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Gosia:
Nikoli ne podcenjujte moči, ki jo imate. Kot posamezniki in kot kolektiv. Med največjimi izzivi ste
vi orožje. Edino orožje, ki se ga bojijo. Bodite pogumni in se ne bojte. Poglejte zatiralcem v oči in
zberite ogenj, da se jim boste uprli. Od tega je odvisno vse. Od vašega ognja, da se postavite na
svoje mesto, da se uprete in dvignete! Nikoli ne obupajte. Dovolj je dovolj!

Zmaga ni zagotovljena, niti gotova. Nikoli ni. Vendar se ne dvignemo zato, da bi zmagali, temveč
zato, ker se želimo postaviti po robu tistim, ki nas podjarmljajo in zlorabljajo. Ne dovolite jim
tega! Boj še zdaleč ni končan. Stal bo življenja, pomenil bo več trpljenja, toda ali ne umremo
tako ali tako vsi? Izberite, KAKO želite umreti. Ali se boste borili za to, kar v srcu veste, da je
prav, ali boste pokopani pod udobno odejo nevednosti in vdanosti?

Nihče ni rekel, da bo lahko in nihče ni rekel, da bomo zmagali. Odklopite se od pričakovanj in
izida. Naredite, kar lahko, združite se, pustite razlike ob strani in se osredotočite na cilj: ohraniti
svojo človeškost, dostojanstvo in duha kot človeški rod. Verjemite vase kot kolektiv, zdaj ali
nikoli. Povežite se z drugimi, organizirajte pobude, naučite se, kako se zaščititi, NE popuščajte.
NIKOLI se ne vdajte tistim, ki mislijo, da vas lahko igrajo kot lutke.

Ne pustite se zmesti obljubam o pomoči, ki prihajajo od zunaj, obljubam o pomoči, ki prihajajo
od tistih, ki vam vladajo. Vi, ljudje, ste MOČ, OROŽJE in REŠITEV. Mi smo TO. Mi smo tisti, ki jih
zatirajo in mi smo tisti, za katere vedo, da jih ne morejo več zatirati, ko bomo VEDELI, kdo so,
kaj počnejo in kdo smo mi. Izkoriščajo nas, zlorabljajo nas, grdo ravnajo z nami, nas zavajajo, a
mi smo se naveličali!

Bodite trdni v svojih prepričanjih, trdni v svoji sredini, trdni v tem, kar VESETE, da je resnica. Ne
oklevajte! Vedite, da niste sami, da smo legije in da skupaj tvorimo kolektiv, eno samo entiteto.
MI smo edino orožje, ki ga lahko uporabimo in edino orožje, ki se ga bojijo. Združite moči,
podpirajte in navdihujte drug drugega in neomajno korakamo naprej, navkljub vsem

možnostim. VEDITE, da štejete, da ste pomembni vi, vaš glas in vaša dejanja. Zaradi tega, kdo
ste in za kaj se zavzemate. Ste pomembni. Ste bistveni.

Zato si obrišite solze in strahove ter vedite, da boste v redu. Da dokler je vaše bistvo, vaša
zavest, živa in to bo VEDNO, nihče ne more storiti ničesar, kar bi vas uničilo. Ste nesmrtni in vas
je strah. Najbolj se bojijo vas, vašega ustvarjalnega bistva, vašega duha, ki postavlja vprašanja,
vašega neomajnega prizadevanja, da bi spoznali resnico in se prebudili.

Hodite naprej, ker ste se odločili, da boste na ta svet prinesli prav to: svoj um, svoje vrednote,
svojo resnico. Hodite naprej, ker vas ni strah. Ni pomembno, kako močan se zdi sovražnik.
TAKŠNI STE TUDI VI. In močan se zdi le zato, ker se ne zavedamo v celoti, da smo močnejši.
Dovolj tega! Mi smo sila!

Ste pogumna nesmrtna duša, ki je v tem času tukaj na Zemlji, ker globoko v sebi VESTE in se ne
bojite. Vzemite si nazaj to suverenost. Vi ste Vir in nič vas ne more premakniti od tam. Nič in
nihče ne more nikoli in nikdar spodkopati in spremeniti tega, kar vas določa. TO je to, kar ste.
Neustrašna in neverjetna entiteta neskončne moči in lepote. Samo zato, ker obstajate. Samo
zato, ker ste. Nikoli ne dvomite o tem. Tega si vedno želijo…, da bi to storili. Toda ti časi so
minili. Ne dvomimo več. Vemo, kdo smo.

Zakaj mislite, da se nas poskušajo tako drastično znebiti? Ker se nas bojijo. Ker smo grožnja, ker
so oni tisti, ki se bojijo. Zato se dvignite, enkrat za vselej! Oni so nič ob tem, kar smo mi. To je
trenutek, da njim in Sebi pokažete vso svojo moč! Če nam bo uspelo, bo to lahko najbolj
veličasten trenutek v zgodovini človeške rase. Borite se! Uporabite vso moč, ogenj in svetlobo,
ki jo nosite v sebi, uporabite jo na kakršen koli način! To je priložnost za revolucijo v življenju na
tem planetu, kakršne še ni bilo. Sodelujte in prizadevajte si za svobodo! Lahko obrnemo tok!

Zato se ne bojte. Dostojanstveno korakajte naprej. Popolnoma neustrašni, popolnoma
neomajni, čudoviti, popolni STE. Ostanite vi do konca, ne glede na vse. Ker ... ne morete biti
nihče drug kot vi, tega se bojijo in to je ... vse, kar boste kdajkoli potrebovali!
-------

Yazhi:
Živite v zelo težkih časih. Zlasti kar zadeva informacije. Regresivne sile, s katerimi se borite,
skrivajo resnico med lažmi. Ne le, da s še več poskusi cenzurirajo informacije, da bi jih vse
odstranili in nadzorovali, ampak kot glavno orožje uporabljajo tudi to, da tisto, česar ne morejo
zatreti ali cenzurirati, zakopljejo v nešteto drugih informacij, ki so videti kot tiste, ki jih
poskušajo zatreti ali odstraniti tako, da širša javnost ne more ugotoviti, kaj je resnica in kaj je
laž.

Tako preprosto trpite zaradi zelo resnične informacijske preobremenjenosti, pri kateri je skoraj
nemogoče razločiti resnico od laži. Zato, kot sem vedno govorila, prosim, opravite to delo, saj ga
nihče ne more ali ne bo opravil namesto vas. Raziščite in se naučite vse, kar lahko, o
najpomembnejših temah v vašem življenju, da se boste lahko odločili, kaj je resnica in kaj laž.

Pri tem pa ne smete poslušati samo tako imenovanih strokovnjakov na katerem koli področju,
ne glede na to, kako daleč je to področje od vašega strokovnega znanja ali vašega možnega
razumevanja.

Tisti, ki od vas zahtevajo, da zaradi različnih razlogov ne poslušate drugih, vas želijo nadzorovati,
želijo nadzorovati vaše misli, vaša življenja in vašo dušo! Kdor od vas zahteva, da slepo
verjamete v vse, kar vam vsiljujejo, ne glede na to, kako dober razlog za to ima, je v bistvu
negativen, saj potlači druga znanja, ki jih potrebujete, da si ustvarite mnenje o resničnosti, vaši
resničnosti.

Vse informacije na splošno in v teoriji so dobre za vas, tudi laži, tudi smeti, le v okviru
določenega časa in tu morate videti, kaj poslušati ali brati. Toda več ko veste o vsem, ali o kateri
koli temi, ki jo raziskujete, ali vas zadeva, bolje je. Tudi o neresnicah o njej, saj je vse to del te
teme in tega se morate zavedati. In iz tega prostora odgovornega znanja si morate zaupati, da
ste dovolj modri, da boste znali filtrirati tisto, kar vam služi kot resnica.

Kajti tako kot je danes na Zemlji, je pri raziskovanju kontroverznih tem nemogoče ločiti resnico
od laži, kontroverzne teme pa so danes ..., v bistvu transcendenca življenja in smrti.

Po vsem tem vedite, da je razlog, zakaj vam dajemo tako težke informacije v zvezi s temami, ki v
bistvu pomenijo slabo novico ta, da vam ljudem tega nihče drug ne pove. Zato je na nas na tej

strani Van Allenovih pasov, v bistvu pa predvsem na meni, da vam sporočim vse, kar vidim od
tu. To ni absolutna resnica o zadevi, predvsem glede Federacije in povezanih tem, vendar je to
moja resnica, saj z vami delim, kar vidim od tu, s svojega osebnega stališča in z osebnimi
izkušnjami.

To, kar vam tu pripovedujem, je to, kar vidim in nihče ne more reči drugače, saj sem to jaz in to
je moja razlaga stvari z mojega zornega kota neposredno tukaj, sedeč v vesoljski ladji. Od vas in
samo od vas je odvisno, kaj vam služi, vendar vas nikoli ne bom prosila, da ne poslušate drugih
ljudi.

Čaka vas boj vašega življenja. Zaradi vsega, kar se danes dogaja na Zemlji. Toda poslušajte me in
dobro me poslušajte; nihče vas ne bo rešil. Za tiste, ki so si dali "papaje" (cep. c19), je celo
prepozno, zato ne prihajate k meni, da bi mi trdili, da vas bo Federacija "kmalu" prišla rešit,
vedno je tik za vogalom, nikoli se ne zgodi, nikoli vam ne pride na pomoč.

Nihče vas ne bo rešil, ne politiki, ne verski voditelji in zagotovo ne Galaktična Federacija! Vlade
in religije tega ne bodo storile, ker za to niso namenjene, saj so tiste, ki povzročajo težave in jih
ne rešujejo! Vse, kar želijo je, da ste še bolj odvisni od njih, saj povzročajo težave, da bi vam
prodajali rešitve!

Po drugi strani pa vam Federacija ne bo priskočila na pomoč, ker tako ne deluje. Trudila sem se,
po svojih najboljših močeh, da bi vam opisala, povedala, kako deluje Federacija in to je izredno
zapletena situacija ter kompleksna dinamika in interakcije.

Vendar vedite, da v Federacijo niso vdrle ali se vanjo infiltrirale nobene negativne sile.
Federacija tudi ni negativna. Ne vidim je kot negativno institucijo ali kot institucijo, ki deluje
proti človeštvu. Federacija preprosto je, kot je vedno bila, toda nekatere stvari v njej, gledano z
vidika tega, kar ljudje danes potrebujejo - resničnih človeških potreb in želja, jo lahko razumemo
negativno, kot sem se trudila pojasniti v predhodnih sporočilih.

Kot je razvidno iz zgodovine, kot je bilo ugotovljeno na podlagi drugih dogodkov v preteklosti,
to, kar se dogaja danes, za Federacijo ni nič novega, niti ni posebej grozno! Strašno je le zato,
ker se dogaja vsem vam zdaj, danes! In to je tisto, kar je danes za vse nas tukaj pomembno!

Potrebujem, da se razvijete in odprete oči ter spoznate, da to, kar vam ljudje pripovedujejo o
odrešeniku, ni nič drugega, kot še ena raven nadzora uma, manipulacije nad vami. Tisti, ki so na
oblasti želijo, da ne storite ničesar, ker se počutite preveč okrnjeni, da bi se sploh ukvarjali z
mislijo, da bi lahko povzročili kakršno koli spremembo v svetu.

Naloga vsake prebujene duše je, da zdaj prevzame odgovornost za svoje življenje! Preden bo
prepozno, saj vas čaka boj ne le za vaše življenje, temveč tudi za vašo vrsto!

V vsej tej zmedi obstaja samo ena oseba, ki ji lahko popolnoma zaupate in veste, da ima v srcu
vaš najboljši interes! Samo ena oseba lahko odloči, kaj storiti naprej in kaj je resnica za vas. Ta
oseba ste vi!! In samo vi!

Z ravni duše, zvezdne ravni, zvezdnega semena je to narava dinamike dogajanja na Zemlji in kaj
se od vas pričakuje; da prevzamete odgovornost za svojo usodo kljub vsem nesrečam in vsem
oviram, ker so to le ovire uma! Samo um! Nobena moč, noben denar, ki je sam po sebi druga
oblika moči, ne prebiva v vašem umu in vaši ustvarjalni sposobnosti.

Druga velika napaka, ki bi jo morali odstraniti iz svojega uma je prepričanje, da je čakanje v
visoki frekvenci misli in zanikanje obstoja težav način, kako dvigniti svojo frekvenco, da bi se
dvignili nad vse težave in stiske! Čeprav je to v višjih sferah obstoja točno, morate na Zemlji in
tu nas zanima Zemlja, tako vzdrževati visoko frekvenco zavesti, uma in misli, kot tudi ukrepati
ob vseh priložnostih, velikih ali majhnih, ki so vam lahko kadar koli na voljo.

To pravim zato, ker vedno znova opažam, da v duhovnih skupnostih vsiljujejo idejo, da je
ohranjanje zelo visoke frekvence dovolj za rešitev težav, kar pa na Zemlji preprosto ni tako. Če
bodo to počeli, se ne bo zgodilo nič! Negativne sile, ki nadzorujejo vse tam, si želijo, da bi ljudje
stagnirali in čakali, da drugi opravijo delo namesto njih!

Raziskujte, prisluhnite vsem, za katere menite, da imajo nekaj, kar potrebujete, ali kar bi vam
lahko koristilo, nato pa bodite odgovorni in modri ter upoštevajte najboljše informacije, ki so
vam v danem trenutku na voljo. Nato aktivno ukrepajte v smeri, v katero morate iti in hkrati
ohranite visoko frekvenco misli, v vsem pomenu in v vseh opredelitvah ohranjanja visoke
frekvence.

Raziskovanje, nato razmišljanje in razločevanje, nato pa ukrepanje z visoko frekvenco!

Ključ za rešitev vseh težav na Zemlji imate le vi, ljudje! Ker sem se tako trudila opisati, zakaj, ne
pozabite, da s svojimi mislimi in dejanji ustvarjate svojo realnost, tako individualno kot
kolektivno! Vem in zavedam se, kako težko je to videti kot resnico, vendar je res in je verjetno
najbolj trdno določen zakon v tem vesolju, v katerem smo vsi.

Zdaj ali nikoli! To je boj za vaše življenje in za vašo vrsto! Izgubljajo vas in ker vam to govorim,
nisem negativna, ampak povsem realistična! Nekdo vam mora to povedati, trdo resnico in če
sem to jaz, potem vam jo moram povedati jaz.

Zdaj morate storiti vse, kar lahko in mislim zdaj. Pridružite se odporniškim skupinam, ustanovite
nove, premaknite svoje odvetnike in zdravnike. Če ste sami, potem samo pazite na svoj kotiček,
ne tepite se za to, kar mislite, da bi morali biti sposobni storiti in iz kakršnega koli razloga tega
ne morete storiti ravno v tem času.

Ne izpostavljajte se po nepotrebnem, saj ste prebujeni in ste za svojo vrsto, za svoje skupnosti
in družine dragocenejši od zlata, pa naj si to znanje delijo z vami ali ne. Dobro se namreč
zavedam, da je bilo za večino od vas skoraj nemogoče, da bi svoje bližnje prijatelje in sorodnike
sploh začeli prepričevati o tem, kar veste, da se dogaja in da se vsi počutite osamljene in
nerazumljene ter nesrečne. Niste sami, po vsem svetu je veliko takšnih, kot ste VI! Vem, da je
težko, vendar je to preizkus čistega značaja.

To ni čas, da bi popustili v svoji zbranosti! To je čas, da se pripravite na bojni način, da bi se
rešili. Tudi, če lahko rešite le sebe, je to veliko! Naredite vse, kar lahko! Naredite to zdaj! To je
opozorilo! Čas se vam izteka!

Vse, kar morate storiti, je, da se zaščitite in hkrati razvijete množično neposlušnost! Tako boste
spremenili kolektivno nezavedno, ki ustvarja ves ta kaos na Zemlji! Lahko zmagate! Nobena
negativna prihodnost ni določena v kamnu in veliko vas je prebujenih. V svoji moči in pravici
morate reči NE vsemu, kar vas prizadene!

Velike spopade, celo vojne, je dobila skupina visoko usposobljenih vojakov, ki so se morali
soočiti z večjimi silami, v katerih jih je bilo več kot 20 proti 1. Ta koncept se imenuje asimetrično
vojskovanje. Tako delujejo majhne bojne elitne skupine, kot so ruski Spetsnaz, britanski S.A.S. in
ameriški Navy Seals ter Delta Force, kjer so se majhne skupine od 4 do 8 ljudi, včasih tako
majhne, kot je en (1) vojak specialne enote, spopadle z večjimi silami in uspele.

Ni vse izgubljeno. Prihodnost za vas ni določena, prav tako ne za Zemljo na splošno. Povsem
sposobni ste doseči velike stvari. Vse, kar potrebujete je, da delate v želeni smeri, z najboljšim
znanjem, ki ga lahko dobite in zaupate vase, verjamete VASE.

Če se borimo, je to zato, ker si to želimo. Ne zato, ker pričakujemo kakršne koli rezultate. Ne
moremo niti vedeti, koliko učinkov povzročamo, če sploh kakšne. Ne moremo niti vedeti, koliko
ljudi si ogleda naše stvari. Zato moramo nadaljevati, ker čutimo, da moramo to storiti. "Za naše
duše" ali kakršen koli drug banalen razlog, ki si ga lahko izmislimo.

Toda, če je tega konec, če tega ne čutite, potem nima smisla nadaljevati, saj smo svoj del
opravili "za kralja in državo", kot pravi britanski pregovor. Dovolj je dovolj razen, če ni dovolj.

Nadaljujem, ker imam to notranje gonilo, ki me sili, da se borim in borim in ne upoštevam
možnosti. Tudi proti neverjetnim možnostim lahko zmagaš!! Vse, kar morate storiti je, da se še
naprej trudite in trudite, borite in borite tudi, ko je vse mračno!

Ne govorimo lepih stvari, zato nas mnogi ne marajo. Ne gre nam za ljubezen in svetlobo ter
dajanje lažnega upanja ljudem in ponovno zdravljenje simptomov. To počne že preveč ljudi. Gre
nam za prekleto resnico tudi, če boli! In boli, če veš, kaj se dogaja, a tega ne moreš povedati!

Zato vztrajam, zaradi tega, kar sem in ne zato, ker lahko zmagam. Ampak to sem samo jaz.
Nočem ljudi znova potegniti v boj in jih raniti ali ubiti kot leta 1532 po Kristusu, in leta 1330
pred našim štetjem in kot leta 50 pred našim štetjem in tako naprej. Tega ne počnem sama in
zaradi mene se ljudje lahko poškodujejo. Ker mi sledijo kot vojska. In vojaki umirajo.

Ampak... tako ali tako vsi umremo! Ne gre za to, ali umreti ali ne, ampak za to, da umremo
dobro, s smislom. Sem levinja, raje umrem v boju kot, da bi bila ubogljiva.

Uporabljam ljudi kot orožje? Ljudje so orožje. Edino. Ljudje se morajo postaviti pokonci, ali pa
kriminalna Kabala zmaga. To moramo storiti zaradi nas samih, ne pa zaradi nemogočega cilja.
Borimo se za svojo integriteto. Da rečemo; Da, ko se je vse to zgodilo sem bila na Zemlji! Bila
sem tam in se borila proti vsemu temu. In niso me zlomili! Lahko me zabodejo, pustijo
eksplodirati, me živo zažgejo, karkoli. Toda še vedno sem tu in nisem zlomljena!

Prevedel: Stane B

