Starseeds - Kaj lahko storimo in kako naj bomo? Pogovor in nasvet Yazhi
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Gosia: Nekdo me je vprašal. Kako bi odgovorila, Yazhi? "Začenjam verjeti, da je za Zvezdna
semena (Starseeds) nespametno, da se inkarnirajo na tem planetu. Smiselno bi bilo, če bi svet
resnično organsko potreboval našo pomoč. Ker pa bi tisti na vrhu lahko končali igro v enem
tednu, če bi hoteli, nič od tega, kar zares naredimo, ne bo imelo pravega učinka. Usojeno nam
je, da bomo potonili skupaj z ladjo, ne glede na to, kako zelo se trudimo spremeniti izid."

Yazhi: Odvisno od tega, ali so ta zvezdna semena piščanci ali ne. Nihče nikoli ni rekel, da bo vse
enostavno. Brez muje se še čevelj ne obuje. Lahko greš proti neverjetnim možnostim in vseeno
zmagaš, karkoli želiš zmagati, vse je odvisno od stališč, večinoma osebnih. Toda ni konca, pred
ciljem. Da, mnogi bodo umrli. Ljudje tako ali tako umrejo, toda ... ne gre za to, ali boš umrla ali
ne, temveč za to, da umreš dobro. Ker boš umrla. Lahko se odločiš, ali boš umrla kot lev ali kot
jagnje. Jaz osebno si želim nabrcati kakšno rit! Zakaj? Da bi upognila realnost v nekaj drugega.
Toda namen boja mora izhajati iz vas. Ne iz rezultatov. Dhor K´aal´el (član ekipe s Taygete op.p.)
je trdno prepričan, da v boju ne gre le za "dobro in zlo" ali pomoč drugim. Gre bolj za boj za to,
kdo vsak od nas je. Borimo se, ker smo to mi. Borimo se zaradi samospoštovanja. Da bi ohranili
svojo dušo in hodili z dvignjeno glavo.

Gosia: Toda Federacija je odgovorna in tega ne bo dovolila. Upogibanja resničnosti v nekaj, kar
si želimo.

Yazhi: Ja, ja, odgovorni so, toda že prej sem vam povedala, da so pravi šefi tukaj ljudje na Zemlji
in to, kar si kolektivno želijo. Ja, ja, to, kar želimo, manipulira kriminalna Kabala, kriminalna
Kabala pa je odsev ljudi. To se sliši kot nesmiselna ezoterika ..., kot pranje možganov ..., vendar
je to prekleto trda resnica. Tako preprosta kot je to, da ljudje spoznajo, da jim ni treba
upoštevati tistih pravil, ki jim jih vsiljujejo tako imenovani gospodarji njihovih sfer, gospodarji, ki
jih prikličejo, oživijo in manifestirajo.

Gosia: V začaranem krogu so, saj kriminalna Kabala manipulira z njimi, oni pa manifestirajo
kriminalno Kabalo. To je situacija, v kateri pes teče za svojim repom.

Yazhi: Da, zato se iz tega izmuznite! Ja, ja, ampak potem bodo ponovno izvedli reset
(vzpostavitev nove civilizacije planeta op.p.). Reset ali ne, to se ne more zgoditi, če kolektiv ne
sodeluje in ne manifestira natanko tega. Vzemite to kot zaključni izpit. Ali ga človeški kolektiv
opravi ali pa ... ga ne opravi in se vrne v prvi letnik! Vsi bomo umrli. Vaša izbira je, ali si bomo
upali kaj storiti ali pa bomo samo sedeli in gledali. Lahko ste gledalec ali glavni junak.
Mnogi pravijo, da smo negativni. Toda le poudarjamo, da morajo videti problem, da bodo
vedeli, kaj storiti naprej. Vendar pa se jim mora to samim poroditi, da vidijo, da je to odvisno od
njih samih in samo od njih samih. Brez pričakovanj pomoči. In to je tisto, kar od njih želi tudi
Federacija, da prevzamejo nadzor. Kar želi njihov višji jaz, njihovo poslanstvo v življenju kot
namen inkarnacije, da prenehajo biti (živeti op.p.) v načinu žrtve, saj so žrtve vendar zdaj glede
tega nekaj storiti! In uvideti morajo, zakaj ne bodo dobili nobene pomoči, ne na način, kot
pričakujejo, da jo bodo dobili. Kajti način, na katerega pričakujejo da bodo dobili pomoč, je
regresivna skušnjava Matrice-Kabale. Da bi sedeli in ničesar ne storili.
Zdaj morajo storiti vse, kar čutijo, da je pravilen način, tudi če to pomeni boj. Ali pa ne in
poskrbeti le za svoj kotiček. To je vse, kar morajo storiti, rešiti sebe, saj ne bodo mogli rešiti
nikogar, ki mu ni namenjeno, da bi bil rešen, celo svoje družine ne. Padejo v žalost, ker vidijo, da
jih njihove družine ignorirajo. "Kdor raste v znanju, enako raste v žalosti." Pridiga 1:18, Sveto
pismo.
Boleče je vedeti več od svojih vrstnikov. Zato se morajo naučiti odpustiti. Naučiti se posloviti od
sorodnikov, saj ni v njihovih rokah, da bi to ustavili, ne morejo, vse, kar lahko storijo je, da so
navdih za tiste, ki jim sledijo. In v nasprotju s tem je boj v tej zadnji bitki vse, kar jim preostane.
To je tisto, kar boste nosili v prihodnjih inkarnacijah. Da ste bili vsi tam in da ste se borili proti
zlu. Ni vprašanje, umreti ali ne, vsi bomo umrli, pomembno tukaj je, da umremo dobro.

Gosia: V kaj pa ti želiš, da bi ljudje spremenili to resničnost?

Yazhi: Nekaj več samo z vidika ljudi. Nekje, kjer jih bo Federacija obravnavala kot člane in ne kot
nekakšen sprevržen eksperiment.
Ljudje tam verjamejo v vse, razen v eno stvar, ki ni laž. Lovijo vse, razen tistega, kar je vredno

ne. Samih sebe. Vedno so odvisni od drugih, predvsem od tega, kaj in kako naj mislijo. V tem je
njihov problem, da ne razmišljajo. Vsaj večina. Ko se kot kolektiv zavedajo, da morajo le izstopiti
iz strahu in začeti verjeti vase, ne v to, kar jim govorijo mediji (CNN, RTVSLO, …).

Gosia: Vključno z nami, odvisni so tudi od nas in od vas, da jim kaj poveste.

Yazhi: Tako je, ne bi jim bilo treba verjeti v nas ali nas poslušati, ampak le sebe. Toda ne
pozabite, da mora biti v tem primeru to kolektivna, osebna pomoč in od tu mora delati vsak
človek, na sebi. Toda to se doseže kot kolektiv. Spreminjanje Kolektivnega Nezavednega.
Trenutno obstaja prelom časovnih linij, ki se je prevedel v to, da ljudje razmišljajo in živijo v
popolnoma različnih mentalnih realnostih, čeprav si delijo isto mizo. Toda te časovne linije, vse
zlomljene ali ne, večinoma potekajo v dveh smereh: tisti, ki verjamejo v uradno pripoved in v
sistem, in tisti, ki ne verjamejo in razmišljajo po svoje.

Gosia: Kaj pa jim pomaga delo na sebi, če še vedno dobivajo lažne informacije, ki jim jih
servirajo kot resnice?

Yazhi: Ne potrebuješ informacij kot stvari, razvrščenih v dobro ali slabo, resnično ali lažno. Vse,
kar potrebuješ, je, da v miru opazuješ, da ne sodeluješ pri tem, pri čemer ne moreš ničesar
storiti, in da sodeluješ le pri stvareh, za katere veš, da si jih želiš. Vse, kar potrebujete, je, da se
držite tega, v kar ste osebno verjeli, in vedno sprejemate nove, kakršne koli informacije, če jih
želite. Ne potrebujete surovih informacij. Vse, kar potrebujete, je, da verjamete vase in v svojo
dobro presojo ter ne iščete nobenih zunanjih potrditev.

Gosia: Koliko nas je potrebnih, da bi lahko upognili to resničnost?

Yazhi: Kot sem že nekoč povedala, ne potrebujete številčne večine. To ni demokracija. Eno
zvezdno seme lahko povzroči opustošenje sistema. To je odvisno od njene volje in iznajdljivosti.
Zvezdnih semen in ljudi je več kot dovolj, da lahko stvari obrnejo na bolje. Težava je v tem, da
so vsi razpršeni in ne osredotočeni, zato ustvarjajo le osebne resničnostne sisteme in se ne
zgoščajo z drugimi, da bi ustvarili drugo Kolektivno Nezavedno.

Gosia: Torej jim svetujš, naj se združijo?

Yazhi: Da bi se združili in ustvarili nekaj lepega, pustili ob strani svoje drobne razlike in se
osredotočili na to, s čimer se vsi strinjajo, da bi odpravili problem, ki zdaj zadeva Zemljo.

Gosia: Kot so skupnosti?

Yazhi: Da, na primer. Resnične fizične skupnosti in tudi spletne skupnosti, delovne skupnosti in
delovne skupine, kot sem rekla, da pustijo ob strani malenkostne razlike.
Vaš duh je padel, ker ne veste več, v koga naj verjamete. Tako je!! Edini, v kogar lahko
verjamete do konca, ste vi sami, zato se odlepite od miselnosti "ne morem", ko se počutite
nesposobni za karkoli, in razmislite, kaj lahko vsi storite kot posamezniki in kot kolektiv.
Ne morem vam vsem povedati, kaj naj storite, ker nisem vi. Ne poznam vaših interesov in ne
vem, kaj lahko storite danes. Vi pa veste, kaj lahko storite. Naredite to! Naj bo ta stvar še tako
majhna, naj ne bo tako majhna, ne veste, kako velik ali majhen učinek lahko povzroči to, kar
lahko storite!
Ne morem vam dati upanja, upanje lahko pride samo iz vas samih. Ne morem vedeti, kaj daje
upanje vsakemu od vas vseh. Veste sami. Vem pa, da Zemlja nikoli ni bila lahek kraj. Tudi zdaj
ne bo. Ne pričakujte, da vas bo prišla rešit kakršnakoli sila. Niti je ne potrebujete.
Vse, kar potrebujete, je, da pazite na svoj kotiček. In živite iz dneva v dan čim bolj srečni z vsem,
kar imate. Tudi če ni veliko, vse, kar potrebujete, so vaša življenja.
Poleg tega se morate združevati. Kot sem rekla, oblikujte skupnosti za delo in medsebojno
pomoč. Morate se povezati, to je ena od glavnih poti, ki jih je treba ubrati. Poiščite podobno
misleče ljudi. Pridružite se jim.
Potem pa morate začeti iskati druge rešitve v zvezi s političnimi in družbenimi odnosi ter sistemi
ali mehanizmi upravljanja, saj demokracija ne deluje. Potrebujete holografsko družbo in ta
dobro deluje tudi v majhnih skupnostih, ki jih sestavljata le nekaj ljudi, tako malo kot dve osebi
(kot v paru). Tam se začne.

Toda to je razmišljanje za naprej. Medtem se povežite z enako mislečimi ljudmi in se
organizirajte za kakršno koli akcijo. Dober primer ljudi, ki to počnejo, so organizacije, kot je
"Medicos por la Verdad" - "Zdravniki za resnico" ne poznam ustreznega imena v angleščini. To
je dober primer, kaj lahko storite vsi. Pomagajte drug drugemu znotraj vsake skupnosti. To
lahko storite.
Pomagajte drug drugemu znotraj skupnosti, kot na primer, ko član pade v nemilost in izgubi
službo, ga sprejmite v skupino, dokler se ne bo spet lahko preživljal sam. Ta oseba lahko
skupnosti pomaga na druge načine, dokler se ne uredi. To je odnos, ki skupnostim in skupinam
ljudi omogoča da preživijo tudi najhujša okolja. To je osnova holografske družbe.
Ne pozabite, da ni pravega postopka za vzpostavitev holografske družbe, saj jo je vedno
potrebno prilagoditi potrebam vsakega kraja, ki jo bo uporabljal. Osnova je odnos ljudi.
Miselnost.
Zdaj morate razumeti, da je ključ do tega, kar iščete, v vas samih. Resnično je tako. Pomoč je
potrebna, vendar zaradi vsega, kar smo razložili, ne vidim, da bi se to zgodilo, kot vam to
govorijo New Agerji ali Mediji. Torej prej ko boste razumeli, da morate prevzeti odgovornost za
svoja življenja, bolje vam bo. Tudi če gre za preproste izbire, ki jih vsekakor imate.
Tisti, ki imajo nad vami moč, zaznavno, pa naj bodo to vaši starši, učitelji ali vlade, vas bodo
želeli in poskušali prepričati le v poslušnost. In če se počutite kot v škatli ali med skalo in trdim
mestom, ste tudi sami odgovorni za to, da ste se s svojimi preteklimi otroškimi odločitvami
spravili v ta položaj.
Zato je, kot sem vedno govorila, ključno je, da razumete, da morate prevzeti svoje življenje in
biti odgovorni za odločitve, ki jih sprejemate, pa naj bodo še tako neumne ali preproste. Tudi,
če imate na izbiro spanje na tleh ali na pogradu v zaporniški celici, imate nekaj izbire. Gre torej
za to, da imaš z enega vidika svobodno voljo, z drugega pa ne. Če želite razumeti širšo sliko,
morate imeti oboje.

Gosia: Kaj pa, če nekdo vpraša: Toda te naključne izbire svobodne volje tako ali tako ne bodo
vplivale na nič v širšem merilu za človeštvo, saj ga urejajo od zgoraj.

Yazhi: To drži z vašega omejenega vidika. Tudi jaz od tu ne morem vplivati na Federacijo, kot bi
si želela. Tudi jaz imam oblast tukaj. Tvoja tam temelji na tej večji tukaj, zato je podobna. Zato
moramo vsi storiti, kar je v naši moči. In pri tem uporabiti super citat iz Spidermana, ki ga je
povedal njegov stric: "Z veliko močjo pride tudi velika odgovornost."
Prevzemanje te odgovornosti s točke in z zornega kota moči in prepričanja, samozavesti in ne v
stanju strahu. Pustiti za seboj verske manipulacije tako božanskih kot političnih in pravnih kazni
človeške izdelave, ki jih uporabljajo kot izgovor, da v svojih glavah ne oblikujejo popolne
resničnosti, ki bi jo nato lahko uporabili kot temelj za oblikovanje nove lastne identitete, ki se
bo odražala navzven v kolektivu.
Naučite se vsega, česar se je mogoče naučiti, učite se in se učite brez prestanka, da oblikujete
svoj sistem vrednot in prepričanj. Ne boste zgrešili, vem, da je to strah mnogih od vas, kajti s
stališča interesa, ki ga imate vi, ki me poslušate, poguma za sprejemanje lastnih odločitev, ste
etično in moralno že nad svojimi verskimi, političnimi voditelji in zdravniki!
Zatem boste s tega stališča vrednosti in verjetja vase, z namenom, da bi imeli in manifestirali
boljši svet za vse, imeli zagotovilo, da bo to, kar boste naredili, imelo višjo moralno vrednost od
tistega, kar vam želijo vsiliti. Dokler boste vedno upoštevali potrebe in pravice drugih, s stališča
iskanja skupnih točk med seboj, in ne razlik.
Razmišljanje na način služenja drugim na Zemlji, kakršna je v tem času, ne deluje, saj boste tisti,
ki služite drugim (service-to-others), kot jih imenuje New Age, postali le sužnji oportunistov, ki
se imajo za duhovne vodnike, ali pa boste vsaj na koncu pretirano dajali vsem okoli sebe, ne da
bi uravnotežili zadovoljevanje lastnih potreb.
To ni tako preprosto, kot preprosto živeti v služenju drugim, temveč ohranjati ravnovesje med
lastnimi potrebami in izhajati iz tega kot osnove. Ko so te individualne potrebe dovolj
zadovoljene, lahko od tam pomagate drugim. Pri tem vedno upoštevajte, da se proces
samopomoči kot osnova ne sme oblikovati z zlorabo drugih ali z dopuščanjem, da drugi
zlorabljajo vas.
Zato spoznajte sami sebe. In kot sem rekla: "Z veliko močjo pride tudi velika odgovornost." In če
imate v rokah določeno moč, jo morate uporabiti. Če imamo neko moč, kakršnakoli že je,
potem jo moramo uporabiti kar se da modro. In veliko je mogoče storiti.
Lahko rečem, da sem le preprosta 10-letna deklica, ki je pred dvema letoma izgubila mamo. In

poglejte, koliko razburjenja sem povzročila do zdaj. Ampak jaz sem ET (nezemljanka op.p.)? Pa
kaj, vsi ste mogočna bitja, le vaše ideje in vaš um sta tista, ki vas vse omejujeta.
Kot vedno pravim in bom vedno ponavljala, edina stvar, ki vas omejuje, je vaša ideja, da ste
omejeni. Torej ste sami sebi meja, vaša lastna odločitev o tem, kako veliki in močni želite biti in
boste.
Tudi pod Kolektivnim Nezavednim ste vi tisti, ki ga sprejemate, kupujete in sprejemate, ker ga
lahko razumete, vse, kar vas obdaja, vas, vaše ljudi, vaše okolje in vaš lastni um ..., vedno ste vi
tisti, ki ga nadzorujete.
Vi ste zvezdno bitje, vi ste Vir, niti ne samo delček Vira, mislim na Vir sam. Vsi drugi ste le vi v
drugih oblačilih in vse razprtije (razkoli op.p.) v vašem svetu so produkt vaših lastnih strahov.
Strah vzbujajoče stvari bodo vedno prisotne, a vi postanete brez strahu takoj, ko se odločite, da
ne boste nasedli in nadaljujete z življenjem, ste srečni in uživate v vsakem trenutku svojega
življenja.
Če želite biti nekdo, edinstven in resnično močan, potem se morate naučiti razmišljati sami in si
upati ne slediti množici. Potem boste brezmejni.
Občutek majhnosti in ranljivosti je iluzija, vaš um in duša sta tista, ki vas naredita velike!
Neodvisno razmišljenje je prava moč. Že zdaj ste živi, zato bodite neustrašni, pojdite ven in
naredite luknjo v Vesolju!
Izberite, s kom se družite, izberite neustrašne in neodvisne mislece.
Bodite modri do sebe in predvsem zaupajte, da je to, kar se vam zdi modro, prava pot za vas,
ne da bi vas skrbelo, kaj si mislijo drugi.
Pred vsem drugim bodite zvesti sebi. Bodite ljubeči, nežni in neustrašni. In pojdite naprej!

Prevedel: Stane B

