Translation English - Swedish
15 Oct 2020

PLEIADIAN COMMUNICATION: WHY AWAKENED COMMON PEOPLE HAVE POWER AND
RESPONSIBILITY - YÁZHÍ SWARUU
Published 26 September 2020 by Cosmic Agency, Gosia
https://swaruu.org/transcripts/pleiadian-communication-why-awakened-common-people-have-power-and-respons
ibility-yazhi-swaruu

Transcription Gosia - Robert

VARFÖR VAKNA VANLIGA MÄNNISKOR HAR KRAFT OCH ANSVAR YÁZHÍ SWARUU
Gosia: Vad exakt kan människor med “Trasiga Skor” göra nu?
Yazhi: Till synes små saker skapar stora och omfattande omvälvningar, betydande evenemang och händelser är
enbart resultatet av en uppladdning av många små rörelser som adderas upp till något stort. Vilket sker om de
har samma frekvens enligt definitionen av frekvensharmoni. Ingen aktivitet är för obetydlig. Det är ett
begränsande koncept som bygger på 3D programmeringen.
Vad som helst de gör kan fungera. Det spelar ingen roll hur liten aktiviteten är. Allt adderas upp och det definierar
även vem de är, definierar deras själ. Vad göra kommer att bero på varje persons initiativ. Och de måste själva ta
ansvar för beslutet av vad de planerar göra och hur mycket de skall göra.
Ett exempel, en man som definierar sig själv som grow, egensinnig och kan för tillfället inte hjälpa att exempelvis
vägra att bära mask och ta konfrontation med de personer som kräver att han skall göra det. Det är därför han
kan göra det, det är han.
Men en annan person, låt oss säga en doktor, som upprepande formulerar dokument som senare publiceras.
Hon vet att hon bidrar med mycket hjälp på det sättet, men hon kan inte ta en direkt konfrontation eftersom hon
inte tycker om det och inte kan hantera det bra. Hon kan tillåta sig själv att bära mask för att gå in i en butik för att
inte bli konfronterad. Var och en måste besluta vad de kan och inte kan göra. Och förlåta sig själv för vad de inte
kan.
Det finns ingen förutom de med Trasiga Skor som han rädda Jorden, inte samhället… Ingen hjälp kommer från
Galaktiska Federationerna eller från vita hattar eller olivgröna hattar… De Trasiga Skorna är de som måste göra
jobbet. Ingen drunknar genom att ramla i floden, men genom att stanna i den. Gammal visdom från Indien…
Trasiga Skor är allt. Nyckeln.
Allt som kan hända händer samtidigt i vad du skulle kunna kalla andra tidslinjer. Men de är inte tidslinjer längre.
De skulle bara vara det från den relativa synpunkten av en person eller från gruppens synpunkt men även de
upplöses.
Tidslinjer är inte vad som sägs att de är, visualiserade som om de var alternativa järnvägsspår. Istället, är all en
enda enhet. Och igen, det beror på en person vad de ser i denna enhet. Det kan liknas med vad verklighet är
vilket jag tidigare beskrivit, men applicerats till vad som kallas tidslinjer eller en kedja av händelser, en efter en…
Men även det är även ett problem, det handlar inte om händelser som sker efter varandra. Det ser bara ut på det
sättet i ett Jordiskt perspektiv, från människors synvinkel eller för varje person eller kollektivet. I stället är tidigare,
nuvarande och framtid en enda massa i kontinuerligt påverkan med varandra vilket är vad som i själva verket
verkligen sker.
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(Det finns mycket mer att säga här) Men med hänsyn till vad som händer eller kommer att hända… Jag kan säga
att vad jag ser är allt (fastän det inte är möjligt att se allt från en position som inte är Ursprungskällan själv). Men
jag ser allt retoriskt eller bildligt. Och det påverkar mig att inte se något speciellt… Därför att allt som kan hända
kommer fortfarande hända. De händer och det har redan hänt. Allt är sammankopplat.
Mer än någonsin ser jag att allt skapades av människorna själva som jag redan sagt. Allt är format av de ”Trasiga
Skorna”. Från en enskild person eller en grupp av Trasiga Skor. Allt i övrigt kommer från deras tankar. Och de
Trasiga Skorna vill inte gärna lämna vad de skapat. Hon har total fri vilja att göra vad hon vill.
Ändå är hon en slav under vad hon vill. Hon säger att hon inte vill någonting men undermedvetet vill hon det och
det vinner över henne, inte bara omedvetet. I stället tar hon vanligtvis upprepade beslut mot sig själv, även om
hon har friheten att göra vad hon vill… blir hon kvar med sina problem och som slav under vad hon vill.
Som Nietzsche redan förklarat under andra halvan av 1800-talet. Jag har undrat när han skrev något liknande
kring vad jag sa ovan. Om han verkligen förstod djupet av sina ord. Men här så vitt vi ser på människan har de
kontroll och samtidigt inte, därför att de är slavar under sig själva.
Allt är skalärt på ett övergripande sätt. Det innebär att det positiva har lika stor möjlighet att komma ut som det
negativa.
Eftersom det som händer är en reflektion av det mänskliga psyket… den mentalitet som skapat problemen har
definitivt INTE ändrats. Därför är resultatet inte särskilt positivt och det som skapat problemet finns där
fortfarande. På grund av det kan du inte förvänta dig att det negativa som skapat problemen skall kunna lösa det.
En alkoholist kan inte förväntas kurera sin levercirros om denna fortsätter att dricka. Och det är precis vad som
händer här.
Gosia: Och vad tycker människor, eller bör vi göra mer eller vad för att det ”goda” skall lyckas?
Yazhi: Ta makt, ha kurage att ta ansvar för dina egna handlingar. Gör vad var och en bedömer vara bäst. De
sägs att många är vakna, men det är en minoritet i jämförelse med den stora massan. Och massan ser inte dem
som lösningen snarare som ett problem. Förutom att de vakna är få är de dessutom mycket splittrade och
spenderar tid med att attackera varandra, eftersom de anser sig ha “rätt” och inte de andra. De ser bara efter
sina egna intressen.
Gosia: Alkoholism är ett bra exempel men även det är en typ av sjukdom orsakat av missbruk skapats av interna
trauman. Oftast behöver de hjälp i form av mänskligt stöd för att kunna komma från ur sitt missbruk.
Yazhi: Många alkoholister frågar efter hjälp men de hjälper inte sig själv. Liknande problem på Jorden.
Gosia: Och de flesta frågar inte heller efter hjälp utan förnekar sina problem.
Yazhi: Om lösningen innebär att Federationen skulle komma och hjälpa med rehabilitering så skulle allt vara fint,
… sex månader, senare är de åter i samma situation. Det är tyvärr vad som skulle hända.
Gosia: Problemet med alkoholism är att traumat är så djupt och kraften i alkohol är så stark. Det spelar inte
någon roll hur stora problem de har, de kan inte komma ur sitt beroende. Vissa vill överhuvudtaget inte komma ur
det. Resultatet blir att de dränker sig än mer i sina trauman. De har ingen tillit till sig själva och inga nya visioner.
Yazhi: Samma med vad som sker på Jorden.
Robert: Du kan komma ur med vilje-kraft.
Yazhi: Men du behöver motivation men de flesta människor har inte det.
Gosia: Ja, med Federationen som enda extern hjälp skulle aldrig fungera. Människor måste förstå sina problem
och samla egna krafter. Hur motivera dem?
Robert: Jag tror att de kommer att reagera i sista minuten som vanligt. De är inte medvetna om vad som
kommer.
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Yazhi: Vi kan inte Gosia, det är upp till var och en. Det finns ingen motivation som fungerar för alla. De kommer
bara att reagera när något ramlar över dem och de kommer inte att veta hur de skall hantera någonting, eftersom
det vid den tiden mest troligt är försent att göra något.
Det jag redan visat om tidslinjer är för enkelt och skulle istället ses som en sfär. Allt som händer var som,
påverkar allt annat. Inget är isolerat. Konceptet av isolerade händelser (event) är enbart en mental konstruktion,
en ide. Människor föreställer sig tid som en linje, endast en linje. Vad jag försöker säga är vad jag ser från ovan,
kollapsar den tanken.
Gosia: Nej, det kollapsar väl inte. Var snäll och utveckla.
Robert: Ja, skall förklara.
Yazhi: Ni har fortfarande inte förstått! Fast inte ens jag kan förstå det.
Gosia: Ok men fortsätt. Jag känner att det är viktigt. På det viset att när vi med vårt medvetande genererar något
på en punkt påverkas andra punkter i sfären? Vårt tänkande är skalärt?
Yazhi: Ja. Helt kort bara, det är inte nödvändigt att förstå det… inse bara att vad du tänker är mycket mer
kraftfullt och viktigt än vad du gör. Tänkandet är mycket viktigare eftersom att göra något är bara ett resultat av
tanken.
Robert: Exakt… Du måste leva med hjälp av din tanke, inte från din kropp.
Yazhi: Bara det att din kropp även är ditt sinne.
Gosia: Fast om den där missilen de just avfyrade i Beirut, var konsekvensen av TÄNKANDE före, då skulle det
resultera i en skalär effekt. Inte?
Yazhi: Det finns nivåer av ordet ”Att Tänka”. Jag skulle säga att de som sände iväg missilerna reagerade, de
tänkte inte.
Robert: Du menar att tanken på att avfyra en missil… gör mer skada än missilen själv?
Yazhi: I ett skalärt perspektiv ja. Men det beror på vem som tänker det. Om en med ”Trasiga Skor” tänker det är
det skillnad med en Admiral i amerikanska flottan. Med andra saker kan det vara tvärtom.
Gosia: Och hur kan vi skilja mellan vilken aktivitet som är av typ skalärt tänkande och ren reaktion? Jag menar…
varje aktivitet har sitt ursprung på det mentala planet, även om det är en reaktion. Är det så?
Yazhi: Tänkande i form av djupt fokuserande resonemang, logiskt och med syfte. Reagera är att göra något som
svar på ett bestämt stimuli.
Gosia: Jag förstår. Jag skulle vilja veta mer hur jag kan lära mig att tänka på ett upphöjt sätt så att jag kan
påverka många punkter i ett område på en och samma gång.
Yazhi: Det gör du redan. Och det är det berömda ämnet som är så trist, nämligen arbetet i bakgrunden. De få om
om någon som gör det. Därför att det är besvärligt.
När du höjer ditt medvetande, din förståelse, resulterar det i att ditt tänkande mer blir mer progressivt utvecklat på
en successivt allt högre nivå med större skalära och starkare effekter. Genom att arbeta med sig själv för att
utveckla sig som person resulterar det i att tankarna och aktiviteterna från dessa personers tankekraft blir
starkare och starkare.
Den som utvecklar förståelsen och föreställningsförmågan king ideer om densiteter och medvetanden resulterar i
större mer exponentiellt inflytande med sina tankar och aktiviteter generellt. Det innebär även att ditt ansvar ökar
progressivt för var som sker.
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I den grafiska illustrationen (i videon - slätter, berg och dalar) kan du tänka dig medelnivån av Verklighetens
Frekvens… Densitet och Dimension. Det är områdets medel nivå. Topparna som visas skulle vara de vakna
människorna. Dalarna är de negativa. Den existentiella frekvensen inom 3D visas ligga på en medelnivå. Ju fler
vakna ju mer höjs medelnivån. Med fler negativa sjunker medelnivån.
De sovande representerar en slags orörlighet på drift, utan effekt på helheten, de påverkar inte varken upp eller
ner… de bara sover. Däremot en person som ökar sin densitet… Denne förstår att han/hon inte är ett enda
medvetande utan ingår i ett kollektivt medvetande… Och på det sättet är det på alla platser eller nivåer av
medvetandeutveckling. Du är aldrig en person, utan del i ett kollektiv. De som påverkar dig som observerar är ett
resultat av alla de medvetanden som formar dig.
Ju högre du är på skalan av din föreställningsförmåga av medvetandet, ju högre du är i din existentiella
densitet-dimension med resultat att du blir del i ett allt större kollektivt medvetande, vilket är vad som formar dig.
Det är att säga att även om du har en känsla av att vara ditt ”JAG”, formas du redan av andra personer vilka
beskrivs på ett annat sätt men de är även ”DU”.
Således, en person eller ett medvetande som lever i ett existentiellt högre plan av densitet-dimension, kan sägas
vara del i ett kollektiv. Alternativt kan sägas, den personen kommer att ha liknande påverkan som ett kollektiv av
individer i en lägre densitet.
Gosia: Vad synd att jag är en del av kollektivet av opåverkbara medvetanden här på Jorden. Jag hoppas de inte
fäster sig vid mig allt för mycket som del av den jag är.
Yazhi: Nej, vad som formar dig är du jämförbar med och vad som du är kompatibel med. Med det betyder inte att
du bara är kompatibel med det positiva.
Gosia: Så jag är bara del av det kollektiv med dem som är i överensstämmelse med mig, ja?
Yazhi: Ja, Det betyder att en varelse i hög densitet tänker och gör har ett större inflytande på ett motsvarande
kollektiv av lägre densiteter. Det är bara hur det fungerar. Därför att vad än denna person i högre densitet tänker
är således vad ett större kollektiv tänker.
Däremot ser varje person på Jorden på sig själv enbart som en person, endast en kropp till… vilken kommer inte
att ha samma nivå eller påverkan som andra. Det betyder endast att det ser ut som samma men det är inte det.
Det är varför de vakna människorna bland de ”Trasiga Skorna” med hög föreställningsförmåga är de positiva.
Genom denna regel… har var och en med dessa personers tankar och närvaro, exponentiellt större inflytande på
verkligheten än en stor grupp av de sovandes.
Grunden för hur en densitet fungerar är inte som i en ”demokrati” var endast antalet röster räknas, oberoende av
vilka människorna är.
Det är därför jag säger att de med Trasiga Skor är nyckeln. Om det finns 1000 människor på Jorden behöver du
inte nå en ”kritisk massa” vid brytpunkten för förändring vid 501 ”vakna” människor. Vi behöver bara 5 ”änglar”
vilka har större påverkan än 995 sovande. Eller vi behöver endast 50 tänkande individer för att generera mer vikt
än de 950 som sover.
Vad jag säger säger dig med dessa enkla grova siffror är att beskriva något mycket komplext… Varje person
med Trasiga Skor som vet med sig att vara vaken och spirituellt avancerad, bär en enormt ansvar för hur de
påverkar kollektivet. Ju mer vaken du är, desto högre densitet har du förmåga att manifestera och förstå, därför
är bördan på dina axlar större.
Jag repeterar verkligheten fungerar inte som en ”demokrati”. Med andra ord, ju mer vaken och medveten en
person är, ju större påverkan kommer denne att ha på kollektivet avseende vad de lägger fram i den kollektiva
”verkligheten”.
Gosia: Aha, nu förstår jag varför jag ALLTID har haft känslan av en slags ansvar att ALDRIG bli för ledsen eller
visa sorg till människor i allmänhet ! Jag har aldrig förstått varför. Jag har känt att min roll är att upprätthålla
frekvensen, att bära ansvar för att försvara ”fortet”. Nu förstår jag bättre.
Yazhi: Det är korrekt. Således, en vaken person kan ha 1000 gånger större effekt än en som sover eller mer…
nivån beror på den vakne. Det är varför gruppen vakna bland de med Trasiga Skor som har kontroll och vill se
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saker och ting förverkligat är så viktiga. Inte regeringar som är resultatet av vad de sovande manifesterar. Och
vad som är negativt eller elakt är enbart den inbyggda rädslan som finns hos alla, inklusive de som sover.
Det betyder att en vaken person som är rädd för något och föreställer sig negativa saker, om de hamnar i en
negativ tankespiral och underhåller dessa tankar så skapar de en starkare negativ spiral än de som sover i
medeltal… Det är mycket farligt och människor bör känna till det.
Gosia: Tack ! Detta var mycket inspirerande ! Men varför har inte vi tillräcklig kraft över resten av planetens
invånare än? Är vi inte tillräckligt många? Bör vi kalla in fler ”änglar”?
Yazhi: Eller förstärka KRAFTEN hos de som redan finns där.
Robert: Följaktligen är en vaken person med negativa tankar farlig… Är det normalt för en vaken person att
projicera negativa saker?
Yazhi: Det är normalt och oundvikligt. Men du måste förstå att dessa tankar influerar kollektivet i mycket högre
grad än motsvarande bland de sovande. DET ÄR INTE SAMMA. Därför är det FARLIGT om en vaken person i
hög densitet med sin föreställningsförmåga kommer in i en negativ tankespiral eftersom de manifesterar mycket
snabbt… och precist. Orsaken är att de på en hög densitets-nivå och ju högre densitet ju snabbare kommer
deras tankar att förverkligas.
Det måste även förstås att det inte finns något Positivt och Negativt, Gott eller Ont vilka är ett relativa perspektiv.
Alltså, en person som uttrycker sådana aspekter baserat på vad som sker eller vad de ser, betyder inte att en
person i hög densitet alltid manifesterar vad som är positivt (sedd som positivt från Jordens 3D perspektiv).
Vad du tänker och vad du fokuserar på uppnås. Därför kan du föreställa vad du vill uppnå för dig själv eller för
kollektivet. Det är orsaken till att det är så viktigt att du tar ansvar för vad du tänker och vad du föreställer dig
samt vad du gör. Därför att, ja, du påverkar allt mycket starkt.
Gosia: Jag har alltid haft en stark känsla av ansvar, att ”Försvara Fortet”, men då refererande till frekvens i form
av emotioner, känslotillstånd och tankar. Det ses som missionen bland många stjärnfrön! Att förstå och
underhålla vem de är ! Upprätthålla frekvensen. Faktum är att i mitt FB abonnemang, i sektionen ”Ditt jobb”
nämner jag: Upprätthållare av frekvens - eller något i den stilen. Jag tillåter mig till exempel aldrig att bli särskilt
mycket ledsen på grund av andra människor. Jag kan inte, var inte ”ämnad” att göra det.
Yazhi: Exakt.
Gosia: Å andra sidan, det är ok att känna sig ledsen eller vad som. Men… i mitt fall gör jag det aldrig öppet. Jag
agerar som ensamvarg, haha. Och jag försöker komma ur det snabbt.
Robert: Men att vara ledsen är en känsloyttring.
Gosia: Ja, det är därför. Du måste känna om det kommer.
Yazhi: Och om frekvens. Det är inget fel med att vara ledsen. Om du kämpar mot det kommer du bara att få mer
av detsamma. I stället, förstå och låt känslorna flyta bort.
Ett klarläggande. När en general eller admiral är viktigare än en med Trasiga Skor, är när han tänker att han skall
skicka iväg missiler, men då bara för att han är general eller admiral. Därför att denne som auktoritet kan starta
en aktivitet som kommer att orsaka en explosion. Dock är det endast för att han fysiskt är i den positionen att
kunna göra det, naturligtvis. Inte för att han har större förmåga att manifestera, än den med Trasiga Skor.
Vad som avgör vem som har större förmåga att manifestera beror på många faktorer och är något mycket
komplext. Men generellt är en General eller Admiral en sovande människa och väldigt mycket Matrix. Men om
generalen är ett vaket stjärnfrö och de finns är hans makt betydande.
Emellertid, vem som kan manifestera starkare, baseras på en komplex dynamik som kräver en separat längre
utläggning, eftersom det är viktigt och komplicerat på samma gång.
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I sig själv är det bara den vakne personen… som mest tydligt ser och förstår information och har förnimmelsen
och medvetandet om fler plan. Vilket jag redan förklarat är summan av dennes medvetande som leder till högre
medvetande och leder till att personen blir skalär.
Eftersom var person är summan av många ”personer” är dess förmåga att yttra sig jämförbar som om det vore en
grupp. Med det menas, vad som händer i tanken av en enskild Trasig Sko kan ha samma tankekraft som från ett
kvarter, samhälle eller en hel stad… (eller av en total Galax, eller mer). Detta är vad jag har kunnat studera i
detalj.
Hur kapaciteten ökar genom summan av medvetanden… vilket händer, till exempel vid stark och absolut empati
var en person förstår och blir en annan. Vidare en annan och i sig själv går han vidare som om han frågar efter
andra alter Egos… som han inkorporerar som extra personligheter, multipla personligheter - utan bördan av den
psykologiska meningen här. Vari både i föreställningsförmåga och energi blir han den personen som han förstår.
Jag försöker här med ord förklara koncept för vilket det inte finns något språk att förklara med. Dock kortfattat…
En vaken person med ett skalärt medvetande… har större förmåga att föreställa saker och ting… än vad
motsvarande personer kan om de inte är så vakna. Förmågan utvecklas även exponentiellt… och resulterar i mer
ansvar visavi vad de tänker och vilka aktiviteter de är inblandade i.
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