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Kaj je 5D Povzdignjenje - Neposredno Nezemeljsko Pleiadsko sporočilo (Taygeta) (24)
Gosia: Kaj v resnici pomeni Povzdignjenje? Z tvoje perspektive.
Swaruu: To je le proces, v katerem je ogromno število ljudi spoznalo, da so oni tisti, ki nadzorujejo
svojo resničnost. In da je svet, ki ga vidijo in živijo, resnično odvisen od njih. Zato je to osebno in
tega nihče ne more storiti za nekoga drugega. Gre za to, da tudi vodniki ljudem le vsiljujejo
določeno perspektivo. Razvrednotijo izkušnje teh ljudi. To, kar doživlja guru v Indiji, nima nič
skupnega z osebnim povzdignjenjem gospe v Panami. Tega ni mogoče enačiti, saj so različna in
enako veljavna. Edina razlika je v tem, da gospa to obdrži zase, kot bi morala, guru pa to vsiljuje
kot nekaj, kar bi morali doživeti vsi.
Robert: Moje vprašanje je naslednje. To povzdignjenje je mogoče le ..., ker smo v umetnem 3D?
Swaruu: Ne, povzdignjenje je nekaj, kar se nikoli ne konča, dokler ne dosežemo popolne
enotnosti ali vrnitve v celoto. Prizadevamo si za integracijo celote. Zavedanje, da ste celotno
vesolje samo, brez ločenosti. Medtem pa je vedno prisotno povzdignjenje. To je edina stvar, ki
premika duše ..., ko napredujejo in se širijo.
Gosia: Hvala, zelo metafizičen odgovor. Čeprav je v našem primeru to res povezano z
odpravljanjem zatiranja 3D frekvenc, kajne?
Swaruu: Vi ste v 3D in od tam ne napredujete. Zato je pomembno, da od tam izstopite in da ne
ponavljate nenehno iste stvari. Ker to ni tisto, kar si duše želijo.
Gosia: Glede na to, kar si prej povedala Swaruu, to pomeni, da ste tudi vi v procesu Povzdignjenje,
da? Vse se vedno razvija?
Swaruu: Seveda. In tako kot mnogi ljudje so nekateri ponovno vstopili na Zemljo, ker že poznajo
pot od tam. Zvezdna semena, ki so dosegla višje povzdignjenje. Jaz sem ena izmed njih.
Gosia: Ali je povzdignjenje povezano z Maji in letom 2012?

Swaruu: Ne, samo za ali v glavah nekaterih ljudi. Majevski koledar je samo premikanje iz ene
stopnje v drugo znotraj koledarja.
Robert: Kako bo povzdignjenje vplivalo na človeške parazitske entitete 4d?
Swaruu: Kot si lahko predstavljate, naredijo vse, kar je mogoče, da bi se temu izognili, saj jih bodo
ljudje, ko se bodo povzdignili, opazili in ... Recimo, da bodo tržili insekticide za astralne entitete.
Gosia: Rekla si: "Recimo, da bodo prodajali insekticide za astralne entitete." Tega dela nisem
razumela, Swaruu, oprosti mi.
Swaruu: Če se bodo ljudje povzdignili, bodo spoznali, da te entitete obstajajo, potem bodo ljudje
ukrepali proti njim. Zato astralne entitete ne želijo, da bi se ljudje povzdignili in bodo storile vse,
da bi to preprečile.
Gosia: To je zelo zanimivo. In kakšni so ukrepi proti njim? Bi jih lahko uporabili že zdaj?
Swaruu: Da vemo, da so tam... Ohranjanje visoke frekvence, ki se razlikuje od frekvence entitet.
Vedeti, kako ravnajo, na primer iščejo ljudi, ki kadijo ali pijejo, da bi z navezavo na to osebo
prevzeli njeno bistvo. Odklanjanje teh običajev med drugimi jih razdraži, zato gredo iskat drugo
osebo.
Gosia: Hvala, Swaruu. Imam še eno vprašanje, povezano z vnebovzetjem. Naša telesa se bodo
fizično spremenila ... postopoma, da? Ali bomo vstopili v svojo različico 5D? Ali se bo zaradi tega
spremenil tudi naš obraz? Ali se bodo naše napake regenerirale itd.
Swaruu: Da. Toda na ravni 3D gre večinoma za mentalno spremembo. Ni nujno, da se telesa
spremenijo. Ta regeneracija bo dana le zunaj 3D-polja. To je mogoče doseči mentalno, vendar je
za to potrebno veliko mentalne energije in le redki jo imajo.
Gosia: Dobro. Ko bomo zunaj 3D polja ..., ali se bo telo začelo fizično spreminjati? Se
izpopolnjevati?
Swaruu: Popolnoma zunaj 3D traja 3 mesece ali manj v Medical Podu ..., nekaj let naravno.
Gosia: Kakšne spremembe bodo točno te? Razen genov.
Swaruu: Sprememba genov povzroči popolno spremembo fizionomije in se bo nadaljevala v
skladu z dušo, ki jo naseljuje. Z njenim namenom kot njenim odsevom.
Gosia: Wow, zelo zanimivo. Torej, če želim izpopolniti svoje noge, ali se bo to odražalo? Samo
neumen primer, ampak bo to storil.

Swaruu: Z dovolj močno namero, da.
Gosia: In to bomo živeli v tem življenju, mislite? Naše življenje tukaj?
Swaruu: To je odvisno od vsakega posameznika. Povzdignjenje je zelo osebno, česar se ne
naveličam ponavljati. Ne gre za skupno časovnico, nič takega ne obstaja, le to, kar vidita dva ali
več ljudi, ker imata isto stališče.
Robert: Swaruu, ali meniš, da lahko s temi telesi obrnemo staranje ...?
Swaruu: Da, to je del regeneracije.
Gosia: In Swaruu... sva z Robertom že nekako onkraj 3D ali še ne? Ali lahko to veš? Kako lahko to
ugotoviš z najine perspektive? Samo zato, da bi vedela, kdaj se lahko začne regeneracija telesa.
Swaruu: Morda imate višjo miselnost, vendar ste večinoma zaprti v 3D. To, da imate višjo
mentaliteto, še ne pomeni, da ste moralno višji. To velja tudi za nas. Vsem. Materije kot take ni,
to, kar vidite in zaznavate, je rezultat vaše osebne interpretacije in vašega dojemanja, to pa je
odvisno od vaše frekvence in vaša frekvenca je odvisna od tega, kaj želite videti in kaj veste
notranje, od vaše zavesti.
Gosia: Hmm... Razumem. Sprašujem, ker si rekla, da je zapuščanje 3D nekaj mentalnega in da je
to individualna stopnja za vsakogar. Ki se izvaja predvsem mentalno. Torej sva z Robertom še
vedno zaprta? Tako mentalno kot fizično?
Swaruu: Ne razumem te, Gosia.
Gosia: Rekla si, da gre za nekaj duševnega... izstopanje iz 3D. In da smo še vedno zaklenjeni v 3D.
Torej miselno še nismo naredili koraka čez 3D?
Swaruu: Da, Gosia. Še vedno ste pozorni na 3D stvari. Torej jih še vedno potrebuješ in ti služijo, s
tem ni nič narobe ... Presegla boš šele takrat, ko te od tam nič ne bo izpolnjevalo ..., ko bosta tvoj
um in zavest samo kozmična ..., tam ne bo fizičnih interesov, niti interpretacij ali dojemanja.
Gosia: Ali lahko nisi pozoren na stvari, če so projicirane iz Matrice na Luni in jih dojemaš kot
resničnost?
Swaruu: Da, lahko. Koliko pozornosti ste namenili Disneyjevim pobarvankam? Ne veliko... To ni
vaša resničnost. Če nekaj vidite v 3D, pomeni, da vas to še vedno zanima. To ne pomeni, da ne
veste, da obstajajo pobarvanke. Gre le za to, da jih ne potrebujete. Tako je tudi z vsemi
vsakdanjimi izkušnjami 3D. Če vas izpolnjujejo, če vas osrečujejo, potem to še vedno potrebujete.
Gosia: Ampak tam imaš tudi fizične stvari.

Swaruu: Da, obstajajo izkušnje, ki so ali presegajo gostote in so enake, kot tiste, ki vključujejo
naravo in bivanje v njej.
Gosia: Da, točno tako. Kaj bi bile te 3D stvari, ki jim ne bi smeli posvečati več pozornosti, da bi
osvobodili svoj um od 3D? Očitno je najbolj očiten denar itd. Kaj bi bilo najmanj očitno?
Swaruu: To je vse, kar pomeni bivanje na Zemlji. Vaše potrebe, vaši okusi. Vaše izkušnje, kaj vam
je všeč in kaj radi doživljate. Ko boste razumeli več stvari, ko boste razširili svojo zavest do ravni,
ko vas nič ne bo izpolnjevalo, boste vedeli, da je čas, da zapustite Zemljo. Smrt je videti kot nekaj
slabega, vendar je za osebo, ki jo vidi ločeno od dram ali trpljenja, srečen trenutek.
Gosia: Gre za to, da je v 5D veliko stvari tudi tukaj, ... zato mislim, da ne gre za to, da bi izločili
vse, kar nam je všeč tukaj?
Swaruu: V celoti lahko odpraviš le vse, ker se vse prepleta in je povezano, tako ali tako bo tisto,
kar velja za druge gostote, vedno sledilo tebi, da.
Gosia: Moje stvari tukaj me osrečujejo, kot so narava, glasba, umetnost, potovanja, hrana, vendar
to ni nekaj, kar je neločljivo povezano s 3D in kar bi bilo treba opustiti, mislim, da ne?
Swaruu: Prepleta se kot zapletena tkanina ali vezenina, 3D stvari s stvarmi več gostot. Odpraviti
morate vse, kot da ne želite ničesar, kar je posledica potrebe fizičnega sveta. To se zgodi v času,
kot pri starcu, ki rad plava v morju in teče po gozdu, vendar je star 95 let in je na invalidskem
vozičku. Vse mora pustiti za seboj in se ničesar ne oklepati.´
Zaradi tega oklepanja se nenehno reinkarniraš. Stvari, ki jih imate radi, vas bodo spremljale,
kamor koli greste, saj vas prav to opredeljuje kot osebo. Ali del tega, kar vas opredeljuje. Tega ne
boste izgubili. Ker tega, kar je del vas, ne morete izgubiti, ker to vključujete in vključujete, ker je
to del tega, kar opredeljuje "ljubezen" ali vključevanje nečesa zunanjega kot del sebe.
Gosia: Hvala, zelo globoko. Všeč mi je.
Swaruu: Ničesar se ne moreš držati.
Gosia: Toda to vprašanje me še vedno zmoti: So stvari, ki me osrečujejo, kot so narava, glasba,
umetnost, potovanja, hrana. To ni nekaj, kar je neločljivo povezano s 3D in kar bi bilo treba
opustiti, da bi se premaknili v 5D, mislim, da je tako? Ker ima 5D tudi te elemente? Če se ne bi
oklepali fizičnega, bi to pomenilo, da bi že prešli onkraj 5D.
Swaruu: Seveda so te stvari del 5D, vendar višje, ne več.
Gosia: Natanko tako. Toda če govorimo samo o povzdignjenju iz 3D v 5D, ... ni treba odpraviti
preferenc teh stvari. Prav?

Swaruu: Nikoli ne odpravimo preferenc, saj te definirajo. Hkrati pa se jih ne oklepate, ker vas
sidrajo v 3D.
Gosia: In v 5D, kajne?
Swaruu: Da, tudi.
Gosia: Ok, razumem. Gremo naprej. Ali se bodo živali povzdignile? Kako bodo to storile, če se ne
bodo osredotočile na osredotočanje ali ne na fizično?
Swaruu: Vsaka od njih je drugačna, ker so ljudje. Laž je, da so pod ljudmi, na primer mačka je v
duhovnih zadevah bolj napredna, ker dobro ve, kaj si v resnici želi in se ne zapleta v eksistencialne
težave. Tudi delfini in kiti. Vendar je to odvisno od vsake živali posebej.
Gosia: Da, vendar smo rekli, da bo povzdignjenje odvisno od miselne osredotočenosti. Kako bodo
to storile živali? Ali se bodo premaknile v 5D?
Swaruu: Vedo, kaj počnejo, ne zgodi se vsa mentalna osredotočenost na način, kot bi si mislil
človek. Vedo, kako, tako kot mačka, veverica ali škorpijon. Niso bedaki, vsi vedo, kaj počnejo. Ne
sodite jih s človeškimi parametri.
Gosia: Kaj se bo zgodilo s psi, ki se bodo povzpeli v 5D, saj tam ni psov? Bi jih sprejeli?
Swaruu: Pes je neločljivo povezan s 3D. V 5D obstajajo samo divji psi z eno ali drugo izjemo.
Možno je, da se bodo psi zaradi tega popolnoma spremenili.
Gosia: Torej se bodo povzdignili, vendar bodo morda postali bolj divji? Moj Crockett nikoli ne bo
hotel biti divji.
Swaruu: Da, postali bodo bolj podobni volkovom. Kajti pasja miselnost je podrejanje gospodarju.
To je manipulacija, kakršna je pri ljudeh v odnosu do njihovih gospodarjev. Zavedali se bodo, kdo
so, in prevzeli vajeti svojega življenja ... volk, ki ga imajo v sebi, bo prišel ven.
Gosia: Psa, ki ga imam, se zdi, da ima v sebi goblina.
Swaruu: V to ne dvomim.
Gosia: Da, mislim, da ta pes ne bo nikoli želel postati volk.
Swaruu: Tudi mnogi ljudje se nočejo zbuditi, dobro jim je tako, s svojimi gospodarji.
Gosia: Kaj pa Luna? Ali bo izgubila svoj hologram?

Swaruu: Da, to bo neizogibno.
Gosia: Potem bomo videli njen pravi videz?
Swaruu: Da. In videti je skoraj povsem enako kot Zvezda smrti iz Vojne zvezd. Vendar brez
vdolbine, ki jo ima, vsa gladka in tehnološka: Videli jo boste enako veliko, vendar gladko ali z
vzporednimi črtami, zlasti veliko na njenem ekvatorju, ki je vhod v glavne hangarje. To je velika
kroglasta ladja. To je vse. Stara in poškodovana. Takšnih je zdaj v sončnem sistemu več.
Gosia: Na kakšen način bo vnebovzetje Gaje vplivalo na planet Zemljo?
Swaruu: Kot vsak človek... pusti stvari in običaje za seboj. Vendar ne pozabite, da je to odvisno
od vsake časovne linije, v tem primeru od časovne linije Zemlje kot osebe. To je najpomembnejša
točka. Povzdignjenje je individualno. In da, to je v nasprotju s tem, kar mnogi pravijo. Toda to je
že nekaj, po čemer sem znana. Menim, da je ideja, da se bo vstajenje zgodilo kolektivno, škodljiva,
če se jo ves čas razlaga na ta način. Kot taki se bodo vsi povzdignili, vendar je to individualno delo.
Ko sem rekla, da je to individualno delo, ne želim reči, da je to nekaj, za kar je treba trdo delati.
Ne gre za to, da bi delali in trpeli, da bi si zaslužili, nič dlje od resnice. Ljudje verjamejo, da gre za
to, da se je treba militantno meditirati, ... prenehati jesti meso, se oblačiti vegansko, videti le
pozitivno plat stvari in ignorirati vse negativnosti.
Vedno s strahom, da ne bodo naredili dovolj, da bodo naredili kaj narobe, kar bi jih izločilo iz
vzpenjajoče se elite. Zame je to eden največjih problemov New Age in tega, kar mnogi delijo na
internetu in v knjigah. To je tisto, kar mislim s plavanjem proti toku ..., da morajo "veslati", da bi
nekam prišli, ... pravzaprav se zdi, da veslajo z enako hitrostjo kot rečni tok, zato ne napredujejo
in ostajajo na istem mestu. Vendar so izčrpani.
Vnebovzetje je nekaj, kar bo tako ali tako prišlo, ... vedeti to in poznati ključ je tisto, kar je tu
pomembno ..., uživajte v vožnji. Ključ je v tem, da niste navezani na materialno, da ste preprosto
srečni. Tok reke vas tako ali tako pelje tja, kamor si želite. Če imate navezanosti, se jim ne upirajte,
raje uživajte v njih, saj jih boste presegli, ker jih ne potrebujete več. Zato ste tu, da bi imeli te
izkušnje.
Samo po sebi je vse vredno, "greh" je le, če vam ga vsilijo z verskim naukom. Vse je vredno ...
Toda vse ni primerno za vas.
Ne upirajte se stvarem, ki si jih ne želite, saj boste le pritegnili še več po starem načelu: čemur se
upreš, vztraja. Delajte na sebi le na način, ki ga zmorete in se vam zdi potreben. Ne pozabite, da
boste s tem, kar ste, pritegnili še več istega. Kot v izrazu: "Vaša vibracija privlači vaše pleme".
Zapomnite si, da boste kot duša vedno na mestu in v družbi v skladu s svojo frekvenco.

Gosia: Robert in jaz morava imeti svojo frekvenco precej visoko. Za privabljanje in bivanje v vaši
družbi. Ali pa vi precej nizko.
Swaruu: Tako je. Vendar ne pozabite, da frekvenca ni nekaj stalnega in stabilnega. Ampak se
spreminja iz trenutka v trenutek. Tako se lahko pogovarjate z nami, čez pol ure pa se znajdete v
težavah in kupujete orožje iz zadnjega dela kombija v ulici poleg vas. Negativne entitete si bodo
vedno prizadevale, da bi vas držale nizko, da bi bili združljivi z njihovimi manipulacijami. Vedno
bodi na preži, Gosia.
Gosia: Ok, bom pozorna. Hvala! Imam še eno vprašanje: kako bo naše povzdignjenje iz 3D v 5D
vplivalo na vas?
Swaruu: Samo obogati nas, ker bomo imeli več prijateljev. Toda v resnici ste že del naše
resničnosti tukaj ...
Mi smo tisti, ki nismo del realnosti kolektiva v 3D. Število 5 vsebuje 3. Toda 3 ne 5.
Robert: Katere podrobnosti moramo vedeti o tej novi resničnosti, ki je 5D?
Swaruu: Največja razlika je v tem, da je čas tu plastičen in popolnoma oseben. Zdi se malo, a
posledice tega so monumentalne. Najočitnejša posledica ali implikacija je, da se ne staramo. Toda
DA, naš um se širi. In na splošno smo lahko fizično takšni, kot si želimo.
Tudi razumevanje vsega se širi ..., kot je koncept začetka vesolja z velikim pokom ... ne
prepoznamo ga. Vesolje je vedno bilo. Le da človeški um ne more sprejeti koncepta neskončnosti.
Taygetski um pa lahko.
Vesolje se ni nikoli začelo in se tudi nikoli ne bo končalo. Pravijo, da se vesolje širi. Zemeljski
astrofiziki kot dokaz za to jemljejo dejstvo, da je spekter svetlobe, ki jo prejemajo iz določenih
delov vesolja, galaksij in oddaljenih zvezd, usmerjen v rdečo barvo ...
To jim pove, da se oddaljujejo, saj je valovna dolžina daljša. Zato se prikazani predmet oddaljuje.
Vendar je to resna NAPAKA.
Kar se zgodi, je, da z razdaljo svetloba izgublja energijo, saj prostor ni vakuum, ampak tekočina,
zato se lomi in se upira napredovanju, gibanju. Svetloba je videti rdeča, ker izgublja energijo. To
je utrujena svetloba. Vesolje se ne širi.
Gosia: Te informacije so mi všeč, hvala.
Swaruu: Ni kaj. Med zemeljsko astrofiziko in taygetsko so velike razlike. So nezdružljive. Enako
kot pri matematiki. Samo poglejte numerologijo. Kaj se zgodi, če sta 10 in 11 enomestni števili?
Kakšna zmešnjava! Vendar je 11 še vedno 5 + 6.

Za nas je 12 prvo dvomestno število. Toda število 100 zame ni nič posebnega ... je le 100. Zame
je prvo polno število 12X12 - 144.
Za vas pa je 144 število brez smisla in delček stotice ter štirih desetk in štirih enot. Zame je to celo
število, ki je moje osnovno število, ki je 12 kvadratov. Naslednje število zame je 1728. Število brez
smisla za ljudi. Ne razumemo drug drugega.
Gosia: Da. Že ob poslušanju tega sem v duševni zmešnjavi. In število 0 za vas pomeni kaj
posebnega?
Swaruu: Nula je še vedno nič ali odsotnost števila. Ali pa samo polnilo. Toda ničlo lahko uporabiš
poleg taygetskega simbola za 12 za imenovanje 12, ali za imenovanje, da imaš 12 dvanajstic ali
144, ki je 12 plus dve ničli. 12 plus dve ničli za vas je 1200, za mene pa 144.
Gosia: Ok. Hvala, Swaruu. Kaj se bo zgodilo z znanostjo ob povzdignjenju?
Swaruu: Sprejeti bodo morali, da to ne deluje in da morate sprejeti nov model.
Gosia: Razumem. Imam naslednje vprašanje: Ker je vnebovzetje individualni proces ... Zanima
me, kaj se bo zgodilo z muslimanskimi, afriškimi narodi itd. tistimi, ki ne bodo dovolj dvignili
frekvence in uma? Ali bodo ostali v svoji časovni liniji? Se ločimo od njih, da?
Swaruu: To bo spet odvisno od vsakega posameznika ... Toda kot kolektiv ja, ostali bodo na drugi
časovni osi. Drugačna frekvenca.
Gosia: Ok. In vprašanje, ki je morda malce neumno ..., ali lahko obiščemo vaše planete? Ali se
bodo začela medgalaktična potovanja?
Swaruu: Da, ne bo razloga, da se to ne bi zgodilo, vendar po protokolih vsakega kraja.
Gosia: Odlično. Ali je res, da v vnebovzetju 5D prevladujejo ljubezen, sočutje, mir in duhovna
modrost?
Swaruu: Temu se bo približala. Ljubezen ni nič drugega kot biti del sebe (ali) nečesa ali nekoga.
Vključevanje. Duhovna modrost gre z roko v roki. Toda 5D ni popoln kraj, poln povzdignjenih
mojstrov v svojih oblakih, kot so mnogi verjeli. Je le še en korak k popolni integraciji.
Gosia: Hvala. Kaj pa duše, ki so ujete v posodah v podzemnih bazah? Ali bodo izpuščene?
Swaruu: Treba jih bo osvoboditi, sicer bodo ostale tam kot muslimani, v svoji časovnici.
Gosia: In Reptili, kam bodo šli? K svojemu Alfa Draco izvoru in drugim v drugih časovnih linijah?

Swaruu: Alfa Draconci so pozitivni, vsaj večina in tisti, ki so tukaj. Kar zadeva plazilce Kingu, bodo
morali sprejeti ustreznejši politični in prehranski model.
Gosia: Bomo lahko videli Kinguje ... Ali se bodo povzpeli z nami?
Swaruu: Mnogi bodo. In glejte Kingu ... oni so v 3D z vami, ... samo skrivajo se.
Gosia: Ali smo lahko njihovi prijatelji? Ali pa se jih moramo bati?
Swaruu: Teoretično ste lahko njihovi prijatelji. Tako kot imajo številni ljudje hišne ljubljenčke
prašiče. Mislim, da jim ni lahko zaupati. Dolgo časa si bodo morali ustvarjati zasluge ... tako kot
so Alfa Draco.
Gosia: Kaj se bo zgodilo z dvojčki in kloni?
Swaruu: Dvojčki bodo imeli še močnejšo povezavo, a če bodo še veliko časa živeli ločeno, bodo
vedno ostali kot posamezniki. S kloni, to je bolj zapleteno, saj je odvisno od vsakega posameznika
in njegovih značilnosti. Na splošno pa bodo še naprej delovali. Tu so na enak način, kot so tam.
Gosia: Kako Reptili imenujejo sebe?
Swaruu: Kingu ali Sauroidne rase. Ime je njihovo.
Gosia: In Naga? Kdo so oni?
Swaruu: Tudi, samo da je to druga rasa.
Gosia: Kakšna je razlika med Reptilom in Sauroidom?
Swaruu: Reptili so na splošno povezani s hladno krvjo ... Sauroidi pa s toplo krvjo. Oboje najdete
pri izoliranih rasah.
Gosia: V komentarju je nekdo pustil vprašanje. Kako bo pojem muz, angelov, Dakvinij in drugih
večdimenzionalnih entitet, ki posredujejo modrost, vplival na povzdignjenje?
Swaruu: Asimilirati in razumeti boste morali pravi pomen vsake od teh stvari ali pojmov. Tu
pridemo do ozemlja entitet na splošno. Odvisno bo od vpliva vsakega bitja in njegove lastne
frekvence ter od njegove želje, da bi se povzdignil ali izognil povzdignjenju.
To pomeni, da bo odvisno od entitete in človeške osebe. Tu ni mogoče posploševati. Nekatere
entitete ne želijo, da se človeštvo povzdigne, ker bodo spoznale, da te entitete obstajajo in da
predstavljajo težavo pri črpanju energije ljudi, zato bodo ljudje izdelali sisteme in repelente
(insekticide) proti tem entitetam, da bi se jih znebili. Te entitete so že tam, le da tega ne veste,

ker jih ne vidite. Zato vemo, da smo v 5D, ker tu ni takšnih entitet, vendar razumemo in vidimo
tiste v 4. gostoti.
Gosia: Ko pa govorimo o pozitivnih, višjih entitetah, si rekla, da moraš osvojiti pravi pomen vsake
od teh stvari. Ali lahko to podrobneje pojasniš, prosim?
Swaruu: Večdimenzionalna bitja, ki si jih omenila zgoraj, so del drugih stvari, kot so Angeli, ki smo
mi, med drugimi rasami, kot so Engani in Solatijci, Andromedanci, Dieslientiplex in številni drugi.
Čeprav se izraz "Angeli" nanaša le na Taygeto. Najprej bi morali opredeliti vsakega posebej.
Angeli, zlasti biblični angeli, so enostavni, gre za vojaški čin Taygete, torej smo to mi. Toda... Vile,
na primer? Kaj točno je vila? Obstaja na stotine vrst, ki spadajo v to kategorijo, in obstajajo
negativne in pozitivne vrste.
Gosia: Mislim, da gre bolj za vprašanje, ali se bo paradigma interakcije z njimi na splošno
spremenila? Dinamika odnosa z naprednejšimi bitji, ... se bo pospešila? Ali bo to nekaj bolj
oprijemljivega? Ali astralno?
Swaruu: To je enako kot pri novem odnosu s tako imenovanimi "nezemljani". Človeštvo bo
moralo marsikaj predelati. In se naučiti, kako naj se do teh bitij obnašajo. Nekatera so
inteligentna, druga imajo kulturo in civilizacijo ..., toda tretja iz četrte gostote pa so, ... ali pa
spadajo v kategorijo "žuželk", insektov ali škodljivcev. Velika večina bitij četrte gostote so le živali.
Nekatera so kot eterične pijavke.
Gosia: Kaj pa bitja onkraj 5D.
Swaruu: To je drugačna dinamika.
Gosia: Kako se bo to spremenilo?
Swaruu: Tam imajo še manj konfliktov kot v 5D. Ljudje se jim bodo lahko približali, zato bo njihova
komunikacija z njihovimi "višjimi jazi" jasnejša, zato se bo proces povzdignjenja vseh pospešil.
Deloma je to razlog, zakaj se Taygeta ugaša, zakaj se jih rodi manj kot tistih, ki umrejo. Prestopili
so 5D in se tu ne reinkarnirajo več. Zato tega ne vidim kot nekaj "slabega" za Taygeto ali kot
napako.
Nasprotno, to pomeni, da je toliko miru, da lahko človek duhovno deluje na tak način in s tako
učinkovitostjo, da preseže potrebo po pripadnosti "materialnemu" svetu. Taygeta ima toliko
naprednih bitij, da se ne reinkarnirajo, ker so se že naučila vsega, kar jim lahko da materialno
telo. Zato je Taygeta visoko 5D.

Gosia: Zgoraj si rekla nekaj zanimivega. Komunikacija z našimi višjimi jazi bo jasnejša, zato bo
proces povzdignjenja za vse hitrejši. Ali to pomeni, da nas bodo naši višji jazi morda potrebovali?
Za svoje lastno povzdignjenje?
Swaruu: Ne in da. Ne potrebujejo tebe, da se združiš z njimi, ker si že del njih. Vi od spodaj ste
tisti, ki se želite združiti s svojim višjim jazom in ne obratno. Oba sta ločena, vendar sta hkrati tudi
enaka.
Gosia: Vendar pa združitev z njimi pospešuje NJIHOVO povzdignjenje ... in to je tisto, kar želijo?
Saj vse vedno stremi k širjenju.
Swaruu: Tega ne bi rekla. Oni nas ne potrebujejo za svoje povzdignjenje. Mi smo že neizogiben
del njih. To je kot koncept "angela varuha". Zakaj bi bil angel varuh zainteresiran, da bi skrbel za
vas? Zato, ker je to vi sami (ali) na drugi ravni. Zato.
Gosia: Dobro. Razumem. Hvala. In Swaruu, kako nas bodo naše zvezdne družine sprejele v 5D, ko
se bomo povzdignili?
Swaruu: Ljudje, ki se inkarnirajo na Zemlji, veljajo za junake. Predstavljajte si, kako jih bodo
sprejeli. Ne morem ga bolje opisati.
Gosia: Hvala, Swaruu... Resnica je, da je to visoka raven videoigre.
Swaruu: Res je. Natančno.
Gosia: Torej bodo ljudje sprejeti kot junaki? Povzdignjeni ljudje?
Swaruu: Da, ker to ste. Z druge strani, ali na drugi strani niste "ljudje", ste duše.
Gosia: In ali si bomo povrnili spomine na pretekla življenja?
Swaruu: Da, seveda, obnovljeni bodo, vendar z druge strani eteričnega. Tukaj pri nas na primer
prav tako obstaja tančica pozabe, vendar ni tako močna, saj se običajno spominjamo približno
treh preteklih življenj in ne nobenega kot na Zemlji. Pozabiti je treba, da bi lahko uživali v novi
izkušnji tako, da je sedanja izkušnja intenzivnejša in pomembnejša.
Gosia: Ali se bo holografska družba začela uporabljati takoj ali postopoma?
Swaruu: Postopoma, ne moremo je uvesti naenkrat. Sami ljudje morajo ugotoviti, kaj je zanje
bolje. To je njihova naloga, ne naša.
Gosia: In ali boste prišli dol z medgalaktično diplomacijo, ... s svojimi predstavniki itd.

Swaruu: Da.
Gosia: Bodo medgalaktični diplomati potrebovali delo?
Swaruu: Da.
Gosia: Kaj se bo zgodilo z Egom? Ali se bo preselil ali bo še vedno potreben?
Swaruu: Ego je osebna identifikacija ali predstava, ki jo ima človek o sebi. V 5D še vedno obstaja
ego ..., vendar to ni ustrezna beseda. Ego kot negativna konotacija prehaja k predstavljanju "jaz".
Nad 5D preneha obstajati, vendar sam po sebi začne izginjati od visoke 3D gostote navzgor. Vse
v prid integraciji in spoznanju, da so vsi drugi in vse stvari del enega.
Gosia: Če lahko na hitro odgovoriš, imam še eno vprašanje.
Swaruu: Da.
Gosia: Hvala: Ali imaš kakšne osebne projekte, ki bi jih rada uresničila po Povzdignjenju?
Swaruu: Vrniti se, da ustvarim svoj dom, v miru.

Prevedel: Stane

