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Taygetska Ladja - Zakaj smo tukaj? - Posodobitev za novince - Spoznajte nekaj Članov Posadke
Prvotno v angleščini
Gosia: Pozdravljena, Yazhi! Pred približno tremi leti, ko smo začeli, sem že posnela videoposnetek
o razlogih, zakaj ste kot ekipa tukaj, vendar vem, da se je od takrat veliko zgodilo. Veliko stvari se
je tudi spremenilo in tudi sama razumeš stvari v drugačni luči. Zato te prosim, pojdimo še enkrat
v to in izkoristimo to priložnost za posodobitev razmer. Zakaj si ti, Yazhi Swaruu, pa tudi tvoji
prijatelji iz posadke Taygete, tukaj okoli Zemlje?
Yazhi: (Izjava) Preden nadaljujem, govorim (pišem angleško), zato moram uporabljati angleške
izraze in angleške pojme, zato so specializirane besede človeški izrazi in najboljši prevod, ki vam
ga lahko damo, kar pa ne pomeni nujno, da uporabljamo iste pojme. Vaš jezik je vse, kar imam
na voljo, da vam izrazim kakršne koli zamisli ali informacije.
Sedanja situacija:
Ena velika zvezdna ladja, ki je po človeških izrazih uvrščena med težke križarke. Znana tudi kot
paradna ladja taygetske flote. Dolga je 1734 metrov (dolžina trupa) in 2023 metrov (skupna
dolžina). Ni disk, je dolga in vitka, mostiček in bivalni prostori so na premcu, motorji pa na krmi,
temno karbonsko črne barve. Morda se vam zdi, da je plovilo z manjšim tehnološkim napredkom
kot klasični disk, vendar je zelo nasprotno. Je zelo sodobno in presega mnoga druga vesoljska
plovila v obliki diska. Oblika diska v vesoljskem plovilu je večinoma povezana z enakomerno
porazdelitvijo elektromagnetne sile, ki jo ustvarjajo motorji, po trupu. Tej ladji ni treba imeti
oblike diska, saj uporablja vrhunsko tehnologijo..
Na februarja 2022: 28 Taygetcev na krovu. 2 človeka, 3 Swaruu, skupaj 33 ljudi. Grdo število samo
po naključju.
(v videu prikaže presenečenje)
Sprva in na splošno so doma Taygetcem rekli, da bo njihova prisotnost potrebna okoli Zemlje, da
bi pomagali uveljaviti prizadevanja Federacije za osvoboditev planeta izpod negativnega nadzora,
zatiranja in izkoriščanja. Toda kot smo že pojasnili v številnih videoposnetkih, stvari na Zemlji niso
tako preproste. Situacija je zelo zapletena.

Taygeti so ali obiskujejo Zemljo že vsaj 12 500 let, verjetno pa še dlje, in so od takrat vplivali na
nešteto družb in kultur na Zemlji. Med drugim na primer na egipčansko, sumersko, skitsko,
kimmersko, eskimsko in kulture avtohtonih Američanov. Včasih sami, včasih pa v sodelovanju z
neštetimi drugimi rasami, ki niso z Zemlje. Spet drugič so na obisku le v majhnem številu.
Pred kratkim, leta 1919, je na Zemljo kot ekspedicijska sila prišel večji oddelek Taygetcev, ki je
opazoval in poskušal vplivati na potek človeške družbe v pozitivno smer. Po drugi svetovni vojni,
ko so lahko opazovali razvoj nadaljnjih težav na Zemlji, je leta 1952 v okolico Zemljo prispel drugi
večji val Taygetcev, prav tako z željo usmerjati in spodbujati pozitivnejšo prihodnost človeštva.
Na splošno je bila želja ali poslanstvo Taygetcev vedno spodbujanje, zasajanje ali usmerjanje
duhovnega, moralnega in etičnega razvoja na Zemlji.
Po teh dveh misijah, ki sta bili bolj usmerjeni v to, da bi neposredno vplivali na vlade in celo
sodelovali z njimi, da bi jih usmerjali in nanje pozitivno vplivali, so Taygetci opazili, da to ni prava
pot, saj so jih vlade v bistvu ignorirale ali pa so jih le izkoriščale za učenje ali pridobivanje
tehnološkega napredka, zlasti v vojaške namene.
Prvo in drugo odpravo, leta 1919 in 1952, je vodila Rashell iz Temmerja, ki je poskušala delati
neposredno z vladami. Obe sta bili neuspešni.
Zato so sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja poiskali nov pristop. Šlo naj bi za počasno
filtriranje informacij z uporabo civilnih kontaktnih oseb, ki bi na Zemljo poslale informacije in
duhovne koncepte, ki bi teoretično služili kot smernice za bolj harmonično in pravično družbeno
strukturo na Zemlji. Čeprav so bili nekateri cilji doseženi, to očitno ni bilo dovolj in je ponovno
doživelo neuspeh zaradi izkrivljanja informacij, ki jih je naredil ali naredila sama oseba za stike, ki
je razmišljala le o tem, kako s svojo zgodbo pridobiti finančne koristi in slavo. Vendar pa se
strinjamo, da je bilo rezultat tega stika ali projekta veliko dobrih stvari.
Na Zemlji ni bilo skoraj nobene prisotnosti Taygetcev, razen majhnih ekspedicijskih ali izvidniških
plovil, od leta 1980 do leta 2008, ko je v Zemljino orbito prispela celotna Taygetska flota. Namen
flote je bila osvoboditev planeta. In pripravljeni so bili neposredno posredovati, po potrebi tudi
na vojaški način.
Koncept je bil, da gre pri razmerah na Zemlji za sovražni prevzem planeta s strani regresivne rase,
ki je napadla nemočne ljudi. Prav tako je bilo rečeno, da gre za čas sprememb in prebujenja
človeške rase, ko naj bi vsi spoznali, da so sami svobodni zvezdni ljudje in da se bodo iz 3. gostote
dvignili v 5. gostoto.
Sčasoma in med letoma 2008 in 2016 so Taygetci začeli federacijski eksperiment, imenovan
Projekt Prvi Stik, v okviru katerega so vstopali v družbene medije z uporabo repliciranih ali
kopiranih človeških digitalnih računalnikov, včasih tudi nekaterih originalnih strojev, ki so jih
"ugrabili" iz različnih krajev in jih uporabljali tudi za kopiranje za uporabo drugih članov posadke.

Ta projekt naj bi opredelil in ugotovil, koliko so ljudje na splošno pripravljeni na kakršne koli
neposredne stike. In sicer kot rasa ali kultura, ne pa kot ocenjevanje posameznih ljudi. Konec leta
2016 je bil preklican, saj je ekipa naletela na težave le v velikem obsegu, z zelo redkimi izjemami.
Ljudje, če posplošimo, preprosto niso bili pripravljeni, še huje, niti jih to ni zanimalo.
Od leta 2016 do konca leta 2017 so bili Taygetci v obdobju, ko so ponovno ocenjevali razmere in
ugotavljali, kako naprej. Ugotovljeno je bilo, da veliko ladjevje ni potrebno, le izguba časa in
sredstev. Zato je bilo določeno, da naj bi v bližini Zemlje ostala le ena ladja, vse delo pa bi se
opravljalo prek nje. In ostala je le paradna ladja pod vodstvom Alenym iz Temmerja.
Čeprav imajo zdaj Taygetci stike z nekaterimi zemeljskimi vladami na takšni ali drugačni ravni, so
se vrnili k prvotni strategiji širjenja informacij in duhovnih konceptov za pomoč in spodbujanje
duhovnega prebujenja na svetovni ravni, pri čemer so delovali prek civilnih ljudi.
Taygetci in jaz na razmere na Zemlji ne moremo več gledati kot na problem izkoriščanja močnejših
nad šibkejšimi. Na neki ravni to nedvomno drži, vendar so notranji vzroki, korenina problema,
veliko bolj zapleteni.
Menimo, da je duhovno vodstvo ključ do pozitivne rasti katere koli družbene skupine, kulture ali
rase. Zato je sejanje informacij in konceptov še vedno naša skupna primarna vloga. Dobro se
zavedamo načela, ki pravi, da višji, ko je duhovni razvoj, etika in morala nekega ljudstva, manj
vlade potrebuje.
Vendar smo tu tudi zaradi svojih osebnih razlogov. Ker čutimo, da lahko pomagamo pri izboljšanju
razmer na Zemlji na splošno. Naj bo naš prispevek še tako majhen, smo z njim zadovoljni.
Pomagamo, ker je to prav, edino, kar lahko storimo, saj se nam zdi, da smo že vpleteni, ker smo
tu že dolgo in se pogovarjamo z ljudmi, za katere nam ni vseeno. Ne le s tistimi, s katerimi se
pogovarjamo neposredno, temveč tudi s tistimi, ki se jih dotaknemo posredno. Tu ostajamo
zaradi njih, pri čemer se popolnoma zavedamo, da nam vsi ne bodo ali celo ne morejo prisluhniti.
Ne moremo preprosto oditi in si zatiskati oči pred težavami, ki se dogajajo na Zemlji. To preprosto
ni prav in ni v skladu z našimi načeli.
Del tega, kako tako imenovane pozitivne rase spremenijo civilizacijo, kot je tista na Zemlji, ki se
mora še veliko naučiti in razviti, zlasti duhovno, je prihod zvezdnih semen, to pomeni, da se bodisi
iz višjih sfer, nad katerimi Taygetci nimajo nadzora, bodisi z uporabo kompleksne tehnologije,
podobne avatarju, zavest ljudi vstavi na planet, da deluje od spodaj kot človek, ki ni človek.
Nekateri se tega zavedajo, drugi ne, nekateri se spominjajo, drugi ne. To je odvisno predvsem od
želje osebe, ki se inkarnira na Zemlji. To naj bi bil eden najučinkovitejših načinov vplivanja na
kulturo od znotraj, obenem pa še vedno upoštevanje kozmičnih ali federacijskih pravil in zakonov,
kot je tisti o nevmešavanju ali zdaj zloglasna Primarna Direktiva.
Koncept zakona, imenovanega Primarna Direktiva, je bil izkoriščen v znanstveni fantastiki na
Zemlji, vendar temelji na zelo resničnem zakonu, ki deluje in upravlja skoraj vse zvezdne rase

zunaj Zemlje in na Zemlji. Prav tako moram povedati, da koncept zvezdnih semen ni izključen za
Zemljo in se v veliki meri nadaljuje po celotnem vesolju kot eno od osnovnih načel, ki vse to
oblikuje. Priseljevanje duš je zelo razširjeno in naravno po vsem znanem vesolju.
Nekatera zvezdna semena so označena in jim pozorno sledijo rase, ki jih predstavljajo, druga pa
ne in so v bistvu prepuščena sama sebi. Morda imajo točno določeno poslanstvo, ki ga morajo
opraviti, medtem, ko so na Zemlji, drugi pa so tam morda le sami od sebe in iz lastnih razlogov.
Večinoma je že sam obstoj zvezdnega semena na Zemlji dovolj, da pozitivno spremeni njeno
okolje. Ni jim treba storiti ničesar drugega, kot da sledijo svojemu življenju, kot si želijo.
Druga glavna vloga taygetske ladje v Zemljini orbiti je zdaj spremljanje in podpiranje populacije
zvezdnih semen taygetskega ljudstva na vse mogoče načine. In če je mogoče, nuditi podporo tudi
drugim zvezdnim semenom katere koli kulture ali rase. Pomoč je predvsem v obliki vodenja, saj
zakoni o prepovedi posredovanja prepovedujejo druge vrste neposredne pomoči.
Gosia: Yazhi, hvala! Ali so razlogi, zaradi katerih ste tukaj, enaki tistim, zaradi katerih so tu tudi
druge izven zemeljske rase?
Yazhi: Vsaka rasa ima svoje razloge, vendar ima večina enake. Niso ustvarjeni enako in med
rasami je veliko nesoglasij, čeprav se vse označujejo za pozitivne.
Druga težava, povezana s tem, je dejstvo, da so koncepti o gostotah in ravneh obstoja, razloženi
na Zemlji, večinoma napačni in se ne strinjamo z mnogimi, ki imajo drugačno razumevanje. To
spodbuja tudi nesoglasja z drugimi rasami, ki imajo svoje lastne ideje in kozmologijo. Toda namen
je isti. Pomagati, usmerjati rast. Zmanjšati trpljenje.
Gosia: Ali je eden od razlogov, da se človeška rasa poda v medzvezdni obstoj skupaj z vsemi vami,
zvezdnimi družinami? Kaj pa razkritje? Ali ni tudi to nekaj, zaradi česar ste tukaj? Da bi postali bolj
odprti do ljudi kot rase? Bolj uradno?
Yazhi: Najprej je bil namen projekta Prvi Stik ugotoviti, kako pripravljeni so ljudje na Zemlji na
odkrito razkritje, kjer bi se zvezdne rase razkrile in vsa javnost bi nenadoma spoznala, da v vesolju
niso sami.
To je bil zelo naiven način razmišljanja za vse nas tukaj.
Ljudje so na splošno tako nadzorovani in programirani v zelo natančno in nadzorovano
razmišljanje, da bi nas preprosto zavrnili in našega obstoja sploh ne bi videli kot pomembnega.
To, kar ljudje razumejo kot možno, kot fikcijo, kot karkoli resničnega, jim že od zelo zgodnjega
otroštva skrbno vtiskujejo oblastniki na Zemlji zaradi lastnega nadzora in ohranjanja moči.

Že samo dejstvo, da bi katero koli zvezdno raso ali rase razumeli ali videli kot resnične, bi
povzročilo verižno reakcijo, ki bi destabilizirala njihovo strukturo moči. Že samo dejstvo, da zunaj
Zemlje obstajajo drugi ljudje, bi pomenilo, da je teorija evolucije Charlesa Darwina napačna. In
spoznanje, da so zvezdne rase zdaj okoli Zemlje, bi tudi zemeljsko fiziko naredilo za lažno.
Če obstajajo zvezdne rase, potem obstaja tudi prosta energija, saj jo vsi uporabljajo, kar bi logično
povzročilo tudi propad energetike na Zemlji in s tem skoraj vseh izgovorov za ustvarjanje
pomanjkanja za nadzor prebivalstva.
To bi pomenilo, da bi bilo človeštvo svobodno kot neposredna posledica popolnega Razkritja,
zato resno dvomimo, da bi katera koli vlada na Zemlji kdajkoli priznala obstoj katere koli zvezdne
rase, napredne ali ne, še manj tistih, ki so že v Zemljini orbiti, in še manj tistih, ki so v stiku z
nekaterimi ljudmi na Zemlji.
In naredili bi vse, kar je v njihovi moči, da bi ohranili "status quo", da bi ohranili nadzor, kakršen
je, ali pa, kot smo nedavno spoznali, da bi uničili vsako možnost stika z vsemi rasami zunaj Zemlje.
Danes jasno vidim, da se na splošno vse giblje v nasprotni smeri od dogodka razkritja uradne
narave. Oblastniki si želijo več nadzora, razkritje pa bi jim omogočilo veliko manj nadzora, celo do
katastrofalne ravni.
Gosia: Okej. Rekla si, da je eden od razlogov, da ste tukaj, ta, da nam pomagate, nas usmerjate,
da zmanjšate trpljenje. Kaj meniš, da bi bilo bistveno, najbolj bistveno, da bi ljudje v tem procesu
razumeli? Kaj je tisto, kar bi najbolj osvobodilo njihov um?
Yazhi: Najbolj potrebujejo spoznanje, da vlade, vse, niso tu zato, da bi jim pomagale, še manj pa
zato, da bi jih kakor koli zaščitile. Skrbijo le zase in za svoje interese. Ljudje bi se morali zavedati,
da so vlade, vse, neposreden odsev ali ogledalo tega, kakšni so ljudje. Zato je edini način za
preseganje težav Zemlje sprememba miselnosti celotnega prebivalstva, povečanje njegove
empatije ter ravni etike in duhovnosti. Vse, da bi lahko prevzeli nadzor nad svojim življenjem in
polno odgovornost nad svojimi mislimi in dejanji.
Dokler bodo ljudje na Zemlji svojo moč in nadzor prenašali na druge ljudi, njihovi problemi ne
bodo nikoli rešeni. Obtičali so v otroški miselnosti, v kateri morajo vse zanje rešiti oče ali mati,
verski voditelji, duhovni guruji, preroki, politiki, učitelji v šolah in tako naprej. Iz te miselnosti
morajo zrasti v zrelo mentalno strukturo.
--------

Izvirno v španščini:

Gosia: Vprašanje iz zunanjega vira: Katere so najpomembnejše informacije, ki jih je treba dati
ljudem, da se človeštvo usmeri v pozitivno časovno linijo?
Swaruu X (Athena): Najpomembnejše informacije je nemogoče opredeliti z nekaj besedami. V
bistvu je to vse, kar lahko okrepi normalne prebujene ljudi. Predvsem to, da se nehajo zanašati
na avtoritete, pa naj bodo politične, duhovne ali kakršne koli druge.
Naučiti se morajo stati na lastnih nogah v zadevah odločanja o tem, kaj je razširjena in osebna
resničnost. Popolnoma morajo prevzeti nadzor nad svojim življenjem, ne da bi ga delegirali in ne
da bi komur koli dali moč, da bi razmišljal samostojno. Vsak predmet znanja, ki razvija človeški
um v kompleksno celostno razmišljanje z zmožnostjo in samozavestjo, da obvlada katero koli
temo, od napredne matematike, uporabljene za inženirske probleme, do napredne medicine ne
farmakološkega izvora.
Vse informacije, zaradi katerih bodo neodvisni od sedanjega sistema in bodo spoznali, da
objektivna resničnost ne obstaja in da lahko obstaja le resničnost, ki jo oblikujejo sami. S tem se
spodbuja tudi koncept, da ni trdne resnice in trdne laži ampak, da sta obe dejstvi ali pa sta odvisni
od zornega kota in konteksta, v katerem se situacija ali koncept ali ideja obravnava in analizira. S
tem se potrjujejo pravice drugih. Z globokim razumevanjem korenin navideznih razlik med ljudmi,
razlik, ki ne bi bile več razlog za spore ali vojne, temveč za medsebojno bogatenje.
S spoznanjem, da nič ni nespremenljivo in da se resničnost, veljavna, resnična, vedno spreminja
in razvija s širjenjem osebne in posebne zavesti, ki bo hkrati oblikovala kolektiv.
Vse vrste informacij, ki bogatijo in spodbujajo celostno in integralno znanje, kar so skratka vse
informacije, ki jih je mogoče podajati svobodno, tako da so na voljo brez predsodkov, ali so
veljavne ali ne, saj je z različnih zornih kotov vse veljavno, vendar ni vedno pomembno ali
primerno za enega ali drugega posameznika ali skupino posameznikov.
To je tisto, kar se mi zdi najpomembnejše, kar je treba dati. Kar osvobaja um, da se preneha
zanašati na najrazličnejše avtoritete in strokovnjake ter razvija sposobnost prevzemanja
odgovornosti za lastno razmišljanje.

Prevedel: Stane

