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Izvori Lyrske / človeške rase (v angleščini) 

 

Ponovno pozdravljeni. Hvala, da ste se mi pridružili. Sem Marie Swaruu. 

Naslednje informacije so objavljene zgolj v zabavne namene, lahko jih jemljete kot znanstveno 

fantastiko ali kot se vam zdi najbolje. Vsakdo, ki ima oči za gledanje. Preden preidem na nove teme, bi 

rada opisala nekaj najpomembnejših osnovnih pojmov, ki so potrebni za razumevanje tega, kar sledi. 

Kasneje bom te pojme tudi razširila. 

Ljudje so nagnjeni k temu, da vse, kar obstaja, zmanjšamo na majhne koščke, ki jih je lažje razložiti in 

razumeti. Razdrobijo tisto, kar želijo preučiti in analizirati in od tam naprej poskušajo razložiti celoto. 

To je miselna strategija, ki je lastna vsem mislečim bitjem, ki bodo kot omejeni posamezniki, omejeni 

z lastnim dojemanjem in razumevanjem, logično omejili rezultate svojih poskusov razumevanja česar 

koli na svoje osebne meje kot posamezniki. Zato bolj, ko se človek zaveda in razume, večji bo njegov 

okvir razumevanja, saj bo s tem natančneje razumel svet, v katerem živi, ki ga obdaja, v vsem drugem, 

kar skuša razumeti. To dejstvo oziroma problem je zelo očiten v primeru zemeljske znanosti.  

Človeški sistem analize, imenovan znanstvena metoda, je veljaven le znotraj vnaprej določenih 

okvirjev razumevanja, vendar ne bo mogel pojasniti tistega, kar še vedno ostaja zunaj tega sistema 

razmišljanja, saj je zaznavni okvir znanstvene metode neposredno odvisen od ljudi, ki jo uporabljajo, 

saj je odvisen tudi od njihovega sistema prepričanj in vrednot oziroma od tega, kaj na podlagi 

dogovorov dojemajo kot resnično in ne resnično možno in ne možno. Potem bo sam okvir razumevanja 

in veljavnost njihove znanosti omejen na sistem prepričanj, s katerim se strinjajo in ga imajo 

znanstveniki, ki ga uporabljajo. V primeru Zemlje gre za sistem prepričanj in sporazumov, ki tvorijo 

zemeljsko Matrico, pri čemer sistem prepričanj in sklepov, ki izhajajo iz njene znanstvene metode, 

velja le znotraj te Matrice, ne pa tudi za tisto, kar je zunaj nje, saj tega prebivalci omenjene Matrice še 

ne sprejemajo kot obstoječega, še manj pa razumejo. 

Z nekaj besedami, znanstvena metoda ustvarja vase zaprt in samo-potrjen sistem, ki ne odraža vsega 

obstoječega. Saj lahko potrdi le tisto, kar je znotraj okvira sporazumov, ki tvorijo zemeljsko matrico, 

kateri je podvržena. In ali se niz sporazumov, ki sestavljajo zemeljsko Matrico, širi ali ne, je odvisno od 

skupine človeških in nečloveških entitet, imenovanih zemeljski nadzorniki, ki ne dovolijo širitve zavesti, 

potrebne za razumevanje konceptov in resnic, ki so zunaj tega, kar želijo, in želijo, da je tako zaradi 

nadzora in izkoriščanja prebivalstva. In njihov glavni način za dosego tega je uporaba institucionalnega 

potrjevanja, s katerim nadzorujejo, kaj je resnično in kaj ne, kaj je mogoče in kaj ne. Če nadaljujemo… 

Z vidika razumevanja, ki ni z Zemlje, je dejstvo, da se ljudje niso razvili na Zemlji, kot je opisano v 

Darwinovi teoriji o razvoju vrst, saj so ljudje kot genetsko opredeljena vrsta prisotni na neštetih 

drugih planetih. Samo v tem galaktičnem kvadrantu obstajajo dokazi o vsaj štiristo tisoč civilizacijah z 

jasno človeškimi značilnostmi. Kar je veliko ljudi. Res pa je, da obstaja veliko razlik med Lyrci in 

različicami ljudi v vesolju. Nekateri so videti bolj človeški kot drugi, vendar imajo vsi enako izrazito 

človeško obliko. In mnoge od teh civilizacij so bitja z natančno podobo in genetiko zemeljskih ljudi. 

Razlikujejo se le v manjših, a včasih pomembnih genetskih označevalcih. Toda oblečeni v kavbojke in 

majico bi na kateri koli avtobusni postaji izpadli kot preprosti zemeljski ljudje. Imajo enako morfologijo, 

https://www.youtube.com/watch?v=ilKKpHzL3pQ


te vrste so prilagodile svet okoli sebe skupnim in posebnim potrebam vseh človeških teles. Kar prinaša 

tudi način razmišljanja in sklepanja, ki je zelo podoben načinu zemeljskih ljudi. Zato je veliko stvari v 

vseh teh civilizacijah skupnih tistemu, kar imajo ljudje na zemlji. Enak način razmišljanja bo povzročil 

podobna oblačila, čevlje pripomočke in tako naprej. Stol je stol in je stol na Zemlji in na Alfi Centauri. 

 

Stane, [17. 12. 2022 06:06] 

In z majico lahko narediš le toliko. Skupno razumevanje nezemeljskih človeških civilizacij je, da ljudje 

na splošno, kot rasa, prvotno prihajajo s planetov, ki krožijo okoli zvezde Vega v ozvezdju Lyra, in 

zato se celotna skupina človeških ras v vesolju imenuje Lyrske rase. Od koder so se preselili v različne 

sončne sisteme tega galaktičnega kvadranta v dogodku, znanem kot Velika Širitev, ki je sama po sebi 

del tako imenovanih Orionovih vojn. Vendar je človek kot vrsta obstajal že pred temi dogodki in 

obstajajo tudi dokazi, da so hkrati z Vego naseljevali tudi številne druge planete in kraje. To je zelo 

težko izračunati, saj je sam čas zelo prožen, kadar je zunaj ustaljenega konteksta, kot je zaznavanje 

hitrosti teka časa znotraj enega ali drugega določenega planeta. O zaznavanju hitrosti in stalnosti teka 

časa ni enotnega dogovora. Res pa je, da obstaja določena stopnja umetnega genskega spreminjanja 

zemeljskih ljudi kot takih. Vendar pa je razumevanje Taygetcev in Swaruu takšno, da je bilo to storjeno 

vsaj večinoma z uporabo nadzora uma in zaznavanja nad človeško populacijo, in je zato reverzibilno 

individualno kot posledica širjenja zavesti vsakega posameznika. Razumevanje Taygetcev in Swaruu 

je, da so ljudje kot vrsta in tako kot vse druge vrste rastlin in živali, vedno obstajali in so del izraza 

samega vesolja. Vsi so vesolje samo. Z različicami vsake vrste, ki so prilagojene določenemu kraju, 

kjer živijo, ob upoštevanju podnebnih in splošnih razmer med mnogimi drugimi stvarmi.  

Koncept brez časa. Čas sam je relativen le za zavest in za zavest, ki ga zaznava, in je le iluzija. Zato je 

vesolje vedno obstajalo, nikoli ni imelo začetka in ne bo imelo konca. Ta zadnji koncept je za 

povprečnega človeka zelo težko razumljiv, še težje pa za njegove znanstvenike, saj so v celoti 

potopljeni in podvrženi vrednotam zemeljske Matrice, saj so vsi zbrani v svojih lastnih, vase zaprtih in 

samo-potrjenih sistemih prepričanj in lastnih empiričnih izkušnjah, po katerih se vse stvari rodijo, živijo 

in na koncu umrejo. Na koncu te ideje in koncepte prevedejo v realnost širšega vesolja, ki sledi dinamiki 

za katero so zelo daleč od tega, da bi sploh začeli razvijati sposobnost razumevanja. To je neposreden 

odraz človeškega napuha in eko-centrizma, mislijo, da so sposobni razumeti celoto in vse, saj mislijo, 

da so v središču vesolja in edina čuteča misleča bitja, ki obstajajo.  

Skratka in kot zaključek so ljudje tako prisotni po vsem tem galaktičnem kvadrantu, vsaj. Živijo na 

neštetih drugih planetih in krajih zunaj Zemlje in so del samega bistva vesolja. 

Hvala za poslušanje. Z vso ljubeznijo in velikim objemom Marie Swaruu 


