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Problem på Jorden skapas av människan och måste lösas av dem!
Yázhi: Jag förstår mycket väl varför människor känner som de gör med sin irritation och allt detta mot
Federationen.
Jag håller med om det från flera olika perspektiv. Visst, Federationen är tillåtande och likaledes reaktionär
eftersom de inte vill att människan utvecklas. Dock, från ett mer utvecklat perspektiv handlar allt om människors
egna tankar och jag skall förklara varför.
Lina: Enligt min tolkning av din förklaring skall Federationen och människorna ses som en förenad enhet.
Och idéer byggs ”upp”… enligt de exempel på vad som uttalats i en av Gosias videos… jag citerar:

●

”Om vi talar om Federationen vid Saturnus. Hur är allt detta relaterat till Saturnus Federationen?”

Ditt svar:

●

”Användandet av många närvarande som utgör ingångar i form av mänskliga biologiska kroppar vilka
egentligen utgörs av olika ET raser från Federationen.”

Är det möjligt?
Yázhi: Ja så är det. Men de kan förklaras på ett enklare och klarare sätt än det svar jag tror jag gav till Gosia. I
det fallet blev det något av ett tungt metafysiskt koncept som svar på frågan, varför.
Federationen kan helt enkelt inte frita människorna från något förtryck eftersom människorna själva är sina egna
förtryckare.
Önskan att räddas som människor uttrycker det, speglar egentligen den offermentalitet som genererar det
problem som finns på Jorden. Om de så att säga skulle bli ”fritagna”, skulle de komma gå tillbaka till ett liknande
kulturellt mönster som orsakade problem den mänskliga arten hade innan.
Anledningen till det beror på deras svårigheter att se att det är inget som händer dem. I stallet skapar de sina
egna problem och kan inte räddas av andra från sig själva. Om det sker av andra kommer de i sådant fall bara
återgå med att skapa liknande situationer igen.
Människor måste utveckla sig och inse sina misstag. Om Federationen skulle lösa deras problem skulle de
fråntas sin chans att ta ett större steg framåt i sitt lärande och insatsen skulle bli bortkastad utan att gagna dem.
Jag förstår att många kan anse vad jag säger förefaller grymt, men det utgår från ett större perspektiv än de
enkla beslutet att Federationen skulle lämna människorna för sig själva och inte lägga sig i. Så enkelt är det inte.
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I din föreställningsvärld uppfattar du att Taygeta är på väg att separera från Federationen men sanningen är den
att vi fortfarande är en del av den. Taygeta och andra raser hjälper direkt och de är även alla del av Federationen.
De jag talar om mer specifikt är de som gör det svårare för oss och de andra raserna som verkligen hjälper.
Övriga raser ser inte ser ut att vilja göra något. Något som bekymrar oss.
Estel·la: Hur har det varit möjligt för människorna att skapa allt detta? Är det resultatet av traumatiska effekter
orsakade av Orion krigen? Vad är roten till problemen?
Yázhi: Det finns inte något enkelt svar på frågan. För ett ge en korrekt beskrivning av vad som hände eftersom
problemen som finns nu har skapats på ett komplext sätt. Vissa orsaker till det kan dock beskrivas som ger en
bild över vad som lett till nuvarande situation.
Ja, det är riktigt att ett trauma skapar en offermentalitet som Tsarion och Jung nämnt. För mig går det dock
bortom den enkla förklaringen som exempelvis konsekvenser av traumatiska händelser i samband med Orion
krigen eller naturkatastrofer.
Den enkla sanningen är glömska och att bli kvar inom de låga 3D frekvenserna som genererat känslan av
ensamhet.
Min tanke är att vad som skapar personens ”jag” som efter degradering till 3D hamnade i ett narcissistiskt
destruktivt självfokuserande som kallas ”Ego” - som allmänt begrepp.
Den separationen skapar i sin tur en offer- och en ren överlevnadsmentalitet. I sin tur skapar det den
narcissistiska mentaliteten av ”jag först”.
Effekten blir den attityd som nu kommer att definiera den mänskliga rasen. På vis skapas beroenden till vad de
uppfattar som sina beskyddare. Först modern, sedan fadern, sedan familjen, skolan, religionen och regeringen.
Följden blir att de delegerar sin egna interna förmåga och kunskap och därmed sitt oberoende… Allt detta leder
den mänskliga rasen till att forma en mentalitet av den ”lilla människan” som anser sig fullständigt beroende av
auktoriteter.
Det leder till att en form av auktoriteter skapas som alla har en narcissistic mentalitet som utvecklas av
massornas sökande efter beskydd. Allt detta kommer ut och genereras från ovan nämnda perspektiv.
Effekten blir att de med de mest negativa egenskaperna i den mänskliga rasen filtreras fram bland de som söker
eller har en maktposition.
När människor som ett folk skapar beroenden av sin egna narcissism, formas problem som går mot den skapade
kollaps som nu är på väg. Några försöker få mer makt, samtidigt som massorna tillåter dessa ledare att få utökad
makt under föreställningen att dessa kan ge dem ett hypotetiskt skydd.
Lina: Jag förstår. Utgående från det… istället för att snurra på ändlöst och repetitivt… skulle det inte vara bättre
att börja utbilda människor eftersom de fortsätter sin negativa färdväg att blir kvar i denna ändlösa slinga? Jag
menar… att få dem att se hur de i stället rimligen kan lösa sina problem.
Gosia: Håller med. Jag tror på en utvecklad och transparent utbildning utan sluga baktankar är vad som kan leda
till att det bästa utvecklas hos människan. Min uppfattning är att systemet de lever i genererar det sämsta i dem
men jag anser att människor i grunden är positiva men saknar utbildning och lämplig miljö.
Estel·la: Enligt min åsikt orsakas en hel del av problemen av 3D frekvenser. Fast jag förstår att påverkan från
Månen nästan inte längre fungerar. Av den anledningen ser jag det som att det måste ligga djupt i vårt psyke när
vi fortsätter och återskapa blockeringar för oss själva. Förstår inte hur vi kan bli av med det. Om sann kunskap
kontrolleras av andra så att människor inte kan komma åt den och lära sig, det skapar svårigheter för dem att
enkelt ta bra beslut för dem själva.
Gosia: Jag förstår din punkt Yázhi. Fortfarande kan jag inte komma ifrån tanken att spelet här är allt för svårt för
människorna.
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Till att börja med utsätts de för ett slags förtryck som de inte ens är medvetna om. Orsaken är att det sker från
födseln och trycks sedan på dem från alla håll. I huvudsak leder det till att deras kroppar och själar underkuvas
och manipuleras.
Effekten blir att de inte kan skilja sanning från lögn. Dessutom får de höra att de skapar det själva. Jag ser det
inte som en rättvis bedömning och som rättfärdigt motiv att inte hjälpa dem.
I detta fall syftar jag på Federationen. Fast du hjälper VERKLIGEN. Människan är utsatt för ett krig utan
proportioner. Och det vet du Yázhi. Om du inte sett det skulle du inte vara här och hjälpa så mycket som du gör
och vad du gjort. Om min hund skulle missbrukas exempelvis fastna i en fälla skulle jag hjälpa honom utan att det
spelar någon roll på vilket sätt han fastnat i fällan.
Yázhi: Gosia, det är den punkt jag har försökt klargöra under två dar. Från människors verklighetsuppfattning är
de som äter barn Federationen, Pleiadians, Maitre och Reptiler. Detta är bara ideer som skapas från grunden av
människor själva i 3D på Jordens yta.
Fantasifigurer-monster skapas av dem men dessa skulle omedelbart upplösas om människorna kollektivt
beslutade sig för det. Allt vad du beskriver av det som görs mot människor och som du ser som orättvist
genereras i grunden av människors egna tankar.
Människan som art, kollektiv och som individuella personer har större förmåga än de någonsin kan föreställa sig.
De kommer bara inte ihåg.
I desperation söker de hjälp utifrån. Effekten blir att det leder till bevarandet av samma auktoritetsberoende
mentalitet som skapade problemen till att börja med. Detta trots att människor redan inom sig har alla verktyg
som gör det möjligt att omgående lösa sina problem. I stället föredrar att vänta på ”pappa Trump” för att lösa
problemen för dem.
De kommer att säga ”jag som inte är någon vad kan göra något”. Även med den föreställningen genererar du allt
med en kraft som jag formligen skriker till dig att inte tänka, sedan jag kom hit.
Visst, det är korrekt att förskräckliga fantasifigurer som verkar mot mänsklighetens bästa, skapas av ett utifrån
perspektiv eller i grunden av det Kollektivt Omedvetna. I själva verket är inget annat än det Matrix människor
skapar själva.
Således kan inte Federationen, Taygetans, Rådet vid Alcyone eller Urmah med sin enorma arme av katter göra
något åt det. Orsaken är att människan inte lider av problemet utan skapar det. Med det menar jag inte på något
sätt att människors lidande inte är verkligt och inte att det leder till stora svårigheter för dem. Problemet är
komplext och måste förstås från olika vinklar på samma gång.
De som har det svårt orsakar sitt eget lidande, även om det sker via Speglings Lagen (Law of Mirrors).
Innebörden av det är om du har det svårt, så leder det till att du ser mer av det och kommer att lida än mer.
Speglings Lagen (Attraktionslagen på Jorden) handlar således inte enbart om vänlighet och kärlek.
Ja, människan sitter i en destruktiv spiral som de måste komma ur med hjälp. Och enligt min åsikt bör det ske via
guider. Direkta ingripanden skulle senare bara leda till att människorna återgår och återskapar problemen för sig
själva igen.
Dessutom blir problemen större var gång. Vad vi kan konstatera nu är att de svårigheter människor har för
närvarande, redan är större än vad de var under Andra Världskriget. Och jag förminskar ingenting.
Estel·la: Det är möjligt du har rätt att hjälp från andra raser eller Federationen inte skulle lösa problemen för oss
utan hålla oss kvar i en offermentalitet. Min tanke är att vi själva (eftersom vi alla är ett) bör kunna hjälpa oss
själva, men då från ett högre plan varifrån vi har kraft att kunna göra det.
Gosia: Ja. Intervention skulle inte lösa något vi bör bara få assistans. Göra det möjligt främja, uppmuntra,
inspirera och sedan lämna människorna för sig själva igen.

3

Min fundering är om Taygetans invaderades av Maitres, skulle andra raser lämna er till er själva för att lösa det?
Orsaken till Federationens formering var ju att gå samman och assistera mot Reptilerna.
ENIGHET bör ju innebära att inte lämna en ras ensam på grund av att ”de har skapat problemen själv”. Allt du
förklarar har jag förstått och ser den hjälp ni ger som positiv. Om det inte vore så undrar jag vad vi skulle
fortsätta göra här i så fall?
Yázhi: Taygetans kan inte invaderas av Maitre på grund av att de inte existerar inom deras Kollektiva
Omedvetande som ett problem och eftersom de känner dem. Det handlar om att existera i en densitet över den
av Maitre och för varje fall av den typen av problem.
Hjälp utan att det ses som hjälp men något som tas för givet, är hur saker och ting skulle hanteras i ett
holografiskt samhälle. Det är inte hur problem löses på Jorden.
Federationen existerar inte i den vanliga människans föreställningsvärld. För oss är det ett bekymmer oberoende
av om ni här som jag samtalar med förstår mer eller mindre av mina synpunkter och förklaringar.
Sanningen är den att från det mänskliga kollektivets synpunkt, dess Kollektivt Omedvetna - Matrix, existerar
ingen Galaktisk Federation och inte heller Maitre eller Reptiler. Det är obestridligen den grundläggande
föreställningsvärlden för övervägande majoritet av Jordens population.
Er förståelse här sträcker sig utöver det. Således för er finns i en annan verklighet, en annan parallell värld. I brist
på andra ord. Dock sedd från de Kollektivt Omedvetna varifrån allt genereras, innebär det att så snart en
överenskommelse skulle göras som skulle ändra majoritetens kollektiva Matrix skulle problemet kunna kollapsa
inom dagar om inte inom timmar.
Och denna fakta är vad som gör Gates och Soros och alla dessa gamla miljonärs mumier förskräckta. De är
orsaken till att de försöker förstöra mänskligheten innan människorna tar död på dem. Orsaken till nuvarande
situation är att dessa enbart är fantasifigurer som skapats av de Mänskligt Omedvetna.
Gosia: De Kollektivt Omedvetna är väldigt svåra att omprogrammera.
Yázhi: Det existerar potentiellt något som kommer att generera en utlösande gnista som kommer att återupprätta
det Omedvetna Kollektivet. Vi har redan sett vad som hände när människor gick samman mot WhatsApp och
börsen (Wall Street). Det kan se besvärligt ut men förändring kan även ske under en natt.
Estel·la: Ok, allt skapas av de Kollektivt Omedvetna. Samtidigt är allt vårt ansvar plus att vi är problemet och
lösningen. Allt som händer här kan således ses som att ”allt är bara bra”. Under alla omständigheter är
uppvaknandet individuellt och endast ett fåtal vakna och redan förändrade.
Hur som helst, döden är bara en omplacering till ett annat perspektiv liksom vår existens som varelse är.
Genom att assistera eller guida människor kommer var och kunna gå genom sin egen process. Och de kommer
att återvända till var de önskar vara. Jag frågar mig dock om människan kommer överleva som en ras?
Vad vi nu ser är att vi hamnat i en situation som tagits till dess yttersta och det finns ingen tydlig faktor som kan
ändra något drastiskt. Min slutsats är att det ser väldigt besvärligt ut.
Yázhi: Utifrån det individuella perspektivet kommer många att lämna existensen massivt kollektivt av vad vi kallar
det fysiska. Och det beror på överenskommelser före födseln, utan att det skall behöva ses som något tragiskt,
sett i perspektiv av efterlivet.
Den mänskliga rasen kommer aldrig att bli densamma efter detta, på gott och ont.
Människan kommer som sådan alltid överleva eftersom de inte ens är avhängigt livet på planeten Jorden för
överlevnad. Orsaken till det är att människan existerar inom den Galaktiska kvadraten.
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Från det större perspektivet är vad som händer på Jorden just nu bara ett lokalt gräl bland infödingar. Utan att för
den skull negligera vad nämnda stamkrig orsakar i form av lidande.
Estel·la: Hur fungerade personer från Lyra inom sitt Kollektivt Omedvetna när olika raser invaderade dem? Det
har även beskrivits hur befolkning på planeter med kärleksfulla raser i samvaro varit oförmögna att försvara sig
när de attackerades av negativa bakåtsträvande raser. Hur skulle de kunna fungera i sådana situationer?
Yázhi: I likhet med vad jag förklarade för Gosia förra natten. Alpha Centauri var ett 5D problem, inte ett 3D
problem som skapats av en separat Matrix bubbla som separerat från 5D. Reglerna fungerar inte på samma sätt.
Och ja, de var mycket kärleksfulla men de orsakade själv en position som gjorde dem mottagliga för problemet.
Exempelvis kan du inte bara vara ljus och kärlek om du existerar inom ett Kollektivt Omedvetande - Matrix utan
att skojare i grannskapet kommer för att försöka lura dig. Taygeta är ett mycket kärleksfullt och avancerat
samhälle, men är även mycket kraftfullt militärt sett.
Estel·la: Fast hur kunde dessa raser som levde på avlägsna planeter bli anpassade till en situation som denna?
Jag försöker bara förstå. Till exempel, planeterna Tau-Cete, GJ 667C -c… som vi beskrivit i tidigare videos. Vad
jag menar är att jag inte förstår eftersom de inte hade dessa primitiva Kollektivt Omedvetna raser i sitt grannskap.
Gosia: De behärskades inte av en offermentalitet baserat på effekter av Speglings Lagen och hade inte något
”elakt” att observera tidigare.
Estel·la: Exakt.
Yázhi: Jag ser ett problem här. För att kunna säga varför något händer måste du utgå från en tidigare ordning för
att kunna förstå efterkommande struktur av idéer och koncept.
För det första det är hur och var ens verklighet genereras i vad som utgörs av den Galaktiska existensen, hela
Universum.
Allt kommer från en enda särart av medvetande. Från den utgångspunkten existerar ingen tid, ingen distans,
ingen materia.
Vi talar här om problem kring konceptet av icke-lokalitet som gäller för varje planet, oberoende av hur långt ifrån
någon annan den existerar inom densamma struktur av medvetande som påverkar andra.
En ras kan vara fysiskt nära identisk med en annan vilket exempelvis gäller alla raser från Lyra. Orsaken är att de
har liknande Kollektivt Omedvetande eller idéer. Effekten av vad som formar medvetande kommer att speglas i
den form du kallar ”människor” (Ser ut som Lyrans).
Med det sagt är frågan, kommer nämnda Lyriska Kollektiva Omedvetna gå igenom liknande Tulpas (skapade
fantasifigurer) som påverkar och delar problemet med alla Lyrians.
Vissa separata delar av dessa raser förstår grunden till problemet. Vilket gäller isolerade kulturer, liknande den av
Taygeta. De förstår, men trots att det påverkar oss alla så kan de generera en lösning, även om det bara är
isolerat till dem. Med andra ord, Taygeta har redan funnit lösningen i form av ett motgift mot Maitré och
Reptilerna, men människorna har inte ännu lyckats med det.
Varför startar inte Federationen frigörelse av alla människor?
Orsaken är att det inte ligger inom deras verklighet och på grund av att bara genom att vilja kan de inte nå
människors Kollektiva Omedvetande. De måste först bli del av nämnda Kollektiva Omedvetna för att förstå dess
verklighet, tidslinjer eller densiteter måste bli jämförbara för dem. Du kan jämföra det med att fråga ett spöke om
hjälp för att flytta tunga lådor. De kan inte.
Federationen måste bli en del av samma verklighet som kollektivet, för att kunna kan länkas samman och skapa
dubbelriktat informationsutbyte. Om det inte sker, är det inte möjligt att förstå någon annans verklighet.
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Verkligheter är inte platser utan idéer. Det finns ingen materia, inga platser, inga avstånd, ingen tid. Allt som
formar universum och den objektiva verkligheten är idéer.
Gosia: Federationen kan inte… enligt vad du säger men Maitre och andra skithögar i universum frågar inte sig
själva några filosofiska frågor. Till exempel om de skulle befinna sig en lämplig bubbla eller inte i förhållande till
människor.
De ”invaderar” utan att fråga om någonting. Men federationen kan inte. Det förefaller något byråkratiskt. De som
är brutala kan vara brutala men de positiva måste anpassa sig till ”reglerna”… oavsett om de är i samma bubbla
eller inte etc.
Jag förstår din syn, Yázhi, det gör jag, men jag känner mig bara frustrerad eftersom jag kan se att allt är
oproportionerligt.
Estel·la: Mycket intressant. Jag förstår din synpunkt Yázhi. Fast om den Kollektivt Omedvetna massan inte tror
på Federationen. Hur skall de då kunna tro att Maitre skulle kunna utgöra orsak till federationens invadering? Om
de är del av samma liv utanför denna planet.
Yázhi: Maitre invaderar verkligen inte något. Det är människorna som låter dem komma in i deras Kollektivt
Omedvetna föreställningsvärld. De kommer att vara Maitre för dig men andra kommer att kalla dem
Gins/Demons/Entities.
Många namn finns på samma fenomen. Saken är den att detta existerar i det Kollektivt Omedvetna medvetandet
och reflekteras samt materialiseras som problemet. Detta kopplas sedan samman med de gamla nörd
miljonärerna.
Estel·la: Hur kunde Taygetans göra det möjligt att isolera sig från det Kollektivt Omedvetna? Vilket även bör
inkludera de som för närvarande här. Kanske inte helt?
Yazhi: Nej Inte helt. Det beror på att om någon är förslavad och det gäller din syster/bror, då är även du
fortfarande det.
Lina: Du talade om hur bubblor inte passar in. Så… varför inte då expandera denna bubbla? Varför denna
omfattande ”rädsla” och varningar för idéer som kan komma ut från Jorden? Om människor på en gång…
kommer samman i samhällelig gemenskap bör vi kunna besegra dem?
Yázhi: Rädslan kommer från de utomjordiska 5D raserna som fortfarande ignorerar vad jag försöker förklara här
för dig.
Som jag sagt tidigare. Den rädslan är del av problemet och beror på att mänskligt Kollektiva Omedvetandet är del
av ett annat mer expanderat Kollektivt Omedvetande. Det innebär att det finns en rädsla att det mänskliga
problemet inte längre skall finnas kvar Jorden.
Jag har nämnt att människans expanderade Kollektiva Omedvetna innefattar Lyrier, identiskt med summan av
alla Lyriska raser. Men detta är även del i det som formar en annan Kollektiv Omedvetenhet som inkluderar de
andra som inte ingår i den Lyriska rasen.
Personer från Taygeta är här och Taygeta bör påverkas ”på grund av att idéerna sipprar ut mot Taygeta” men det
blir inte så i praktiken. Det är bara om du tillåter det med den grundläggande intellektuella förståelse som dikterar
din verklighet. Effekten det leder till är att även om Taygeta innefattas i problemet, är de i huvudsak immuna.
Dock finns en tämligen omfattande kors-kulturell påverkan, men återigen vad som kan nå Taygetans Kollektiva
Omedvetande är begränsad. Effekten blir att de dåliga Jordiska vanorna sipprar ut men inte på en destruktiv
nivå. Helt enkelt på grund av att Taygetans är medvetna om det.
Gosia: Du sa att de negativa egentligen inte invaderar, utan det är människorna tillåter att de kommer in. Liksom
den mänskliga kroppens bristande skyddsnivå som kan tillåta parasiter komma in i deras kroppar. Är det så?
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Yázhi: Ja, på grund av att skyddssystemet har svagheter attackeras det. Men även i detta fall innebär det inte
som om de invaderas utifrån.
Formulering av problemet (infektion) kan sägas gälla när mikroorganismer internt orsakar smitta som redan fanns
i kroppen. Det sker på så vis att när systemet kollapsar vid en specifik punkt orsakas det av en rubbning av
balansen, vilket är vad som genererar nämnda infektion.
Således även i fallet med infektionssjukdomar är det inte en extern invasion utan en intern obalans som orsakar
problem.
Lina: Yazhi, min fundering kring idéen att människornas problem antagligen sipprar ut till ”5D”? Bygger på vår
förmåga att hitta lösningar gör att vi även är kapabla att göra situationer än värre.
Enligt vad du säger skapas en negativ transferering av ”3D” idéer gentemot ”5D” och en ”5D” ignorans som inte
ännu har adresserats. Men samtidigt förekommer transferering av idéer oberoende av den konstgjorda Mån
bubblan.
Skulle det inte vara bättre att utvidga denna bubbla och starta omskolning? Jag förstår att det låter som ”Pappa
Federationen - rädda oss” men DET ÄR INTE MIN PUNKT. I stället ser jag hur det sker missuppfattningar av
situationer från både ”5D” och ”3D”… allt detta ser ut som ett kontinuerligt ökande problem i form av en rullande
snöboll under ständig tillväxt.
Yázhi: God observation. Dock är hela situationen på Jorden under alla omständigheter redan känd utanför
Jorden och innefattas i det större mer expanderade Kollektiva Omedvetandet. Det är bara det att obalansen sker
på Jorden. Så som med infektionen i en kropp. Därför finns det verkligen inget att exportera vad det gäller
problem.
Om en 5D ras skulle vara kompatibel med något av problemen på Jorden som om det vore exporterat till den
rasen, skulle det bara vara på grund av att de tillåter problemen beröra dem. I det fallet skulle det vara orsakat av
en inbyggd svaghet och känslighet hos nämnda ras, - obalansen.
Inget problem kan komma in för att invadera en levande organism eller ett Matrix om den (idéen) inte är inviterad
till att börja med.
En destruktiv 3D ide kan inte invadera en plats, som Taygeta exempelvis, eftersom Taygeta redan är medveten
om existensen av nämnda problem. På grund av det låter de sig inte utsättas för den sårbarheten. Orsaken till
det är att de har en mer omfattande kunskap än den Jordiska. Med större kunskap, följer högre densitet, som jag
tidigare förklarat.
De har ett medvetande och en visdom som skyddar den avancerade civilisationen från att bli identifierade eller bli
förorenad av en lägre eller mindre utvecklad ras. De är immuna eftersom de redan känner till problemets
ursprung, vad det orsakas av och hur det kan lösas.
Estel·la: Om människan skulle kunna lösa problemen som de orsakar, skulle det Kollektiva Omedvetna Matrix
innefattande alla andra raser som är del i detta, i så fall även kunna lösa människors problem?
Yázhi: Javisst, exakt så. Och det svarar på den fråga Gosia hade i förrgår natt. Det är även orsaken till att så
många andra raser är intresserade av att problemen på Jorden en gång för alla blir lösta.
Orsaken är att det påverkar oss alla. Det beror på att vi är del i samma omfattande Omedvetna Kollektiv. Således
leder den obalans som existerar på Jorden till den ”smitta” som påverkar oss alla.
Därför är det inte så att det finns negativa och positiva varelser utifrån enbart aspekten av grundläggande
dualitet. Utan den sanna naturen i universum är integration och kärlek.
Konceptet avseende negativa raser, vad de än är, Maitré, Reptiler, utgör bara en punkt av obalans orsakad av en
inneboende sårbarhet skapad av en specifik grupp som visar sig vara exakt den som påverkas av problemet till
att börja med.
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Lina: Då skulle öppnandet av denna bubbla vara möjlig… det skulle kunna utgöra en option. Omskolning efter
öppnandet… naturligtvis för detta… en infektionen kan attackeras av existerande celler… men de måste bli
förstärkta med vitaminer och mineraler som kommer utifrån.
Yázhi: Öppenhet i form av utbildning inkluderar alla raser som är påverkade av problemen på Jorden är något
oundvikligt. Det händer automatiskt som en konsekvens av interaktionerna samt studier av det som händer på
Jorden.
Estel·la: Om så många raser är intresserade av att lösa problemet undrar jag varför ser jag bara ser Taygetans
som hjälper med att informera oss? Inte minst att ni dessutom censureras av själva Federationen som utgör ett
konglomerat av nämnda positiva raser. Jag förstår inte.
Yázhi: Eftersom den del av Federationen som sätter käppar i hjulen för de som vill hjälpa sker direkt av de
Mänskligt Kollektivt Omedvetna som är exakt desamma som Federationen. Med andra ord, Människorna är den
besvärliga delen av Federationen.
De är samma personer, som är på Jorden och de som finns inom 5D Saturnus Federationen samtidigt. Självfallet
låter det förbryllande men jag har försökt beskriva det med speglings fenomenet. Slutsatsen är att det är
människorna själva som blockerar Federationen.
Gosia: Kan du förklara speglings fenomenet igen. Mer tekniskt, Jag har uppfattat delar av ämnet spegling från
varierande information tidigare.
Yázhi: Det är ett gigantiskt ämne. Ämnet spegling förklarades i videon om DNA av min föregångare. Med andra
ord, vad som förstås som verkligt i en densitet är bara en reflektion som lämnats kvar från något som är mer
komplext i en högre densitet. Det i sin tur utgör en spegling av något högre. Således utgör de alla slutligen delar
av detsamma.
Anledningen till att det sker beror på den grad av mindre förståelse en lägre densitet har än en högre på grund av
dess mindre informationsmängd de kan processa. Allt enligt den sanna naturen av allt som existerar är
medvetande… (idéer).
Gosia: Men Yázhi… enligt vad jag förstår av spegling gäller att en 5D personer skapar en spegelbild i 3D. Inte
tvärtom. Det är orsaken till att jag inte helt förstår varför speglingen påverkar en person i 5D men inte åt det
andra hållet.
Estel·la: Jag tror det går åt båda hållen, såsom ovan… och vice versa. Det finns inget utan det andra.
Gosia: Ja exakt. Det är enhetligt. Men Yázhi har satt fokus på 3D påverkan av 5D. Separat från det, vad jag
känner till om spegling rent tekniskt är att först har du en person i 5D, därefter sker en spegling och skapelse av
denne på Jorden. På det sättet skulle 5D ”utgöra originalet”. Mallen.
Lina: I så fall borde det kunna leda till en ömsesidig återkoppling. Vad jag uppfattar är att… våra erfarenheter
ändrar 5D varelserna när läxan i 3D har gjorts. Idéer exporteras på det sättet.
Yázhi: Problemet är att det inte bara utgörs av en exakt spegling, utan även en tvåvägsprocess. När var och en
influeras holografiskt där allt är inkluderat, påverkar densiteterna av varandra.
Du skulle tro att 5D är mallen, men 5D observerar bara ett annat mönster som är högre och mer komplext. Du är
inte som du ser dig själv i en spegel. Din sanna varelse har ingen form, du är bara ljus, energi, expanderad och
enhetlig ether. Det faktum att du har en definierad form och jag en annan är bara baserat på de idéer vi bär på
och det är vad som definierar oss.
Hur än våra former framställs så tenderar de att repetera sig själva men allt kan ses som att det finns ett oändligt
antal möjliga variationer för den Lyriska formen. Sanningen är den att det inte är det. Formen utgörs av en
människoliknande varelse begränsad till ett antal fysiska former.
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En fysisk form kan repeteras på fler är en plats och en fysisk form kan framställas på olika platser eftersom det är
en ide. En ide är en frekvens, så en person i 5D och hans eller hennes jordiska spegling liknar exempelvis
varandra. Vilket beror på att de har en närapå identisk frekvens.
Människor med liknande utseende har nära på samma grundfrekvens. Fast i 3D blir de begränsade till speciella
individuella bubblor av medvetanden på grund av en större separation. I sin tur skapar det olika sätt att tänka
mellan två fysiskt väldigt lika personer.
I grunden innebär det att även om två personer ser väldigt lika ut, nästan som kloner, kan de ha separata
värderingar gällande komplexa idéer, etik, intressen, moral. Trots det kommer de fortfarande ha samma
grundfrekvens som definierar dem båda som 198 cm långhåriga blonda män. En från Norge exempelvis, en
annan från Taygeta.
Och influensen mellan dem är ömsesidig vare sig de gillar det eller inte. Den fysiska speglingen är irriterande och
svårförståelig för den vanliga människan på Jorden. I den Jordiska kulturen ses de exempelvis som
Dubbelgångare.
Gosia: Ok, så genom dessa speglingar kan Federationen influeras? Det är idéen? Är det orsaken till varför
Federationen är som den är?
Yázhi: Ja. Det är orsaken till att människor med sitt låga kollektiva medvetande stoppar Federationen. Med andra
ord det är människorna själva som blockerar Federationen.
Gosia: Men de där ovan i 5D som i teorin är i en högre frekvens. Dessa bör kunna SE GENOM information från
den spegling den lägre som kommer från 3D. Varför influeras inte de högre mer utvecklade varelserna i 5D av
sina speglings-former mer effektivt? Har inte de större kreativ förmåga?
Yázhi: Trots den större förståelsen inom 5D är allt inte möjligt att förstå, det baseras på grund av den
begränsning som de lägre har som lever i den kollektiva mentaliteten av 3D har möjlighet att förstå.
Gosia: Kan du förklara det med andra ord? Jag förstod inte.
Yázhi: Från 5D kan du förstå många fler saker än från 3D perspektivet. Således 5D personen förstår och är
influerad av 3D personen men hur 5D kan influera 3D är begränsat. Det är samma fenomen som att 4 inte förstår
9 men 9 förstår 4, eftersom de innefattar det.
Estel·la: Den begränsade förståelsen i 3D påverkar 5D… hahaha, hahaha, vilken sörja, vilken knut! Och varför
kommer inte andra raser för att delta i detta och avslöja spelet, starta omskolningen som Lina nämnde?
Yázhi: Därför att de är indränkta i sina egna tanke modeller av förståelse. Deras idéer, deras koncept, kommer
även att influera, men påverkade av sina egna övertygelser. Der innebär därför att de inte kommer kunna skapa
samma dynamik.
Estel·la: Jag förstår inte på vilket annat sätt som de skulle hjälpa i så fall.
Yázhi: Enbart som guider opererande som sig själva i form av stjärnfrön i 3D. Och jag skulle säga att de gör ett
dåligt jobb och de hanterar egentligen bara sitt eget lärande i 5D.
Lina: Ok. Inom Federationen vid Saturnus finns varelser som är inkarnerade och lever på Jorden i 3D som
stjärnfrön. Och dessa som 3D personer influerar vidare 5D varelserna genom att överföra sina begränsade
idéer… men repeterar samma strategi 100 -tusen gånger för att lösa problemet, utan att någonsin lösa det. I så
fall… ser jag dem som imbecilla! Jag förstår inte varför de från sina högre perspektiv i 5D… inte kommer med
bättre lösningar?
Yázhi: Eftersom de enda lösningarna till 3D problemen kan bara nås från den aspekten de har som genererar
dem. Om det inte sker repeteras bara problemen. Med andra ord, problemen på Jorden kan enbart lösas av de
som lever på Jordplanet. De är människorna inifrån sig själva som måste lösa sina problem.
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Det är orsaken till att så många stjärnfrön lever på Jorden nu som enda säkra lösning till problemet och det är
vad stjärnfröna är till för. De är kavalleriet som kommer in för att lösa problemet.
Exempel på vad jag förklarat ovan är att Federationen inte kan komma in för att rädda Jorden, eftersom de inte
kan operera i den densitet som människorna har på Jorden.
Rädda Jorden måste kollektivet på Jorden inom sin existentiella struktur och förståelse göra själv. Det är orsaken
till att Federation eller i övrigt något som inte existerar för kollektivet på Jorden, inte kan komma in och göra,
eftersom de inte har någon möjlighet att nå in för att hjälpa.
Se följande exempel:

●

Jag kan inte påverka det mänskliga Kollektivt Omedvetna ensam.

●

Det fungerar inte, det kopplar inte eftersom det inte finns någon punkt att nå in till.

●

Den punkten som kan göra det är stjärnfröna som är på Jorden från den ömsesidiga förståelsen de har i
både i 3D och 5D.

●

På så vis kan de fungera som brygga för att som jag säger filtrera information till människor på Jorden. I
annat fall kommer de inte att lyssna till oss eller bara ytterst få, som tidigare bevisats.

Estel·la: En annan punkt som du nämnt tidigare. Du säger att människorna skulle kunna komma vidare men först
efter omfattande misär men då skulle de inte vara samma. Skulle inte även det få konsekvenser? När alla dessa
människor återvänder till 5D efter att ha gått igenom så mycket svårigheter?
Gosia: Dessa traumatiska upplevelser skulle fortsätta att exporteras utanför i ett ändlöst cykliskt förlopp.
Yazhi: Sedd från perspektiv av efterlivet ses och tolka rädsla inte på samma sätt. Fast rädsla tar de med sig som
idéer i dem själva som jag beskrev ovan. Det orsakar att 5D Kollektivet Omedvetet matas på med fler
fantasifigurer som bevaras och påverkar alla raser.
Estel·la: Om stjärnfröna skulle komma in med alla sina minnen… skulle de kanske vara mer kapabla. Eftersom
många är programmerade att inte minnas är det svårt att vara effektiv.
Yázhi: De kommer inte ihåg men deras förståelse och väsen är bland stjärnorna. För att visa det, skulle du inte
vara här med mig nu. Du skulle göra någonting annat, exempelvis kolla om Kardashians har en ny hatt eller vad
som helst.
Estel·la: Vad som bekymrar mig all denna klaustrofobi, stress, depression som de vakna får gå genom.
Yázhi: I sig självt, sedd från synpunkten av förståelse är det de uppväckta som plågas överlägset mest. Det beror
på att för massorna i ”Matrix” händer inget. Det finns en pandemi ok, men så snart de är vaccinerade blir allt
normalt igen. De lyder, sätter på sig sina masker, går vidare i sina liv med ett leende.
Lina: Ok. Fast jag menar inte att de kommer för att rädda oss. Jag förstår redan att det inte är möjligt. I stället…
bör exempelvis de stjärnfrön som kommer in minnas alla överenskommelser.
Alternativt om alla raser som är involverade med att skicka in stjärnfrön skulle komma överens om en enda
version av historien… den enda versionen. På så vis kan avslöjanden från sanna ”kontaktpersoner” ge enhetliga
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förklaringar av problem och åtgärder. Med andra ord… använda samma system som förslavat oss för att frita
oss.
Gosia: En god ide Lina.
Yázhi: Ett mycket stort antal barn som kommer in för närvarande har minnet intakt och det är även anledningen
till att Cabal attackerar dem så frenetiskt med olika injektioner och nu med den senaste.
Och hur validera vem som är en verklig kontaktperson och vem som inte är det? Alla ödslar sin tid på att
kontinuerligt attackera varandra.
Gosia: Det är orsaken till att de bör komma in med minnet intakt, inklusive minnas de överenskommelser som
gjorts. Allt sammantaget. Inte komma utan minne och inte ha olika utspridda versioner av historien. Och inte att
alla har olika versioner vad som gäller för respektive ras och dess agenda.
Gå samman! DÄR UPPE. Lika mycket som här nere. Förena er innan ni kommer in hit. Kom överens på någon
slags nivå av ett råd bland multipla raser. Kom in i form av en arme, där var och en kommer ihåg dessa
överenskommelser. Om det inte sker kommer de bara attackerar varandra och bråka över vem som talar
sanning.
Yázhi: Det har redan hänt och det är orsaken till att så många barn kommer in. Och inte bara i 3D, utan även i
5D av samma skäl. Inklusive mig själv. Komplett minne.
Estel·la: Men låt dem komma in som s.k. walk-in (i befintliga vuxna) eftersom vi inte har tid att vänta på att
barnen skall växa upp.
Yázhi: Ja, även dessa finns, men som du säger de måste bli fler.
För att summera upp för idag. Federationen kan inte blanda sig i på det sätt människor skulle önska. Det är inte
det att de inte vill, de kan bara inte.
Lina: Eftersom de inte är del av vårt kollektiva medvetandets verklighet. Förstod jag det rätt?
Yázhi: Ja.
Gosia: Du ser det inte som lite av en ursäkt? Eller ser du det ett verkligt ärligt skäl?
Yázhi: Det är ingen ursäkt. Det är en existentiell barriär.
Estel·la: Jag kan förstå det. Om Federationen exempelvis nu öppet skulle vilja blanda sig i skulle det orsaka mer
problem. Människor skulle bli panikslagna och vissa skulle troligen börja ta sin liv eller liknande.
Yázhi: Exakt. Orsaken är att den existentiella strukturen av det mänskliga Kollektiva Omedvetandet skulle tolka
Federationen enbart som något liknande filmen ”Independence Day”. En invasion av UFOs med negativt resultat.
Anledningen är den mentala programmering som människor har utsatts för.
Gosia: Ja, men jag menar inte till den typen av ingripande, utan i stället ta kontroll av media i tysthet. Vilket alltid
varit aktuellt.
Estel·la: Ja, det håller jag verkligen med om. Och jag tror att det är nödvändigt för att människor åtminstone skall
få tillgång till informationen.
Lina: Vad jag inte förstår är hur vi kan fortsätta agera tillsammans med våra röster och själens väg här i ”3D” om
vi börjar bråka så snart vi ser ut att komma samman… eftersom Federationen då drar ner rullgardinen som
motverkar ”avslöjanden” med fula bakåtsträvande trix. Så som mot dig exempelvis. Vi kan inte fortsätta på det
viset. Det är som att bygga upp slott som sedan attackeras varje gång det är nära på färdigt.
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Yázhi: Ja, men ”Federationen själv” utifrån din synpunkt är inget annat än den Cabal som kontrollerar media. Om
människor själva tar sig samman och tillsammans med dess Kollektivt Omedvetna säger ”nu är det nog” då
kommer allt plötsligt sluta. De gamla mumierna, nördarna bland millionärer med sin sprutor skulle tappa all sin
makt omedelbart. Sett från det mänskligt Kollektivt Omedvetna är det människorna själva som är Federationen
och det som styr dem.
Gosia: De förstår inte att allt de behöver säga är ”nu är det nog”. DE SER INTE vilket orsakas av nivån på den
ENORMA manipulation de utsätts för.
Estel·la: Ja, man hur skall de kunna säga att det är nog, om det är så svårt för dem att överhuvudtaget se vad
som händer? Även om det har all information inom ett klick… är det inte del av deras verklighet, vilket även gäller
Federationen.
Yázhi: Ja, men denna enorma manipulation kommer i själva verket från människorna själva. De måste skärpa
sina sinnen på det individuella planet för att kunna påverka det Kollektivt Omedvetna för att på så vis därifrån
utveckla det vidare.
Lina: Ok. Det innebär att den bakåtsträvande Federationen som attackerar er direkt i era rymdskepp era
identiteter, internet anslutningar… den Federationen i ”5D”… är verklig… ingen fantasikonstruktion… vi skapade
den inte… men den stimuleras även av de negativa 3D idéerna?
Yázhi: Allt som finns och existerar är fantasifigurer, inklusive elakingarna. Du liksom jag är en fantasifigur. Vi
formas av effekten av att hålla fast vid en konstant ide, vilket i sin tur utgörs av den frekvensharmoni som formar
materian. Men det är fortfarande bara en ide.
Således från perspektivet av detta rymdfartyg har det ingen betydelse vem Federation är, eftersom även de är i
grunden en fantasi. Så om det är 3D Matrix som attackerar eller Saturnus Federationen är det exakt samma sak
från mitt perspektiv.
Kan man då säga att Federationen vid Saturnus är infiltrerad? Säkerligen, men då utifrån det Jordiska
perspektivet. I vårt fall skapar även vi dessa fantasifigurer. Vi skapar dem i överenskommelse med människors
uppfattning inom människornas Matrix, inte i enlighet med vår existens på grund av att vi inte är del av det
Kollektivt Omedvetna på Jorden. Det är anledningen att de attackerar oss som ett immunsystem skulle attackera
en extern smitta.
Men den smittan stannar inte med oss. Mer uppenbara komponenter är vad som inte är en accepterad del av det
Matrix som formats på Jorden. Därför riktar den sig även mot er eftersom även du/ni attackeras av samma skäl.
För de inom 3D Matrix Kollektivt Omedvetna är du därför betraktad synonym med oss, eftersom vi behöver er
som ”existenser” där. Och även de som attackerar behöver er som länkar till oss. Jag säger inte det från
perspektivet av anklagelse utan bara som ett klarläggande.
Sedd från Jordens 3D Matrix Kollektivt Omedvetna är ni en av oss. Det är orsaken till de anklagar er för att hitta
på vår existens som är allt vad Matrix ser. De ser inget annat, bara er. På grund av att var och en av er här har en
fot i 3D Matrix och den andra i 5D Matrix.
Estel·la: Tack, jag förstår beskrivningen.
Lina: Alltså bubblan av vårt omedvetna Matrix sprids som en deformerad ballong som omfattar dig och delar av
Federationen som en slags återkoppling av idéer som på ett speciellt sätt stimulerar den snara vi sitter fast i.
Yázhi: Ja, det kan beskrivas som ett set av bubblor. Allt influerar varandra, samtidigt.
Det kan beskrivas som att hela Universum utgör en omfattande helhet. Uppdelningar är enbart illusioner av
tankarna som genererar idéerna av separation. Likväl är det en illusion.
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När en eller fler personer är överens om att se saker tillräckligt lika, dela grundläggande idéer, är när
överenskommelser av uppfattningar formeras i vad som kommer att utgöra en respektive Kollektiv Omedvetenhet
som kan sägas vara Bubblor.
Stora bubblor skapas av små grundläggande bubblor som representerar varje person individ och själ. Och varje
själ utgör del av Ursprungskällan (Source, God …), av Helheten. En ”från här till här”, vilket i sin framställning
kommer att kallas… ”Gilberto Gomez”.
Cristina: Naturligtvis, jag förstår. Det påminner mig om filmen ”Inception” var drömtjuven attackerades av det
omedvetna bland de som drömmer.
Yázhi: En av de bästa filmerna på Jorden, en som jag studerat grundligt. Jag kan förstå att människor inte kan
förstå den utan att se den minst 5-6 gånger. Såsom i denna film, kollektivet inom varje dröm, utgör den verklighet
de kommer att börja gå mot är vad som formar verkligheten, i detta fall du. Eftersom dessa är de som
destabiliserar systemet som i sig själv skulle kunna vara perfekt (som förklaras av Arkitekten).
Cristina: Ja, det är en av mina favoritfilmer.
Estel·la: Min fråga är följande: Hur är det möjligt att modifiera det Kollektiva Omedvetandet? I ett större
perspektiv, delta i avslöjande och transfereringen av kunskap för att åstadkomma förändring av andra
människor… men i liten skala?
Det är som att säga, vi har rätt, var och en av oss i detta Kollektiva Omedvetande, inget mer. Så, vad gör jag inte
för att finna mig själv i detta splittrade 3D-5D och möjliggöra förändring av förloppet på Jorden?
Yázhi: Du kommer inte att kunna göra det och inte heller jag eller någon annan. Det är därför Federationen inte
kan ingripa. På grund av att motivationen till förändring måste komma inifrån, från en mognadsprocess och
framåtskridande av det interna medvetandet. Inte från något utifrån.
Och för det behöver du motivation eller incitament och oturligt nog genererar det motstånd som leder till den
kollektiva plågan.
”Verum vident finem notis” - See the truth will end the night - “Se sanningen och mörkret skingras”
Varje person som ”sover” måste bli medveten om lögnerna som leder till att problemen kvarstår på Jorden. Det
betyder att personer som ni är det enda hoppet för mänskligheten.
Estel·la: Men om jag är vaken, hur kan jag fortsätta interagera med sovande människor?
Yázhi: På grund att ditt medvetande är större förstår du mer än dem. På så vis kan Du se dem. Du kan förstå
varför de tänker som de gör men de förstår inte dig. Du kan se de som sover eftersom du är vaken. Du är i deras
verklighet och samtidigt inte.
Du delar ett bord; dock är deras verklighet en annan, helt parallella världar. Du är dörren, länken mellan två
världar.
De kan inte och vi kan inte ingripa utan att göra saken värre. Skulle vi göra det leder det bara till stimulans av
problemet.
Det vill säga:

●

Beroendet av att få problemen lösta utifrån när de har allt för att själva kunna lösa problemen för sig
själva.
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Gosia: Men är det vad Federationen själv tror? Är det deras förklaring? Vad du säger är att de inte har möjlighet
att ingripa. Är det även din uppfattning av deras skäl eller är det något som de själva hittar på? Såvitt vi kan förstå
är saken den att skälet till att de inte hjälper är inte så nobel.
Yázhi: Nej, de förstår inte varför de inte kan. De hanterar det som om det handlar om en annan typ av orsak,
exempelvis Karma. Fast allt handlar i slutänden om just vad jag sa. Federationen komplicerar det hela mer vilket
är tämligen klart. De kan inte ingripa eftersom det skulle handla om att släcka en brasa med eld. Det är skälet
som jag personligen ser det.
Cristina: Och om det Kollektiva Omedvetna attackerar oss som om vi är ett virus på grund av att vi sitter i en
annan verklighet. Hur kan vi då fortsätta att hjälpa? Min tolkning är att ju mer vi lär och förstår desto mer blir vi
attackerade?
Yázhi: Ja, ni är problemet för de Kollektivt Omedvetna. För dig är även omvänt ”Matrix” folket ”problemet” som
inte delar samma bild av verkligheten (eftersom verkligheten inte innefattas bland de Kollektivt Omedvetna).
Lina: Således, är vi bryggor, portar till en annan verklighet men vi har inte förmåga att väcka upp dem eftersom
de måste vakna upp själv. Hinner vi inte få dem att vakna i tid kommer de väl förstöra sig själva och oss?
Yázhi: Enligt det gamla ordspråket; Du kan bara leda hästen till vattnet men du kan inte få den att dricka det.
Av den anledningen kan du bara erbjuda ”de andra som sover” den information som du har, men du kan inte få
dem att tro på det. För att göra det måste de själva se och erfara vad du säger till att börja med.
Det är hur de hårt programmerade de är via Matrix och därför måste de gå genom allt de måste för att kunna
förstå sina misstag. Det är inte vad jag vill utan vad jag ser.
Estel·la: Om det är så att varje persons uppvaknande, dennes intresse och kuriositet måste komma inifrån och
du säger att det bäst kan ske genom att erfara svårigheter… menar du att det som händer nu är ok?
Yázhi: Olyckligtvis, ja. Svårigheter driver dem mot förändring eftersom de tar dem ut från deras komfortzon och
forcerar dem att bli aktiva. Du lär av att ha svårigheter även om det kan vara olyckligt, men så är det.
Fast det är inte nödvändigt att ha det svårt för att lära och något som kan hanteras men inte av de som sover
eftersom deras tankar rör sig på en basal nivå.
Estel·la: Men i så fall när motståndet är så stort och allt redan gjorts för att ge dem denna information… Vad kan
göras mer? Är allt vi har kvar bara att vänta?
Yázhi: Du gör redan allt vad du kan men det är var och ens beslut. Du kommer dock fortsätta att försöka.
Acceptera din begränsning kring vad du kan göra eftersom det räcker. Om du skulle börja ”offra” dig själv för att
”hjälpa mänskligheten” ökas problemen med dina egna svårigheter.
Acceptera vad du kan göra och vad du inte kan göra på liknande sätt. Förstå att det inte är ditt ansvar att lösa
problemet även om du är det sista hoppet. Var medveten om att du inte är ensam och att fler personer finns där
ute som arbetar mot samma mål. Det kommer inte att vara helt uppenbart för dig, men de finns.
Med andra ord, du har rätt att vara lycklig och ha ett liv utan att du skall behöva bli bitter på grund av
svårigheterna. Vi kan bara göra vad vi kan, vänta och se. Det är inte ditt ansvar att ta världen på dina axlar och
inte heller vårt.
Lina: SAMMA GÄLLER FÖR DIG!
Gosia: Ok tack så mycket Yázhi. Jag ser det på liknande sätt. Ledsen att jag insisterar men en sak är fortfarande
inte helt klar för mig. Varför har inte personer i 5D med sin större kreativa förmåga - bredare mer omfattande
uppfattning möjlighet att ändra vad som händer i världen. Vad är orsaken till att de behöver influera människor på
Jorden från Jorden? Du har tidigare förklarat att föreställningsförmågan är kraftfullare utanför Jorden än på
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Jorden. Här är det så begränsat. Varför inte influera människorna på Jorden och speglingen av dem i 5D med
den förmågan de har där att manifestera snabbare?
Yázhi: Kom ihåg att en densitet bara är en grupp av överenskommelser hur omvärlden skall tolkas och det är vad
som kommer att definiera en högre densitet i jämförelse med en lägre. 5D över 3D omfattar en större mängd
information som kan processas som en del av den existens som definierar den.
Denna mer omfattande information bygger på högre medvetande med större och fler minnen, fler detaljer, större
förståelse samt fler överenskommelser som varelser i högre densitet har i jämförelser med de i lägre densitet. Ju
större förståelse, fler detaljer, större förflyttning av energi och snabbare manifestation.
Gosia: Exakt. Varför utnyttjar de inte sin större föreställningsförmåga från ovan, i stället för att använda
människor i 3D för att påverka och förändra dem? Jag refererar till vad du nämnde om Federationen som
behöver människor för att kunna ändra människor på Jorden som trots allt är Federationens egna spegelbilder
etc.
Yázhi: Skälet till det beror även på om vi i högre densitet förstår en lägre densitet, är vi inte del av den. På det
sätt du förstår dina anhöriga som inte vaknat. Trots det kan du fortfarande inte ändra dem, hur du än försöker
förklara allt. Exempelvis genom ett enkelt spel med dockor.
Lina: 3D personer är således sådana som inte kan processa den informationen än… eftersom de är
begränsade?
Yázhi: Ja, de är begränsade. Därför kan de inte föreställa sig vad som är bra för dem utanför den
föreställningsvärld som de är begränsad till av sina idéer. Därför blir deras tolkning av världen begränsad, i likhet
med vad jag sagt 3/4 miljon gånger.
Gosia: Exakt. Och de från ovan känner till att de i 3D är begränsade. Enligt min åsikt är det därför förändringarna
DÄRIFRÅN bör kunna ske snabbare med återspegling här nere på grund av att vi är sammanlänkade. Vår
föreställningsförmåga är så långsam inom 3D.
Yázhi: Även i 5D anser de sig begränsade. Fast på grund av att de är i 5D tror de att deras begränsning är
annorlunda men mer expanderad än den på Jorden. Dock de har fortfarande liknande problem. Fråga till
exempel Anéeka om hon kan gå genom en vägg.
Estel·la: Det fungerar således så att 5D influerar 5D? Dock kan de inte nå de som lever inom den begränsade
3D bubblan?
Yázhi: Ja. De kan men med stor svårighet och det behövs en ingångsportal. Det handlar om något med
frekvenser enligt 5D men det kan även influera via 3D (stjärnfrön igen).
Gosia: Är det inte väl mycket som krävs av människor i 3D när det är så tydligt att personer i 5D inte kan influera
de på Jorden av någon orsak?
Yázhi: Det är bara det att problemen skapades från 3D och kan av den anledningen bara lösas av en mognande
förståelse från 3D.
Lina: Ok. De som befinner sig i 5D kan inte influera ett kollektivt medvetande som de inte är del av. Det är
orsaken till att de behöver forma de som kommer hit… Fast det skapar ett problem… på grund av den uppenbara
begränsningen av de (stjärnfrön) som är här… var dessa lågfrekventa idéer ”tas upp” till 5D. Förstår jag det rätt?
Yázhi: Se följande exempel:

●

Vad händer om du går ut från bostaden och olyckligtvis trampar på en myra som du inte ens såg?
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●

Du är inte skyldig; eftersom du inte vet om det, således var du inte involverad.

●

Men om du går och redan ser myran innan du trampar, är du redan involverad i problemet.

●

Nu har du redan ”Karma” gentemot myran eftersom du måste vara försiktig så du inte trampar på den.

●

Konceptet med Karma är vad Andromeda använder för att motivera att de inte ingriper.

●

I sig själv är det helt giltigt att ingripa. I fallet med Taygetans så har de redan sett den ”lilla myran” och
de har således ett problem nu.

Gosia: Även Andromedans har sett. De är här. Jag ser dem inte undersöka någon annan rymd.
Estel·la: Jag tror att de bara ser på den del som intresserar dem.
Yázhi: Exakt. Var och en kan bara se inom sin egen begränsade förståelse.
Lina: Men i så fall… hur kommer det att sluta? Jag ser inget annat än kollaps… och det kommer fortfarande inte
hindra fler själar från att komma hit för att leva i detta spel (erfara att leva på Jorden) som förefaller så
underhållande för dem.
Yázhi: Vi får se om Människors Omedvetna kan mogna och expandera snabbt nog för att lösa sina egna
problem. Om inte, kommer vi att få se en kollaps förr eller senare vilket kommer att leda till framväxten av ett
annat paradigm eller mer utvecklat Matrix.
Cristina: Och vad kommer att hända med de uppväckta människorna som systemet attackerar? Kommer de att
dras ner av de Kollektivt Omedvetna eller kommer en ny verklighet att skapas för dem?
Yázhi: Mest troligt, kommer människorna inom det Kollektivt Omedvetna - Matrix slutligen dra dem med sig men
det är inte över än. Kampen fortsätter - tärningen är i luften.
Estel·la: Kommer de Kollektivt Omedvetna dra ner oss med dem? Inget jag vill! Jag ser fram mot att kunna
skapa min egen verklighet för mig själv!
Yázhi: Och det kan du och de andra fortfarande. Om du undrar hur du kan? Det är möjligt genom brister inom
själva systemet. Allt är inte förlorat. Återigen, allt är en ide. Du är mycket kraftfull.
Problemet är att omfattningen av de Kollektivt Omedvetna som vill att det som skapar människornas problemen
skall få fortsätta. Det vill säga delegera makt, frihet och mänsklig självständighet i utbyte mot skydd från icke
existerande problem som bara underbyggs av idéer.
Stjärnfrön är spirituella guider. De kan inte göra mycket mer. Dock är spiritualitet grunden till allt.
Det enda sättet att rå på detta problem är att undvika separation. Det betyder att ni, stjärnfrön, kärleksfullt
behöver integrera Matrix människor.
Jag förstår att det finns orsaker till problemen, men ni bör vara smartare än dem. Skapa inte fragmentering inom
familjer exempelvis genom åsiktsskillnader utan etablera förståelse. Försök hitta sätt för att få människor att se
problemet.
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Visa exempelvis bevis på någonting för dem. Säg bara inte att du såg bevis eller nåt liknande. Deras ideer är
enkla i jämförelse med er förståelse. Led dem därför till att utveckla sin förståelse med små avslöjanden stegvis i
form av tydliga bevis.
Tala exempelvis inte om för dem att ansiktsmask inte fungerar. Ett bättre sätt är att visa dem hur avskyvärda
dessa masker är som samlar på sig massor av ohyra redan efter några minuters användande. På så vis kan de
förstå problemet och inte bara höra vad du säger till dem om problemet. Om de fortfarande vill andas in 80 typer
av mikroorganismer från masken är det upp till dem. Åtminstone har de fått kännedom om det.
Gosia: Ok ett tvivel. De ”vakna” stjärnfröna är de som är här för att kämpa mot systemet för att ändra det. Men
alla andra stjärnfrön, de fattiga trasiga skorna som inte är vakna. Är alla dessa de som skapar den verklighet som
vi ser (för att erfara vad som…) eller skapar även de ”vakna” stjärnfröna detta?
Yázhi: Ja, de kom in där som stjärnfrön för att erfara ett experiment. Trots att det i verkligheten inte är
nödvändigt. Alla som har något att göra med Matrix stimulerar det. Du stimulerar Matrix och även jag stimulerar
det via dig.
Gosia: Min nästa fråga är relaterad till att du säger ”människor frågar efter det”. Människor blir förenliga med
parasiten eller bakterien eller vad de nu är som finns där inom oss permanent för att manipulera oss. DEN
LÅTER OSS VARA men när vårt immunsystem försämras attackeras vi.
Dock i fallet med människor frågar jag mig varför vårt immunsystem är så svagt? Eftersom den där parasiten är
levande och aktiv i vår kropp och den låter oss inte vara i fred.
Den attackerar oss, inte bara när vi har sänkt immunitet. Utan DEN ATTACKERAR KONTINUERLIGT och är
super aggressiv. På så vis anser jag att det inte är exakt jämförbart exempel med parasiten som bara attackerar
när vi är försvagade. Vi är i huvudsak sårbara på grund av att parasiten är superaktiv och har varit så tusentals
år.
Yázhi: Vad du säger är från den mer komplexa aspekter av den förståelse du redan har. För andra människor är
det enligt deras förståelse inte några problem. De frågar sig bara hur de skall kunna fortsätta med en ”livsstil”
som de är vana med, utan förmåga att förstå konsekvenserna av denna livsstil.
Även du kan se att det är människors livsstil som orsakar problemen. För mig är det orsaken till att du är
bekymrad men Matrix folket kan inte se det.
Allt är ”fint” om de bara hörsammar de officiella påbuden. Och enligt dem, kommer det förr eller senare med hjälp
av sprutan leda till att pandemin avslutas och allt återgår till det normala. Vi talar om två skilda uppfattningar av
verkligheten här. Er och deras. Ni är de som vill ändra dem och få dem att förstå er eftersom ”det är bättre”. Från
deras synpunkt är ni de knäppa inkräktarna som inte förstår.
NÄSTA DAG
Yázhi: Om ni vill skulle jag idag föredra börja med att svara på frågor.
Lina: Ok fint. Yázhi du säger… problemet är skapat från 3D och kan bara lösas från 3D med ett ömsesidigt
mognande och förståelse. Idag, är vi på gränsen av en ny omstart av förtryck som skapas av människans
offermentalitet. Om Federationen eller någon fritar dem… kommer denna offermentalitet fortsätta. Och låt oss
tillägga att de faktiska personerna inom 5D inte förstår eller känner till det. Dessa är inte medvetna om allt vad du
säger.
MEN, bara en tanke… om människan skulle ”räddas” innebär det inte att de hamnar i en större 5D bubbla… Om
de befinner de sig i ett sådant samhälle, skulle inte denna känsla av offermentalitet och behovet av att bli räddad
försvinna?
På grund av att i det fallet handlar det inte om Federationen som räddar oss för att sedan lämna oss inlåsta här.
Genom att lämna 3D och ingå i 5D kommer vi alla gradvis eller plötsligt minnas hur eviga vi är. Vi kommer igen
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kunna koppla oss till Ursprungskällan och sedan starta omskolning mot ett mer utvecklat sinnelag. Därefter
kommer vi slutligen förstå vad vi verkligen är.
Således kommer strukturen av vårt nuvarande ego förskjutas mot en förståelse av vår eviga och sanna identitet.
Vilket slutligen är något som kan bryta de självbespeglande tendenserna av ”jag först” och den faktiska mentalitet
som definierar den mänskliga rasen och dess förledda beroenden.
Yázhi: Ok, låt oss bortse från det där med Månen i första hand. Tidigare utgjorde den en högenergi etherisk
barriär som inte tillät transporter av varelser att passera utan påverkan av manipulerande teknologier. Månen
blev principiellt designad som en metod för mentalt förtryck.
Idag är den barriären så svag att den lokala Federationen funderar på att stänga av enheterna på Månen.
Resultatet kommer inte ge några märkbara förändringar, inte ens på Jorden. Tekniken är värdelös, speciellt på
grund av att Cabal eller de negativa, vad som du vill kalla dem, redan kan passera barriären kontinuerligt via
portaler. Om de tillåts kan de även passera med rymdskepp. Vad som således håller kvar 3D på Jorden är den
mänskliga mentaliteten.
Det beror på att en viss densitet inte är en plats utan en mentalitet av en skapad föreställningsvärld. Så som du
säger, ja, människorna skulle komma in i den större ”bubblan” bland de andra 5D raserna. Det är den slutliga
intentionen.
Problemet är att det finns inget att rädda människorna från eftersom de skapar sina egna problem och är sina
egna problem. I det momentet de skulle inse denna fakta och realiserar hur självdestruktiva de själva är med sina
tankar och värderingar så skulle de automatiskt bli vad vi här kallar 5D.
Kom ihåg, det finns inte några densiteter. Det är bara en ide eller kan sägas bestå av överenskommelser av en
till flera människors ideer. Skulle teknologierna som genererar frekvenserna från Månen tas bort löser inte heller
problemet. De är irrelevanta.
Vad hindrar människor från att komma ihåg och realisera allt de är, vad de var och vad som pågår. Svaret är
igen, det är deras egna mentala programmering av sina idéer och värderingar.
Den mentala hanteringen skapar kontrollen över dem… Jag repeterar:

●

Styrningen av människor som sker av deras regeringar som de själva skapat sker med samma attityd
som besluten att delegera skitgöra till ”auktoriteterna”. Allt detta sker under antagandet att dessa
kommer att verka för deras bästa.

●

Problemet är att regeringarna inte finns där för att ta hand om människorna. Dessa regeringar och
oberoende om de gäller de officiella eller figurerar bakom kulissen av hemliga sällskap och allt detta
som faktiskt är den sanna regeringen. Orsaken till att allt detta sker är resultatet av människors egna
attityd och sätt att vara.

●

De monster de skapar kommer tillbaka för att ”äta” dem. Även millionärs-nördarna med sina sprutor och
de som är färdiga för ättestupan av gamla miljardärer som Rothschild och Rockefeller, bland andra, är
resultatet av människorna själva. Varför?

●

Allt detta beror på att de som kommer upp i en social maktposition på Jorden måste ha en väldigt precis
karaktärsegenskap, om inte, kommer de inte kunna klättra till en maktpositionen. Till dessa egenskaper
kan räknas att ha en brutal självupptagenhet som tär på andra kvaliteter som brist på empati.
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●

Resultatet blir att de som kommer i maktposition är de värsta representanterna för mänskligheten och
detta har skett genom århundraden om inte under tusentals år ( själva verket från cirka 1310 BC). Därför
måste människorna måste fråga sig själva vad som hände och som fick dem att komma till en punkt
som nu lett dem till randen av utrotning av dem själva.

●

Jag insisterar, en person kan endast komma i maktposition om de har en definierad grad av Narcissism,
vilket de även överför till sina barn. Resultatet av det leder till klasser av människor som logiskt kommer
att skapa en maktposition vilka därmed exploaterar andra som inte är narcissistiska. Liknande sker även
i personliga relationer var en empatisk medberoende person kommer automatiskt exploateras av en
narcissist.

Estel·la: Mycket intressant om Månen. Jag har förstått det som att vissa byggnader verkligen kommer att
försvinna. Fast naturligtvis, om de finns kvar som idéer bland människorna kommer de fortsätta vara kvar i deras
föreställningsvärld.
Yázhi: När de väl skapats, kommer de vara kvar eftersom de redan är en del av Matrix. Och de kommer fortsätta
behålla dessa frekvensharmonier. Jag utgår från att de bara kommer försvinna i vissa fall.
Enligt min åsikt ser jag det mer som att de kommer att vara kvar men bara upphöra att existera från ett annat
perspektiv, exempelvis i det fall de inte längre är nödvändiga. Orsaken till att det sker är att samhället kommer att
utvecklas mot något mer positivt.
Byggnaderna för de stora bankerna till exempel torde ”försvinna”. Dock kommer själva byggnaderna vara kvar för
att exempelvis användas för lägenheter som människor kan använda som hem. Fast det kan bli nödvändigt att se
på problemet med försvinnandet av fysiska ting men för mig är det dock något mer symboliskt som jag beskrev
ovan.
Gosia: Aspekten kring byggnaders försvinnanden där städer skapats av datorer var min tolkning av Anéekas
förklaring för 3 år sedan. Skulle inte objekt och byggnader som placerats från ovan i så fall försvinna? Kan de
bara ändras för något annat syfte?
Yázhi: Ja, för mig är det klart att när de väl blivit skapade kommer samma Matrix underhålla existensen av dessa
byggnader eller liknande.
Problemet är att de inte bara kommer vara kvar som byggnader men raserna som via artificiella metoder förde in
vissa saker på Jorden kommer senare att omskapas för funktioner som passar på Jorden. Följden blir att det
ökar komplexiteten av problemet. Införandet av saker och ting som inte är anpassade för sin tid är ett tydligt
exempel på vad jag beskriver här.
Cristina: Ok. Om vi går tillbaka till en tidigare diskussionspunkt. Enligt min uppfattning förstår jag det som att
människorna behöver hjälp för att kunna lära men frågan är om de inte hjälps, vad kommer de då lära?
Yázhi: Många förstår redan men de som inte gör det kommer att fastna i sina egna fantasier. Problemet är att de
som förstår inte är tillräckligt många vilket kan leda till att de dras ner av de som inte förstår.
Hjälpen leder bara bara till skenlösningar som inte löser problemen utan ökar dem istället. Orsaken är att
människorna sitter i en självuppfyllande repeterande slinga av att tro sig själva kapabla att lösa sina problem. Det
är anledningen till deras oförmåga att lösa sina problem.
Hjälp till dem kommer att uppfattas som något de är berättigade till och leder omgående till att de kommer återgå
till samma ”dåliga vanor” som skapade problemen till att börja med.
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Vad som återstår att göra är att människor utgående från vad de själva orsakat ser dessa problem och tvingas
acceptera denna fakta för att därefter lösa allt själva.
Utan att ändra den mentaliteten kommer människorna aldrig kunna skapa ett holografiskt samhälle. Så som
människan för närvarande fungerar kan denna typ av samhälle inte fungera.
Den enkla tolkningen av ett holografiskt samhälle på Jorden är felaktigt sammanblandat med socialism. Vilket i
sig bekräftar brister i det kollektiva medvetandet. Allt bygger på förstärkning av ”jag först” vilket är den destruktiva
Narcissismen av det moderna mänskliga samhället.
Lina: Vad jag förstått… är idéen kring allt avslöjande att väcka så många som möjligt för att rädda dem själva och
andra. Se på situationen nu. Jag är rädd för att det kommer att sluta med att vi blir allt mer indragna i ”deras”
kollektiva verklighet… Vi kommer få betala det priset av att inte förmå dem att ändra sina tankar, idéer och etik.
Yázhi: Det är var och ens mission här. Min känsla är den att de som torde kunna väckas redan vaknat och de
som inte verkar vakna upp inte gör det. För närvarande är det så tydligt och de som inte ser det är blinda. De
kommer inte vakna upp.
I nästa steg handlar det mer om att förena de vakna och inte slåss mellan varandra över bagateller. Samverkan
är nyckeln.
Principiellt handlar det även om att översätta uppvaknande till ett ”språk” som de sovande kan hantera.
Exempelvis genom att manipulera dem så att de inom sin vardagliga tankestruktur, troende och grundläggande
uppfattning kan verka tillsammans med de som är ”vakna”.
Enbart nödvändig information ges för att för att ”väcka upp dem” utan att inkludera komplexiteter som de aldrig
kan förstå och alltid betraktar som nonsens.
Det är skälet till att jag många gånger sagt att inte nämna att informationen kommer från ”utomjordingar”
eftersom den i så fall inte blir trovärdig för dem.
De som sover behöver inte veta om varifrån informationen kommer eftersom de i så fall inte kan hantera den. De
kan bara se små saker som exempelvis att ett hav av mikrober lever i munskydden.
Gradvis kommer de börja förstå att munskyddet inte skyddar dem från någonting utan bara skadar dem. Se det
bara som ett litet exempel av något de kan hantera. Inte att en utomjording sagt det eftersom de aldrig skulle tro
på det.
Estel·la: Jag har en fråga som kanske ligger utanför ämnet vi diskuterar. Du har sagt att om människor fortsätter
på samma sätt som tidigare kommer de inte att kunna bli del i ett holografiskt samhälle.
Frågor:

●

Fungerar alla holografiska samhällena där ute i 5D och om så, på ett bra sätt? Utan att bedöma de
faktum att Federationen inte vill (inte kan) hjälpa, fungerar denna typ av samhälle väl som organization?

●

Eller är det vi från Jorden som inte tolkar det på ett bra sätt eftersom vi inte själva har väl fungerande
bra system och igen det är vår reflektion igen?

Yázhi: Varje kultur eller ras har sin egna version av ett holografiskt samhälle, skräddarsytt för dem efter deras
egna behov. I sig själv har i stort sett är alla så kallade 5D kulturer baserade på tillämpningen av Holografiskt
Samhälle. Vilket även gäller vad vi kallar bakåtsträvande raser.

20

Dessa samhällen är visst inte perfekta och inte utan problem men den grundläggande basen finns och den
basen utgörs av mentaliteten bland respektive befolkning i form av överenskommen sammanslutning.
De använder inte pengar eftersom pengar bara stimulerar bara till brist och offermentalitet samt att det
producerar utvecklandet av fler Narcissister. Av den anledningen leder pengar till ett pyramidalt samhälle.
Tolkning av all information, oberoende av vad det gäller, begränsas alltid av betraktarens förståelse och samvete.
Dennes tolkning kommer att baseras på hans/hennes kunskap och grundläggande intellektuella förståelse. För
människornas vidkommande skulle således tolkningen av hur ett holografiskt samhälle skulle fungera utgöra en
form av spegling av människans sociala programmering.
Cristina: Tack Yazhi, men om du/ni utanför inte hjälper människorna och de fortsätter att förstöra för sig själva,
kommer de inte då skapa mer trauma och förstärka sina destruktiva idéer ytterligare? Ta exemplet vad som
händer med små barn. Jag undrar hur det skall vara möjligt att komma bort från det.
Yázhi: Ja, mer trauma skapas oundvikligen, vilket samtidigt är det enda som förväntas leda till ett uppvaknande
av massans förståelse av det som sker. För att nå den punkten kommer mer trauma och svårigheter skapas.
Svårigheter är i sig en stark faktor för utveckling. Min åsikt är att det inte behövs men med den intellektuella nivån
bland människorna ser jag ingen annan utväg. Jag anser att de kommer ut från sina problem som grupp men till
en betydande kostnad i antal liv som kommer att gå till spillo.
Lidande är inte möjligt att fly från. Dock finns en utväg som att skapa liv och aktivitet i livet så att det ger en
mening så stark så att det gör det värt besväret att undvika lidande.
Gosia: Roten till problemet är som du sa den brutala själv-fokuseringen där fel sorts människor kommer till
maktposition. Och bakom detta figurerar pengarna. Känner du till hur pengar verkligen skapats? Vem har
planterat den idéen på Jorden? Eftersom pengar inte fanns här vid tiden före Atlantis och Lemurien.
Yázhi: Det har sagts att pengar var en skapelse av Maitré rasen för att kontrollera människor. Vilket är en idee
som är accepterad bland Federationens raser.
Jag har en annan bild:

●

Pengar var ett koncept som växte fram i små steg via byteshandel. Konceptet utgjorde ett sätt att
interagera inom en social struktur och inom Jordens Matrix verklighet som var anpassad till
föreställningen av brist.

●

Således skapades ytterligare en fälla för människorna av dess egen ide. Igen, att säga att det var Maitré
speglar en offermentalitet.

●

Ta exempelvis penga- konceptet till en annan planet och studera hur varelserna där mottar det. På så
vis kan du få en uppfattning av mentaliteten hos varje ras.

Lina: Min slutsats är att vi kommer att lämnas här i vår egna kamp och hoppas att våra familjer skall följa oss
under vetskap vad som väntar oss och dem… där vi känner att vi inte nådde fram tillräckligt starkt nu men vi
hoppas att det utgjorde ett tillräckligt bra exempel för de som kommer efter?
Yázhi: Det är mycket möjligt att det blir utfallet för de vakna, ja. Dock finns det fortfarande hopp om att massorna
i tid kommer att förstå att de förts bakom ljuset innan samhället kollapsar. Det kommer att bero på dem.
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