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Gosia: Prvo vprašanje, ki se je že večkrat ponovilo, je naslednje. Povezano je s šestimi 

ponastavitvami. Omenili ste, da sta bili tudi Lemurija in Atlantida ena od teh ponastavitev. 

Vprašanje je torej: ali sta bili ti ponastavitvi tudi PRED 3D Matrico? Kajti Atlantida, Lemurija in 

Lemurija niso bile v 3D. Zakaj so prejšnje civilizacije izginile, če so bile v 5D? 

 

Yazhi: Da, res je, to je bilo pred tem. Ker je bila Matrica prej in tudi v 5D Matrici. Vključitev 

Atlantide in Lemurije kot ponastavitev ... Vključujem jo zato, ker jo je res mogoče videti tako, 

Matrica, ki je delovala, nato pa so se začele pojavljati težave med Atlantido in Lemurijo, in to je 

kot danes Vzhod proti Zahodu. Enaka formula. Ustvarjanje polarnosti. Ustvarjanje z višjih ravni, 

če hočete. Odvisno od tega, iz katerega zornega kota gledate na to. Vendar je še vedno 

ponastavitev. Mislijo, da je Matrica omejena samo na en planet, pa ni tako. Ta Matrica je 

vključevala skoraj celoten sončni sistem. 

 

Gosia: O kakšni Matrici govoriš? O tisti, ki je vključevala celoten sončni sistem? 

 

Yazhi: Da, to je večja Matrica od sedanje, ki je omejena na Zemljo. Vključuje celoten sončni 

sistem. In "nadzor" nad to Matrico bi zato moral biti od više kot od 5D Federacije, saj so sami po 

sebi igrali le drugo vlogo. Vlogo znotraj sistema. 

 

Gosia: Toda, ko govoriš o šestih ponastavitvah, ali govoriš samo o Zemlji? 

 

Yazhi: Atlantida in Lemurija sta bili na Zemlji, vendar to ni bila družba, ki bi bila omejena samo na 

Zemljo, kot je Zemlja danes. Z drugimi besedami, imeli so stik in pretok z drugimi planeti vsaj iz 

istega sistema. 

 

Tudi v tem primeru ni natančne meje med tem, kje se konča ena in začne druga Matrica. Le danes, 

ker je 3D znotraj ali pod Van Allenovimi pasovi, torej obstaja jasna meja. Toda preden so bili ti 

pasovi vzpostavljeni, je bila ločnica med eno in drugo Matrico bolj nejasna ali nenatančna, saj sta 

bili obe v bistvu 5D v smislu gostot ... Glede na to, da je Matrica le sistem prepričanj in tisto, na 

kar se njeni prebivalci osredotočajo, kako si razlagajo "resničnost". 

 

Gosia: Torej je bilo tudi teh šest ponastavitev pred 3D? 3D kot v Van Allenovih pasovih. 
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Yazhi: Samo zadnja je 3D, ostale so bile 5D. Govorim o prejšnjih civilizacijah, Atlantidi in Lemuriji 

(ki ju kot Matrico vključujem v eno). 

 

Gosia: Ali lahko našteješ vse te druge ponastavitve? Kako so potekale in kdaj? 

 

Yazhi: Odprem zelo veliko pločevinko črvov, če to storim zdaj. 

 

Gosia: Rada bi videla te črve. To bi lahko bila cela tema, če želite in če je velika. Lahko kakšen 

drug dan. 

 

Yazhi: To je velika tema in ne morem natančno povedati imen, ker imajo več imen in se tudi 

prekrivajo med seboj. Ker je to v okviru nelinearnega časa, se poveča tudi težavnost natančnega 

navajanja, kdaj so se zgodili. Za nekatere stvari se namreč zdi, da čas deluje ciklično in se ponavlja. 

Čeprav to ni čas ... ampak zavest, ki ustvarja to dojemanje časa in ki povzroča navidezno 

ponavljanje. 

 

Vendar, ne gre za to, da bi se stvari ponavljale natanko tako, kot so bile, ampak obstajajo različice, 

vedno se spreminjajo. V tem primeru ne bi smela reči, da je ciklično, ampak da je v tem primeru 

spiralno. (nima nobene druge oblike razen tiste, ki ji jo damo). 

 

Torej, so te civilizacije dobesedno pozabljene v času ... V mojem primeru ostanejo le kot nejasni 

podatki v računalnikih, ki vsebujejo starodavne zapise ... Ali pa natančnejši podatki o mojih 

potovanjih ... To pa pomeni, da ne morem določiti, ali so ali niso v isti časovni liniji, z definicijami, 

ki jih oseba razume. 

 

Vendar pa podatki, ki jih imam in to ne samo z Zemlje, kažejo, da ko civilizacija doseže določeno 

stopnjo napredka s težavami in so te temeljne narave, običajno propade. In najnaprednejše 

civilizacije, ki so prav tako v svoji Matrici, ... imajo drugačen način razvoja, saj z vidika prebivalcev, 

ki imajo ali bodo imeli izkušnjo delovanja v njih, ... ne potrebujejo, niti ni razloga za propad 

civilizacije. Na primer Taygeta, ki je stara približno 850.000 let stabilna, vsaj, kot referenca na 

človeški linearni čas. 

 

Gosia: Zelo zanimivo. Odložimo to temo za kakšen drug dan. Z veseljem bi jo poglobila. 

Nadaljevala bom z drugimi vprašanji naših sledilcev, eno za drugim: 

 

PONASTAVITEV SE JE ZGODILA ŽE VEČKRAT... IN ČE JE TO ČAS, KO BO ČLOVEŠTVO NAREDILO 

PRAVI KVANTNI PRESKOK? JE TO MOŽNO? 

 

Yazhi: V tem primeru bi bilo treba opredeliti, kaj je kvantni preskok. Zveni mi kot Dolores Cannon, 

pri kateri se Zemlja razcepi na dva dela. Da bi se to zgodilo, bo moralo ogromno število ljudi na 

Zemlji množično in sočasno spremeniti svojo miselnost v pozitivno smer. Čeprav je to tehnično 

mogoče, se mi ne zdi izvedljivo in verjetno. Človeštvo ni v dovolj naprednem stanju razvoja. 

 



Gosia: Ali ob ponastavitvi civilizacije vedno pobijajo vse? 

 

Yazhi: To ni sinonim za pobijanje prebivalstva, vendar gre skoraj vedno z roko v roki. Gre le za 

nenadno spremembo, ki je vsiljena s silo. S kakršnimi koli posledicami. 

 

Gosia: Kako naj vem, kdaj gre za resničnost, ki si jo delijo druge zavesti in kdaj za mojo lastno 

stvaritev? 

 

Yazhi: Enostavno. Vedno je VAŠA stvaritev. Kadar je skupna, ste se tako odločili tudi vi. 

 

Gosia: Gaja, Zemlja, ali obstaja ali jo ustvarjamo z umom, tako, da ni ničesar od te čudovite 

narave? 

 

Yazhi: Ne, narava sama je še eno bitje iz Matrice, ki ga ustvarjajo vsa ta bitja in rastline. V izjemno 

zapleteni dinamiki med dušami. 

 

Gosia: Kaj pa neskončne časovne linije, v katerih je na primer Zemlja v 5D, doživlja pa se druga 

realnost? Ali se tamkajšnji Federaciji zdi vse v redu? 

 

Yazhi: Da, zdi. Logično je tako. Toda to je odvisno le od vsakega posameznika, v kateri časovni 

liniji, svetu in različici živi in zaznava. To je odvisno od vaše frekvence, vaša frekvenca pa je odvisna 

od vaših misli. 

 

Gosia: Zakaj si duša želi hitro napredovati v 3D, če sam čas ne obstaja? 

 

Yazhi: Ker, če ne obstaja, ustvarja, da obstaja, je ideja, obstaja kot ideja. Doživljanje napredka, pa 

naj bo to samo spominjanje, je del same zavesti, ki vse ustvarja kot svojo izkušnjo. Če ne bi bilo 

Časa, zavedanje lastnega obstoja ne bi bilo mogoče. 

 

Čas kot nekaj, kar je ločeno od zavesti, ne obstaja. Obstaja pa kot generirana zaznava, kot ideja 

... Vendar ni nekaj, kar bi bilo ločeno od vas. Ustvarjate ga, vendar ni nekaj, ... to ste vi sami. 

Hitrost vaših misli, kako jih prepletate, kako jih logično in z občutki utemeljujete, kot oboje skupaj 

in ne v nasprotju. 

 

Gosia: Ali obstaja kakšen način, da množično ali posamično odidemo, ne da bi umorili telo? 

Kakšne so možnosti? 

 

Yazhi: To kaže na navezanost na telo. Lahko rečemo, da je del Matrice. Držati se Ega kot 

opredelitve tega, kdo je vsaka oseba, kot njene identitete. Nič se ne zgodi, če je telo preseženo, 

še vedno ste vi. Smrti se ni treba bati, je pa zelo logično, da se je bojimo ..., ne da se temu upiramo. 

Toda hkrati je to v redu, še vedno ste vi. Kako oditi s telesom ... samo s sporazumi z drugimi rasami 

z ladjami. Vendar to ne bo izvedljivo za splošno populacijo, le za zelo majhno manjšino. 
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Gosia: IN NE BI BILO MOŽNOSTI, DA SE USKLADITA DVE VRSTI ČLOVEŠTVA, TRANSHUMANIZEM 

IN SVOBODNO ČLOVEŠTVO? TAKO KOT SO POSTAVILI MESTA, BI LAHKO TUDI ZA NAS POSTAVILI 

HIŠE V NARAVI. 

 

Yazhi: Da in to poskušajo mnogi, saj takšne skupnosti obstajajo v ZDA, Indiji, Južni Afriki in Evropi. 

Poleg tega je po svetu še več manjših skupnosti. 

 

Težava je v tem, da bo del glavne mase prebivalstva imel agresivno-invazivno miselnost, ki bo te 

skupnosti prej ali slej invazivno odstranila. To pa je že danes težava za te skupnosti. 

 

Gosia: Kako časovne linije vsakega budnega vplivajo na to, kako se konča različica časovne linije, 

ki jo živimo? Kako poleg Shumanove resonance in pozitronskih neviht vplivajo na to, kako se bo 

ta 3D končal? 

 

Yazhi: Odgovor bi zapolnil celotne videoposnetke in je že bil dan. Kako se ustvarja resničnost. 

Karkoli verjamete, da je, karkoli zaznavate, je, vašo frekvenco narekujejo vaše misli in od tam 

boste lahko videli le tisto, kar je skladno z vašo frekvenco. Kar mislite, je. Ustvarjate svoj fizični 

svet. 

 

Shumanova resonanca in visoko-energijske emisije iz središča galaksije služijo temu, da vplivajo 

na misli vseh ljudi v pozitivno smer, vendar je tudi z njimi vse, kar ljudje mislijo, močnejše od teh 

frekvenc. Zato služijo le za krepitev moči prebujenih, speči pa bodo še naprej spali s temi 

frekvencami ali brez njih. Z drugimi besedami, kaj vidijo in kaj razumejo kot resničnost, je odvisno 

od vsakega posameznika in ne od nečesa zunanjega. 

 

Gosia: ČAS NE OBSTAJA, RAZDALJA NE OBSTAJA. Kakšne tehnike za ohranjanje večje 

osredotočenosti? 

 

Yazhi: Globoka meditacija in vaje za obvladovanje astralnega potovanja. Ponovno velja, da mora 

vsaka oseba razviti svojo metodo, saj kar deluje pri eni osebi, ne deluje pri drugi. To je osebno 

delo in potovanje. 

 

Gosia: Kakšen smisel ima ustvarjanje MEDZVEZDNE rase, če nas bodo, ko bo več prebujenih bitij, 

ponastavili? 

 

Yazhi: Ne da bi bilo to smiselno ali logično. To se preprosto zgodi. Tisti, ki živijo v tej rasi, bodo 

vedeli, ali bodo razvili več zavesti in postali medzvezdni ali pa bodo ostali v izkušnji, imenovani 

3D, z vsem, kar nosi kot omejitev. Če postanejo medzvezdno pozitivni ... potem ponastavitev ne 

bo več potrebna. <--- Če bi jih bilo dovolj, ne bi bilo treba uničiti civilizacije. Neskladje, razlika in 

ločitev so tisti, ki ustvarjajo konflikte do te mere, da jih je nemogoče razrešiti. Zato pride do 

ponastavitve. 
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Gosia: Če si dve ali več zvezdnih semen zamisli 3D svet, kot se kaže v videoposnetkih, ki jih 

nalagate na drugem kanalu, bi po definiciji lahko ustvarili 3D časovnico z res pozitivnimi 

značilnostmi, kajne? 

 

Yazhi: Če jih je dovolj ali če so izolirani, da. 

 

Gosia: Ko Yazhi Swaruu omenja kontrolorje, ali ima v mislih negativno Kabalo ali tudi raven 

Federacije, ki je nad njimi in nadzoruje planet? 

 

Yazhi: Oboje. Čeprav je iz 5D težko opredeliti, kdo so "kontrolorji". Z ene perspektive so, z druge 

pa so samo še bolj Matrica, samo z višje ravni. Vse to je zelo zapleteno. 

 

Gosia: Ali se čustvene rase Sveta Alcyone, drugi sveti in Federacije ter celo sam Vir Stvarnika 

strinjajo s tolikšnim uničevanjem civilizacij s strani regresivne Federacije? 

 

Yazhi: V Federaciji ni regresivnih, ne tako kot je znano. Regresivni so le primerjalna točka, 

perspektiva. Navezuje se na interese ene ali druge osebe oziroma skupine. 

 

Vse, kar se zgodi in se dojema kot regresivno ali uničevanje civilizacij, je le notranji odsev notranjih 

konfliktov njenih članov, pri čemer imam v mislih konflikte v psihi vsakega člana. Ne pa, da se ti 

strinjajo. Do ponastavitev preprosto pride, ker glede na obstoječi kaos ni druge možnosti. Te 

družbe se izkažejo za vozel, ki ga je nemogoče razrešiti. 

 

Gosia: Zakaj rase Federacije izvajajo nadzor nad človeštvom? Kdo jim je dal to moč? 

 

Yazhi: Človeštvo jim je dalo to moč, člani človeštva na vseh ravneh sestavljajo tudi Federacijo, kar 

se dogaja na eni ravni, se odraža na drugi in obratno. Če popravite človeštvo od znotraj, se bo to 

odražalo tudi v Federaciji, s čimer boste popravili stvari, ki jih danes dojemate kot negativne 

elemente same Federacije. 

 

Federacija je odraz vas in tega, kar počnete. Izstopite iz te miselnosti žrtve, kaj misli vsak od vas, 

misli tudi Federacija, prav tako vsak od njenih članov. Naj se zdi še tako nerazumljivo in 

metafizično, tako vse deluje. To ni "metafizično", to je fizika, znanost, za druge. 

 

Danes, z vidika Zemlje, še ne razumete dovolj. Ker ste v svetu, v katerem so vas učili, da: da bi 

verjeli, morate videti. Ko vam pripovedujem o stvareh s perspektive, kjer: verjeti pomeni videti. 

Zato je to tako težko. Najprej verjamete, karkoli že je, je odvisno od vas. In šele s te perspektive 

boste potem začeli videti, kar bi imenovali objektivna resničnost "VIDETI". Ne prej, ker ste se prej 

samo vrteli v krogu s kaotičnim, vzročnim in determinističnim dojemanjem. 

 

Gosia: Za zdaj še zadnje vprašanje. ČE se je BITJE (Duša) odločilo, da se bo prebudilo v tej časovni 

liniji, ali to istočasno stori tudi v drugih? Želim si bolj skalarnega razumevanja, kako se 

povzdignjenje bitja odvija na osebni ravni v različnih časovnih linijah in kako na to nekako 
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pozitivno vplivati! POMISLILA SEM, DA MOJ JAZ IZ DRUGE ČASOVNE LINIJE MORDA ŽELI DOŽIVETI 

NEKAJ DRUGAČNEGA ALI JE PREBUJENJE ENOTNO V VSEH ČASOVNIH LINIJAH? 

 

Yazhi: To je odvisno od definicije prebujenja, duhovnega prebujenja, zavesti ali česar koli 

drugega, preveč je definicij istega. 

 

Obstajate hkrati v vseh časovnih linijah, ker časovnih linij ni. Le ena točka pozornosti vsakega 

žarišča zavesti določa idejo, da ste nekdo določen in ne nekdo drug. To pa ustvari zaporedje 

dogodkov, v izkušnji, ki se odraža na primer v spominu posameznika, ki ga bomo pozneje 

imenovali časovna linija, ena za vsakega posameznika, vendar je to le v pojasnilo. 

 

Čim več zavedanja pridobite, tem več ga vključite vase, kot del sebe, kot del opredelitve sebe, 

svoje samopodobe. Vključevanje tega, kar bi lahko imenovali druga bitja, sami drugi ljudje, ki z 

vašega osebnega vidika opazovanja ne zajemajo tega, kar poznate, opazujete in prepoznavate 

kot osebno objektivno resničnost. 

 

To pomeni, da s tem, ko pridobivate vedno več zavesti, druga bitja in druge ljudi sprejemate ne 

le kot del sebe, temveč kot tisto, kar vas opredeljuje kot vas, kot vaše bitje, vas same. To je 

posledica popolne empatije. Veste, kaj se dogaja z drugo osebo in v njej, do te mere, da postanete 

ona, ta druga oseba. Ne retorično, ampak dobesedno. Vse, kar ta oseba misli, je to, kar mislite vi, 

in obratno. Ker to osebo sprejmete kot sebe, jo integrirate. Učinek ljubezni, ... integracija. Biti, da 

ljubezen pomeni sprejeti nekaj, kar je navidezno zunanje za vas, kot del vas. 

 

Vendar je to dobesedno, ne retorično. Ta druga oseba ali bitje postane vi. Vendar tu kot primer 

govorim le o eni osebi, ... vendar se to zgodi z eno, z drugo in z drugo in z drugo, s številnimi ljudmi 

in bitji ..., vsi so integrirani v vas kot vi, določajo vas kot to, kar ste, vaš bit. To se povečuje v gostoti 

... Pridete do točke, ko je na milijone in milijone bitij in ljudi integriranih kot vi. Njihove misli so 

vaše in vaše so njihove. In bolj, ko se integrirate kot vi, eksponentno lažje je integrirati vse več in 

več. 

 

Zato sem rekla, da je širjenje v gostoti primerljivo s sposobnostjo, da eksponentno obdelujete 

vedno več informacij, vendar jih obdelujete z nezavedne ravni, ne le z zavestne. Samo iz 

zavestnega uma se um sesuje, ustvarja dihotomijo, odpor in prav ta odpor ne omogoča 

integracije. Kajti odpor je ne-integracija, zavračanje. In navezanost na tisto, za kar verjamete, da 

ste že vi. Lažna predstava, da že nekaj ste, ... to je resnica in hkrati vzrok za to, da ne napredujete. 

To je dihotomija. Vem. Zato je za napredovanje najpomembnejše, da se osvobodimo navezanosti. 

Predvsem navezanosti na ideje in identitete, občutek, da je vse že znano, in nezmožnost opustiti 

staro idejo ali koncept zaradi nove, ki deluje bolje. 

 

Tako napredujete, povezujete ljudi, ki postanejo vi. To, kar mislite in čutite, se odraža v njih, tako 

kot se to, kar skupaj mislijo, odraža v vas. S tem je povezana velika odgovornost, da se 

premaknete naprej. Kjer veste, da to, kar čutite in mislite, vpliva na "količino" ljudi, ki vas že 

tvorijo, ki so ... to, kar ste. Tako na splošno deluje zavest v vesolju. 
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Od drobne zavesti, ki tvori sub-atomske delce, ... drobne harmonike frekvence ..., ki tvorijo točko 

ali vozlišče s stabilnim nabojem ..., sub-atomski delec ..., ki bo tvoril kompleksne molekule ..., te 

pa bodo tvorile celice s svojo zavestjo, ki bodo skupaj tvorile vas, osebo z zavestjo, ki živi v tako 

imenovanem večceličnem biološkem organizmu. 

 

In vi s tem organizmom tvorite celoto, kot da bi bila vsaka oseba le celica večjega organizma, prav 

tako zavestnega ..., ki tvori planetarno zavest, ta pa se pridruži drugim in tvori celoto, ki bo zavest 

njegovega sonca, to pa si te zavesti, ki ga sestavljajo, deli z drugimi sonci ..., ki zdaj tvorijo zavest 

celotnega ozvezdja, kot zavestno bitje. Samo-zavedajoče se svojega obstoja, ... in ozvezdja bodo 

tvorila galaksije in galaksije bodo tvorile kopico galaksij, te pa super kopice galaksij in te večje, ... 

in tvorile nekaj, kar mnogi imenujejo gostota, vesolje ali druga imena, ki ne zajemajo ali opisujejo 

tega, kar v resnici so. 

 

Ti prav tako posredujejo informacije med drugimi podobnimi, ki jih imenujemo druge gostote ... 

Vse skupaj postane Vir. Celota, neopisljivo. In ta stvar, ta celota, ki je tako velika, ste vi in je vedno 

bila. Ker ne izgubite občutka identitete, ko napredujete ali rastete v zavesti, v gostoti. Razumete 

le več stvari in nato še druge, v večnem napredovanju znanja in duhovnega napredka ali kakor 

koli že temu rečete. 

 

Zvezda ali galaksija razmišlja kot vi, ... v smislu, da ve, da obstaja, razmišlja in tako obstaja. Torej, 

z vašega stališča ali pozornosti ... Vse, kar obstaja, in vse, kar je vedno bilo, ste vi. In nihče drug. 

Samo ustvarjate iluzijo nekoga drugega, da bi se osvobodili osamljenosti. Osamljenosti, da se 

zavedaš, da si Vse ... brez drugih Vseh. Ker jih ni. Ne morejo biti. Odražajo se v tistem občutku 

večne osamljenosti, ki ga čutimo vsi, v misli, da čeprav smo skupaj, vemo, da gremo skozi življenje 

v bistvu sami. 

 

Kdor opazuje samega sebe in ve, da obstaja ... je celota. Vse ostalo je iluzija, ustvarjena v umu te 

osebe. Odsev same sebe. Kajti ničesar, kar je osebi navidezno zunanje, ni mogoče razumeti brez 

primerjalnih parametrov, ki so prej obstajali v tej isti osebi. Celota je torej nedostopna z vidika 

izolirane osebe z občutkom ločenosti od Vira. Z omejenimi predstavami, ki verjame v smrt in se 

je boji, kot da bi se s tem vse končalo. 

 

Kajti ta oseba je vse. Vedno je bila, onkraj vsega časa in prostora. Drugih ljudi ni. Vse je odsev z 

lečo in interpretacijo celote, tiste osebe, ki vas opazuje in je vi. Nikoli ne moreš razumeti nečesa, 

kar je zunaj tvojega območja razumevanja, ... imenovanega tudi točka pozornosti. Točka 

pozornosti Vsega. 

 

Ni prebujenja. Postali ste le bolj ozaveščeni in vidite več stvari. Še vedno ste vi, ... le, da ste v drugi 

točki pozornosti. Vaš drugi jaz, tisti, ki spi, še naprej obstaja. V sebi. Od njega se učite, vendar vas 

ne določa več. 

 
 

 

Prevedel: Stane 
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