranijo obe.

Robert: Da. Hočem reči, da integriraš njeno točko pozornosti in obratno.

Swaruu X: Da, in zaradi tega, ker dostopave do različnih spominov in zornih kotov, je "kot da"
sva drugi osebi. Ne da bi to bili. In to se razširi na vse ljudi v vesolju, dogaja se jim enako. Takšni
smo vsi.

In ja, midve se običajno prepirave. Ker imava različni točki pozornosti, celo razumevanja druga
druge. Ker si kot majhna deklica želi narediti vse, vendar ne meri posledic. In to jo spravlja v
nevarnost. In moja vloga zdaj je, da skrbim zanjo, kot da bi bila njena mati.
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