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Original Engelska

)* Kommentar översättaren

Varför Är Vi Här - Cirkulerande Runt Jorden? - Uppdatering För Nytillkomna
Gosia: Hallå Yazhi! För ungefär tre år sedan när vi startade vår dialog skapade jag en video som tog upp
anledningarna att Taygetan besättningen är här men som vi redan vet har mycket hänt sedan dess. Mycket har
förändrats och även du samt övriga inom Taygetan gruppen förstår själva saker och ting på ett bättre sätt.
Så låt oss gå in på det igen och använda vår dialog som en uppdatering av situationen. Varför cirklar för
närvarande du Yazhi Swaruu och dina Taygetan vänner i rymdskeppets besättning runt Jorden?
Yazhi: (Friskriver mig från ansvar) Innan jag går vidare med att prata och skriva på engelska, så måste jag i detta
fall använda engelska termer och engelska begrepp. Därför kommer jag att använd speciella ordval som utgör
mänskliga termer som den bästa översättningen jag kan ge dig. Effekten av det är att jag inte kan ge full garanti
på att vi nödvändigtvis använder samma begrepp. Ditt språk är allt jag har för att uttrycka några idéer eller
förmedla min information till dig.

Nuläget:
Ett stort rymdskepp kan med mänskliga termer klassificeras som en tungt kryssningsfartyg. Vårt här är även känd
som Taygetan-flottans flaggskepp. Hon är 1734 meter lång med en skrovlängd på 2023 meter totalt. Hon är inte
byggd i skivformat utan har en långsmal form. Cockpit är i fören och besättningen lever i utrymmen därefter och
motorerna ligger akterut. Skeppet är mörk kolsvart till färgen.
Den beskrivningen låter kanske för dig som ett hantverk på en lägre teknisk nivå än den klassiska skivformade
strukturen men det tvärtom. Hon är en toppmodern och mer avancerad än de rymdfarkoster som ofta visas i den
klassiska diskformade strukturen.
Den skivformade typen av rymdfarkoster har mest att göra med att enhetligt fördela den elektromagnetiska
kraften runt skrovet som motorerna skapar. Skeppet här behöver inte vara formad som en disk eftersom det
använder betydligt mer avancerad teknologi.
Besättningen i feb-02 2022 utgörs av:
●

28 Taygetans,

●

2 människor,

●

3 Swaruunier.

Totalt ingår således 33 personer, inget vackert nummer men det tillkom av en slump.
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Till en början och i allmänhet hemmavid blev Taygetans informerade att det fanns ett behov för dem att komma
till Jorden för att cirkulera runt planeten för att hjälpa till att genomdriva Federationens ansträngningar att befria
planeten från negativ kontroll, förtryck och exploatering. Men som vi redan förklarat i många videor är situationen
på Jorden mycket komplex och långt ifrån enkel.
Taygetans har besökt Jorden i minst 12 500 år men troligen ännu längre tillbaka och har påverkat otaliga
samhällen och kulturer på Jorden sedan dess. Exempelvis de Egyptiska, Sumeriska, Skyter, Kimmerer, Eskimåer
och Amerikanska indianska kulturer bland andra. Ibland ensam och vid vissa tillfällen i samarbete med ett otaligt
antal andra raser som inte är från Jorden. Vid andra tillfällen har besöken endast skett av ett fåtal personer.
Helt nyligen, år 1919, kom en grupp Taygetans till Jorden i form av en mer kraftfull expedition för att observera
och försöka påverka det mänskliga samhället i en positiv riktning. Efter andra världskriget, år 1952, anlände en
andra större våg av av Taygetans i cirkulation kring Jorden. Syftet var att kunna studera utvecklingen och
problemen där. Även denna gång med en önskan att vägleda och främja en mer positiv framtid för
mänskligheten.
Generellt sett har Taygetans uppdrag alltid varit inriktade på att vägleda och främja sådd av andlig, moralisk och
etisk utveckling på Jorden.
Efter dessa två uppdrag som i huvudsak var inriktade på att försöka att direkt påverka regeringar och i samarbete
med dem försöka vägleda och påverka dem i positiv riktning.
Taygetans kom till insikt att det inte var rätt sätt att försöka påverka regeringar vilka i princip ignorerade dem eller
bara utnyttjade dem för att få information och lära sig av deras tekniska framsteg, särskilt för militära ändamål.
Både den första och andra expedition, 1919 och 1952, leddes av Rashell från Temmer som försökte arbeta direkt
med olika regeringar men båda dessa projekt kom att betraktas som misslyckade.
I mitten av 1970-talet gjordes försök med ett nytt tillvägagångssätt. Tanken var att genomföra en långsam
filtrering av information med hjälp av en civil kontaktperson. Syftet var att via denne plantera frön av information
kring andliga koncept för spridning på Jorden, vilka i teorin skulle fungera som riktlinjer för en mer harmonisk och
rättvis social struktur på planeten.
Se (Bill Meir, https://duckduckgo.com/?t=ffnt&q=Bill+Meir+Rachell+from+Pleidies&atb=v249-1&ia=web)*
Det fanns nästan ingen närvaro från Taygetan på Jorden annat än små expeditioner - eller via spanings farkoster
mellan omkring år 1980 till år 2008, när en hel Taygetan-flotta anlände i en omloppsbana kring Jorden.
Syftet med den flottan var planetarisk befrielse. Och de var redo att ingripa direkt även militärt om det skulle
behövas. I det läget utgick Taygetan från att situationen på Jorden hade övertagits av en fientligt sinnad negativ
ras som invaderat de hjälplösa människorna.
Det sades även att det var en tid av förändring och inför uppvaknandet av mänskligheten var tanken den att alla
människor själva skulle kunna komma att inse att de var fria människor från stjärnorna och att de skulle stiga från
3D-densiteten till en 5:e densitet.
Detta projekt var även tänkt att definiera och fastställa hur redo människor i allmänhet var för någon form av
direkt kontakt som en ras eller kultur, utan att bedöma enskilda människor. Projektet avbröts i slutet av 2016
eftersom Taygetans bara stötte på problem med ytterst få undantag. Taygetans kunde konstatera att
människorna generellt sett inte var redo och ännu värre, de var de inte ens intresserade.
Från 2016 till slutet av 2017 befann sig Taygetans i en period av omvärdering avseende hur gå vidare. Slutsatsen
blev att de kom fram till att en stor flotta inte var nödvändig och bara slöseri med tid och resurser. Beslutet blev
att bara ett skepp skulle stanna nära Jorden och allt arbete skulle göras via det flaggskeppet som blev kvar under
ledning av Alenym från Temmer.
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Även om Taygetans hade fortsatt kontakt med vissa regeringar på Jorden på en eller annan nivå, återgick de till
den initiala strategin att plantera information och andliga koncept, i syfte att hjälpa samt uppmuntra till ett andligt
uppvaknande globalt genom att verka genom civila människor.
Taygetans och jag (Yazhi) ser inte längre situationen på Jorden bara som ett exploaterings problem av de
mäktiga som utnyttjar de svaga. På någon nivå är det onekligen så men de är inre orsaker som är roten till
problemet som är mycket mer komplext.
Vi känner att andlig vägledning är nyckeln till en positiv utveckling för vilken social grupp kultur eller ras som
helst. Således utgör plantering av information och koncept fortfarande vårt gemensamma primära mål. Vi är väl
medvetna om principen om att ju högre andlig utveckling, etik och moral ett folk når desto mindre regeringar
behöver de.
Men vi stannar även kvar här av våra egna personliga skäl eftersom vi känner att vi kan hjälpa till med
situationen på Jorden i allmänhet. Oavsett hur litet vårt bidrag blir känner vi oss nöjda med det.
Vi stannar och hjälper till för att:
●

vi anser att det är det rätta och det enda vi kan göra

●

vi redan är involverade

●

vi har varit här länge plus vår dialog med människor som vi bryr oss om

●

de som vi direkt kommunicerar med men även de som vi berör indirekt

●

vi är i full vetskap om att inte alla kommer eller ens kan lyssna på oss

●

vi kan bara inte avsluta vår närvaro och blunda för problemen på Jorden

●

vi anser att det inte skulle vara rätt att lämna och det överensstämmer inte med våra principer

Bara en litet antal av personer från någon så kallad positiv ras kan förändra en civilisation som den på Jorden
som har mycket att lära för att utveckla sig och särskilt andligt.
För att åstadkomma det kommer stjärnfrön in på Jorden från så att säga flera olika högre utvecklade världar
utanför Taygetans kontroll.
För att genomföra det används komplexa nedsänknings avatar liknande teknologier med vilka olika personers
medvetanden kan komma in till planeten för att verka ifrån Jorden i form av en människa, utan att vara en
vanlig-människa.
Vissa av de som lever på detta sätt på Jorden är medvetna om detta faktum andra inte, vilket främst beror på
personliga önskemål av de som lever inkarnerad på Jorden på det sättet.
Den metoden anses vara ett av de mest effektiva sätten att påverka en kultur inifrån och fortfarande följa de
Kosmiska eller Federations-reglerna och dess Lagverk. På så vis är det möjligt att ta hänsyn tas till regler och
lagar avseende direkta ingripanden enligt det ökända Första-Direktivet (Prime-Directive).
Begrepp Prime Direktiv lagen har utnyttjats i Science Fiction sammanhang på Jorden. Fast det är baserat på ett
mycket verkligt koncept som driver och styr nästan hur alla raser från stjärnorna agerar på Jorden och utanför.
Jag måste också klargöra att begreppet stjärnfrön inte är något som förekommer enbart på Jorden utan pågår i
stor utsträckning över hela universum som en av de grundläggande principerna för formande av helheten.
Inplantering av själar är således vida spridd som en naturlig process som sker över hela det kända Universum.
Vissa stjärnfrön är chippade för att kunna följas tätt av de raser de representerar.
Andra chippas inte vilket leder till att de i princip är lämnade åt sina egna öden.
Vissa kan ha ett exakt uppdrag att utföra medan de är på Jorden och andra kanske bara är där på egen hand av
egna personliga skäl.
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I det flesta fall är det möjligt att närvaron av endast ett stjärnfrö att kunna förändra miljön på Jorden positivt
genom att inte göra något annat än att bara leva hans eller hennes liv på det sätt de önskar.
En annan primär roll för Taygetans rymdskepp cirkulerande runt Jorden, är att övervaka och på bästa möjliga sätt
stödja de personer som ingår i den grupp av stjärnfrön från Taygetan som är på Jorden (ca. 500 enligt tidigare
videos - från CA)*. Och om möjligt även ge stöd till andra stjärnfrön oavsett kultur eller ras. Hjälpen sker
huvudsakligen genom vägledning, eftersom de existerande lagar förhindrar ett direkt ingripande och därmed
förbjuder direkt hjälp.
Gosia: Yazhi, tack! Har ni samma motiv att vara här som andra ET raser i omlopp runt Jorden?
Yazhi: Varje ras har sina egna skäl men de flesta arbetar efter liknande principer. Alla är inte skapade på samma
sätt och det finns många meningsskiljaktigheter bland de olika raserna, trots att alla ser sig som positiva.
Ett annat problem relaterat till detta är det faktum att de begrepp som förklaras på Jorden om densiteter och
existentiella plan oftast är felaktiga. Vi håller inte med många andra raser som har en annan typ av förståelse
kring sådant. Det leder också till oenighet med andra raser som har sina egna idéer avseende kosmologi. Men
avsikten är densamma. Att hjälpa och vägleda för utveckling och minska svårigheter.
Gosia: Är en av anledningarna att driva mänskligheten mot en interstellär existens tillsammans med er och alla
andra familjer från stjärnorna? Vad händer med den typen av avslöjanden? Är det inte något som även du är här
för? För att göra det mer tydligt för den mänskliga rasen och kunna förklara det på ett mer officiellt sätt?
Yazhi: Inledningsvis utgick Första Kontakt Projektet ut på att fastställa hur redo människorna var på Jorden för ett
öppet avslöjande. Detta för att raser från stjärnorna skulle kunna visa sig i syfte att det skulle leda till att
allmänheten på Jorden plötsligt skulle inse att de inte är ensamma i Universum.
Detta var ett väldigt naivt sätt att tänka för oss alla här.
Människor är i allmänhet så hjärntvättade, kontrollerade och programmerade att tänka på ett mycket exakt och
kontrollerat sätt att de helt enkelt skulle avfärda oss och inte ens se vår existens som verklig.
Det mänskligheten tränats förstår är:
●
●
●

vad som är det möjliga,
vad som är fiktion,
vad som är något verkligt

…där allt är noggrant inpräntat i dem sedan en mycket tidig ålder av makthavarna på Jorden i syfte att
upprätthålla makt och kontroll över dem.
Bara det faktum att om varje ras från stjärnorna eller om alla dessa raser skulle förstås eller ses som verkliga
skulle det orsaka en kedjereaktion som skulle destabilisera den befintliga maktstrukturen.
Det enkla faktum att andra personer existerar utanför Jorden skulle betyda att:
●

Charles Darwins evolutionsteori är falsk.

Insikten att raser från stjärnorna existerar i rymdskepp snurrande runt Jorden skulle också leda till förståelsen att:
●

De fysikaliska teorier som lärs ut på Jorden är falska.

Vidare, om dessa raser från stjärnorna existerar, finns även tillgång till fri energi eftersom det är vad dessa raser
använder. Vilket logiskt sett också skulle orsaka en kollaps av kraftindustrin på Jorden och med det i stort sett
alla ursäkter för att skapa någon form av bristsituation för att kontrollera befolkningen.
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Effekten av det skulle innebära att mänskligheten skulle komma att inse att de kan bli fria som en direkt följd av
detta.
Av den anledningen tvivlar vi allvarligt på att någon regering på Jorden kommer att erkänna existensen av att
någon annan ras från stjärnorna existerar som är avancerad eller inte. Än mindre skulle de erkänna de som
redan finns kring Jordens omloppsbana som nu är i kontakt med vissa människor på Jorden.
Och de skulle göra allt i sin makt för att upprätthålla status quo för att behålla nuvarande kontroll eller som vi har
kommit att se nyligen, försöka förstöra alla möjligheter till kontakt med alla raser utanför Jorden.
Vad jag tydligt ser idag är att allt går generellt i motsatt riktning till ett öppet officiellt avslöjande. Den befintliga
maktstrukturen strävar efter ökad kontroll eftersom ett öppet avslöjande om andra civilisationers existens mer
eller mindre skulle eliminera deras kontroll och maktposition.
Gosia: Ok. Du nämnde att en av anledningarna till att ni är här, är för att hjälpa vägleda och minska problem. Vad
tror du skulle vara det viktigaste sättet för att få människor att förstå i denna process? Vad är det som främst
skulle kunna befria dem från den hjärntvätt de utsätts för?
Yazhi: Vad de i första hand behöver inse är att ingen regering är där för att hjälpa dem, mycket mindre för att
skydda dem på något sätt, eftersom de bara bryr sig bara om sig själva och sina egna intressen.
Människor borde inse att alla regeringar utgör en direkt återspegling eller spegel på hur människor faktiskt
fungerar.
Det enda sättet att lösa Jordens problem är att:
●

förändra hela befolkningens mentalitet genom att öka nivån av empati, etik och andlighet,

●

individerna tar kontroll över sina egna liv och moget ansvar över sina egna tankar och handlingar.

Så länge människor på Jorden överlämnar den egna makten och kontrollen till andra människor kommer deras
problem aldrig att lösas.
De sitter nu fast i en barn - förälder mentalitet där allt måste lösas åt dem av någon annan:
●

fars- eller moders gestalter,

●

religiösa ledare,

●

andliga gurus,

●

profeter,

●

politiker,

●

skollärare

●

och så vidare.

De måste växa ur den mentaliteten till en egen personlig mogen mental struktur.

Ursprungligen på spanska
Gosia: Här en fråga från en extern person:
●

Vilken informationen anser du vara viktigast att ge till människor i syfte att driva dem mot en positiv
tidslinje?

Swaruu X (Athena): Den viktigaste informationen är omöjlig att slå fast med några få ord. I grund och botten är
det allt som kan stärka normala vakna människor. Sluta framför allt att vara beroende av auktoriteter, vare sig de
är politiska, andliga eller av vilket slag som helst.
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De måste lära sig att stå på egna ben i frågor som gäller beslut om vad som handlar om utvidgad personlig
uppfattning av verkligheten.
De måste ta fullständig kontroll över sina liv och inte delegera bort makt till någon samt att tänka själva.
Utveckla sig i vilket kunskapsämne som helst som utvecklar det mänskliga sinnet till ett komplext holistiskt
tänkande med förmåga och självförtroende att behärska vilket ämne som helst, från avancerad matematik i
tillämpade på tekniska problem, till avancerad medicin av icke-farmakologiskt ursprung.
All information som frigör deras beroende av det nuvarande systemet och öppnar deras sinnen för att inse att det
inte finns någon objektiv verklighet utan att det är endast den verklighet som de formar själva som kan existera.
Därmed främjas också konceptet att det inte finns någon absolut sanning och lögn, utan de båda kan ses som
fakta beroende på olika synvinklar och det sammanhang i vilket situationen eller konceptet eller idén betraktas
och analyseras.
På så vis är det även möjligt att andras rättigheter även kan rättfärdigas. Genom att på djupet förstå roten till
uppenbara skillnader mellan människor, skillnader som inte längre behöver vara orsak till dispyter eller krig utan
bara för ömsesidig berikning.
Insikten om att ingenting är absolut och verkligt är det giltiga, det sanna förändras samt utvecklas alltid med den
personliga expansionen enskilda medvetanden som samtidigt formar det kollektiva medvetandet.
All form av information som berikar och främjar holistisk integrerad kunskap, är kort och gott all information som
kan ges fritt så att den finns där utan fördomar om att vara giltig eller inte, eftersom allt ur olika perspektiv är
giltigt men inte alltid relevant eller lämpligt för en eller annan individ eller grupp av individer.
Det som jag tycker är det viktigaste att ge är det som frigör sinnet från att sluta förlita sig på alla typer av
auktoriteter och experter för att istället utveckla förmågan att tänka själv och ta fullt ansvar.
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