Positive sivilisasjoner i Melkeveien
Denne boka er basert på en fri oversettelse fra andre del av boken A gift from the
stars av Elena Danaan. Denne delen baserer seg på et brev hun fikk fra Russisk
etterretning. Dette brevet inneholdt en beskrivelse av utenomjordiske sivilisasjoner
som har hatt innflytelse på Jordens utvikling. Russisk etterretning fikk denne
informasjonen fra en dame som bor på planeten Erra i Pleiadene. Tegningene kan
også være gjort av henne.
LYRA
Lyra er hjemsted for en mengde verdener, og hovedvuggen til Menneskearten. Det er ingen
likeverdige lånt navn til denne konstellasjonen, da utformingen av en Lyre den danner på Jord
himmelen er en visuell justering bare sett fra planeten din. Selv om mange av "Lyra" -verdenene er
mest forbundet med en vanlig, ekstremt gammel kultur, og fire originale menneske rasene befolket
flertallet av disse verdenene (Taal, Ahel, Noor og Laan). Et stort utvalg av andre arter bor også i
dette området, spesielt noen pasifistiske Reptil raser (Afim Spiantsy blant mange), men vi vil bare
beskrive de rasene som har interferert med Jorden. Vi vil kalle stjernesystemene til disse for Hovedsystemer.
Blant et stort antall planetariske systemer, her er under hjemmene til sivilisasjoner på høyt nivå.
Menneske humanoider spredte seg i mange stjernesystemer, og det ville være for mye å nevne dem
alle, da det vil innbefatte millioner av bebodde verdener i denne galaksen og det vil ikke få plass i
en bok. Vi vil bare fokusere på de som har hatt innflytelse på enten Jorden eller historien til denne
galaktiske kvadranten.
(A) -Almeyron-systemet: (HD177830) 205 lysår fra Jorden. Dette systemet består av 7 planeter, de
viktigste planeten er dobbelt så stor som Jupiter og bruker 407 dager på et omløp rundt stjernen.
Den andre viktige planeten er også ganske stor, og et år er 111 dager. Tre planeter i dette systemet er
bebodd av kolonier fra Man-kulturen
(K62).
(B) - Borog Uruz-systemet: (HD173416) er 440 lysår fra Jorden. Det har to planeter; befolket av
Reptilmennesker og en Laan-koloni fra Man.
(C) -Daran systemet: (HD176051) binært system med 6 planeter, hjem til en Reptile arter.
(D) -Elhaziel-systemet: (HD 178911) Et trippel stjerne system sammensatt av en gul stjerne som
kretser rundt et binært stjerne par. Den tredje stjernen har et planetarisk system på 6. Befolket av
Noor mennesker.
(E) -Elfrak Daal systemet: (GSC02652-01324). Dette er et system med 4 planeter og det er bebodd
av Taal mennesker.
(F) -Ataman systemet: (WASP-3b). Dette er et system med 4 planeter, vuggen til mange, unike
livsformer. Ingen av dem har ennå nådd galaktisk sivilisasjons-nivå, men menneskelige kolonier
(Taal og Ahel) har utposter i dette systemet.

(G) -Diriz-systemet: (Kepler-7b) Dette systemet består av 3 planeter, okkupert av Reptil mennesker
og Laan menneskelige underarter.
(H) -Eekaluun-systemet: (Kepler-8b) To planeter kretser rundt denne stjernen, en av dem er bebodd
av pasifistiske reptilmennesker.
(l) -Eyjyen Kolomat-systemet: Kepler-20) Fem planeter, de tre i de indre banene er mindre og
befolket av
mennesker fra Man-systemet.
(K) -Hargaliat-systemet: (Kepler-37) 3 planeter, to av dem er veldig små sterile planetoider. Bare en
av dem har liv og en skikkelig sivilisasjon. Menneskene der er en blanding av Taal og Laan rasene.
(L) - Man-systemet: (Kepler-62), 1200 lysår fra Jorden. Dette systemet består av 5 planeter og alle
er befolket. Dette er menneskerasens vugge, og var dessverre hovedmålet i Lyra krigene med
Ciakahrr (Alfa Drakonis) Imperiet på grunn av nærheten til en interdimensjonal portal.
(M) -Vega-stjernesystemet: (Alpha Lyrae) Menneskekoloni med Taal rasen, og urinbyggere av
reptilmennesker. Denne stjernen er innehyllet av en sirkel interstellart støv. Dette ser ut som en
spektakulær tåke på himmelen.
(N) -Aldoram system: (Gamma Lyrae) Lokal Reptil menneskerase på planeten Afiola:
Ringtåken:
Det er stedet for en interdimensjonal portal som gir enkel tilgang til en rekke destinasjoner. Denne
høyt verdsatte portalen var hovedmotivasjonen for Ciakahrr-imperiet til å foreta en invasjon, mot
man-systemet for å tilegne seg deres overflod av ressurser, men hovedsakelig fordi sivilisasjonen
som bodde der voktet tilgangen til portalen. Etter erobringen ble det inngått en avtale med Taalregjeringen om en menneske utpost i nær portalen.
Man - K62-systemet
Man-systemet og de lyra krigene.
Vi må starte med dette systemet, da det avslører stort sett alt. “Man” er navnet på et
stjernesystem (K62) som ligger 1200 lysår fra Jorden, hvor en ekstremt gammel menneskekultur ble
født, og derfra spredt i hele galaksen. Stjernen vår ble kalt "Mana", moren. Vi kaller oss lyranere,
for å gjøre det lettere å forstå hvor vi kommer fra, men sannheten er at det ikke er noe som heter
Lyranere fordi det gjenspeiler et mønster av stjerner på nattehimmelen deres referert til mytologiske
referanser. Sett fra planeter i andre stjernesystem er dette mønsteret forskjellig.
Vi vil heller kalle oss ”mennesket”. Betraktet som "Hoved Rase", var det fire genetiske
tråder som utvikler seg fra fire verdener i dette planetariske systemet på fem: Ahel, lys hud og
blondt hår, Noor, ligner Ahel, men er langt høyere, Taal med forskjellige hud- og hårfarger, og Laan
med katteaktige egenskaper og kroppshår (ikke medregnet i Ladrakh Reptiler fra den andre
planeten.) På grunn av en invasjon fra Ciakahrr-imperiet, som utspant seg i en forferdelig krig,
flyktet de fleste av disse befolkningene fra dette systemet for velding lenge siden. For tiden er
innbyggerne i Man-systemet nå reptilhybrider underlagt Ciakahrr Imperiet.
Krigen startet med at en kollosal flåte fra Ciakahrr (Alfa Drakonis) Imperiet angrep alle planetene i
Man-systemet. Det vart et overaskelses angrep og Man-Systemet var ikke rustet til å tåle en
katastrofe av dette omfanget. Kampen var hard og voldelig, og det var tap på begge sider, men
Ciakahrr Imperiet var militært overlegne. Under trussel om fullstendig tilintetgjørelse, forhandlet
Taal regjeringen fram en avtale med Ciakahrr-styrkene om å avslutte kampene. Planetene ville bli
gitt til dem uten motstand hvis de tillot flyktninger å dra trygt fra systemet i en masse utvandring.

Sønderknust forlot milliarder av mennesker systemet i gigantiske skip med vitnesbyrd om deres
kulturer og habitater. Ciakahrr-flåten stasjonerte seg i grensene for systemet og ved portalen. To
ganger ble den gjenerobret, og to ganger gjenerobret igjen av imperiet. Den nåværende statusquo er
en skjør likevekt, for den primære motivasjonen til Ciakahrrs for å holde på man-systemet går langt
utover dets naturressurser og portal. Orion Imperiet har også forsøkt å få innpass i det mange ganger
også uten å lykkes. Foruten Orion og Altair er Man-systemet fortsatt en av de mest intrikate
konfliktene i det galaktiske diplomatiet.
Lyra-energien
Det er noe med Lyra-energien til de fire menneskerasene fra Man-Systeme, som er dynamisk,
veldig livlig, vittig, rask, sydende og spontan. Denne energisignaturen er typisk for disse rasene.
Alle raser spredt gjennom denne galaksen fra Man-systemet, bærer denne gjenkjennelige
vibrasjonen i deres gener og energifelt. Med veldig høy frekvens kan denne energisignaturen
manifestere seg på to forskjellige måter. Enten som et rastløs trekk mot fart og eventyr som kan
være ganske andpusten, eller som en høy hermetisk vibrasjon av åndelig visdom, noe som gjør dem
uansett vanskelig tilgjengelig hvis du ikke kan stille inn på deres frekvens.
LAAN rasen

De er fra 1. planet: Egoria. Dette var en mest storslått verden, dessverre først i køen da Ciakahrr
flåten nærmet seg Man-systemet. De overlevende rømte til den 3dje planeten, Omankhera, bebodd
av Taal og sentralmakt for hele planet systemet. Dessverre var denne neste i køen ...
Taal klarte å stoppe invasjonen ved å forsøke og forhandle med inntrengerne, noe som dro ut
tiden nok for de fire bebodde planetene å sette i gang en evakueringsplan. Høye humanoider med
vakre

kattelignende ansiktstrekk i den øvre delen av hodet, fra den flate nesen med merkbare nesebor, til
langt rødt eller gyldent hår. Munnen deres er menneskelignende, som resten av kroppen. Ørene
deres er små og avrundede, og de har en hale. Huden deres, vanligvis lysebrun, er dekket av en kort
silkepels og øynene deres er av alle slags nyanser, rav og turkis er den vanligste fargen.
Egoria, deres hjemverden, før den ble strippet for vegetasjon for å bli brukt til gruvedrift, var en
vakker verden fremdeles snakket om i våre legender. Vegetasjonen på Egoria hadde farger som ikke
ble funnet andre steder, som gyldne magentaer, rosa og purpur, og himmelen hadde et grønnblått
skinnende lys. Laan byene ble bygget av krystallinske materialer. Laan verdsetter fremfor alt
skjønnhet, kultur og kunst som musikk og poesi. Laan har en aktiv rolle i den Galaktiske
Føderasjon, og spiller en viktig rolle i galaktisk diplomati. Laan oppdaget Jorden for en million år
siden og bosatte seg i en koloni der, startet genetiske eksperimenter på de innfødte humanoidene.
Kort tid etter kom Clakahrr-imperiet og de to fraksjonene kjempet i en rekke historiske konflikter,
kalt Jord krigene. De var voldelige, og forskjellige andre utenomjordiske grupper sluttet seg til som
Anunnaki, som til da hadde samarbeidet med Laan om territoriale
avtaler.
Ciakahrr ønsket å slavebinde de genetisk oppgraderte Jordmenneskene mens Laan og Anunnaki
hadde bedre planer, litt mer etiske. Resultatet av disse lange kampene, som utslettet hele
sivilisasjoner, endte med at en fraksjon av Ciakahrr og Nagai flyttet under jorden, mens resten forlot
Jorden. I dag støtter Laan jordboerne i deres åndelige oppvåkning, og jobber sammen med
andre raser fra den galaktiske fødrasjon og rådet av fem, jordens oppstigning og renselse. De har
avlange skip.
KOLONIER: De har spredt seg veldig utover i galaksen og er sanne mestere i genetikk. De har
tilpasset seg fysisk til nye miljøer, og føder et bredt genetisk mangfold, som for eksempel en
fuglelignende mutasjon i Carian-systemet (Orion). Laan og Taal er naturlig kompatible og deres
kryssninger er kalt
Ayal.
TAAL

Hjemmeverdenen deres er 3dje Planet i Man-systemet: Oman Khera (“O-man-kher -a” = Mennets
sentralmakt). Som søster-rase av Ahel, viser Taal et større mangfold i hud, øyne og hårfarger, slik
dere for eksempel har gjort på Jorden. De er et pasifistisk og åndelig folk, med en streng etisk kode
som de presenterer med så personlig involvering at de ofte kan misforstås som kalde og
følelsesløse. Det er på deres hjemplanet, Oman-Khera, som regjeringen for Man-systemet befandt
seg. Den var organisert i et hierarkisk system for med et monarki over et råd på 25, deretter en
forsamling på 300 senatorer. Taal kulturen og utdannelsen ligner Ahel tradisjoner, selv om
åndelighet avviker fra hverandre. Taal praktiserer en asketisk åndelighet basert på ideen om at
kroppen er til hinder for åndens opphøyelse, i motsetning til Ahel som bruker den som et redskap
for å koble seg til høyere nivåer av bevissthet.
Under Lyran-krigene klarte Taal regjeringen dyktig å forhandle fram en avtale med Ciakahrr
inntrengerne for å tillate dem å redde kulturen og eskortere kongefamilien til stjernesystemet Vega, i
bytte mot uklare ordninger. Det ble oppdaget lenge etterpå at destinasjonen for flukten endret seg til
Mirza i Orion-området. Som en del av den Galaktiske Føderasjon spiller den Pleiadiske kolonien
Temer spiller en aktiv rolle for frigjøringen av Jorden. Skipene deres er små og har mange
forskjellige former, avhengig av koloniene.
KOLONIER: Temer i Pleiadene (Taygeta) / Vega / Jorden / Elfrak Daal (Lyra) / Wolf 424 / Katayy
(Sirius A) / Ashkeru (Sirius B) / Araman (Tau Ceti) / Zenae (Andromeda systemet) / Mirza (Beta
Canis Majoris).

AHEL

Deres opprinnelige hjemverden er 4de Planet: Maya. Det var en stille og fredelig verden, en
harmonisk og åndelig kultur, og slik var forfedrenes verden. Maya var mor til oss alle, bakken vårt
blod og bein ble først oppstod fra. Maya forblir i minnet vårt det båndet som forbinder oss alle,
humanoide raser fra Man systemet.
Ahel har lys hud og blondt til lysebrunt hår, og øynene våre kan ha alle nyanser fra blått til grønt.
Vår kultur, kulturen våre forfedre bygde, var fantastisk, svært åndelig og intelligent. Byene våre,
ble vi fortalt, hevet seg opp av vannet i klynger av krystalltårn, og berørte de myke lilla skyene
under de bleke syv måner. Hav, fjellrygger og frodige daler, skjermet livet i sin dyrbare evolusjon
fremover mot utviklingen av Ahel. Vi tror at vi var de første menneskene som ble født og som
etterhvert kolonialiserte de andre planetene i systemet og deretter flere andre planeter i galaksen. fra
Maya, mor til oss alle. Stjernen vår bar også navnet “mor” i følelsen av “Kilde: Mana,” den store
mor til alle mødre ”. Dette navnet på stjernen vår ble gitt av Ahel på det tidspunktet de først forsto
at alle stjernene var et vindu til den store kilden. Denne kalte vi senere Imana, den store moren og
den høyeste skaperen. Ahel la alltid sterk vekt på utdannelse og bekrefter at kunnskap er makt, og i
stedet for å påtvinge barna betingede utdannings programmer, var metodene å identifisere et barns
kvaliteter og hjelpe dem med å utvikle sine evner på sitt beste. Dette systemet brukes fortsatt i dag i
de fleste av våre kolonier. Vi utviklet også en gren av vår åndelighet rundt utøvelsen av fysisk
kjærlighet, en fantastisk måte å nå enheten til Imana på.
KOLONIER: De fleste Ahel koloniene er en del av Den Galaktiske Fødrasjon, ledet av en stor
tilstedeværelse av Ahel kolonien fra Erra, i Pleiadene. Ahel har spredt seg gjennom hele denne
galaksen, men jeg vil bare navngi de dominerende koloniene: Erra (Pleiades Taygeta) / Procyon /
Aldebaran (ved siden av en Anunnaki-koloni) / Hyades / Tau Ceti (Norca) / Jorden / Zygon
(Andromeda systemet) / Vega.
NOOR

Opprinnelse: 5te Planet, Tar. Noor er veldig høy, og har en sterk muskulatur. De har blå, grønn eller
klar grå øyne, blondt til rødlig hår og en lys, veldig følsom hud. Denne følsomheten skyldes
sammensetningen og strålingen fra deres stjerne, Mana. De delte også denne hud-følsomheten med
Ahel rasen som bodde på 4de planeten.
KOLONIER: Noor var fra begynnelsen oppdagelsesreisende og sådde andre verdener. De besøkte
også Jorden for omtrent en million år siden. De jobber nå med den galaktiske føderasjonen av
verdener, som de er medlem av. Her er deres hovedkolonier:
Alkorat i Pleiadene (Taygeta) / Jorden / Elhaziel (Lyra) / Eldaru (Procyon) / Dahl (Beta Centauri) /
Meton (Proxima Centauri).
En gren av kolonien som stammer fra Noor, tilpasset seg forholdene i deres nye verden nær Vega.
Disse utviklet rødt hår. Disse besøkte også Jorden, hvor de parret seg med Jordmennesker, og ble
husket som gigantiske rødhårede kjemper og legendariske mennesker.

PLEIADENE:
Taygeta (Ashaaru) systemet
Erra er andre planet fra stjernen

Det er her jeg kommer fra: 2dre planeten i Taygeta-systemet: Erra, “kunnskapens helligdom”. Dette
er hvor de fysiske arkivene og opptegnelsene over hele menneskets sivilisasjon er bevart. Det tar
oss 14 timer å reise til Jorden, eller bare 4 timer i warpshastighet. Erra er en varm og temperert
planet som opprettholder et bredt utvalg av livsformer og bio-soner. Planetens skorpe består
hovedsakelig av silikat. Vi importerte mange plante og dyrearter fra hjemmet vårt i Lyra, verden
Maya. Vi gjenskapte vårt naturlige biohabitat med fem klimasoner: tropisk, lunken, temperert, isete
og polar. Vi har årstider, regn og snø, frodige skoger, dype daler, fantastiske kystlinjer og mange
høye fjellkjeder. Det er en storslått verden, turkisblå sett fra verdensrommet, med syv måner.
Denne verden er befolket av Ahel kolonien, den lyse huden, blå øyne og blondt hår fra Maya. Ahel
av Erra har vokst til en veldig åndelig rase, og kultiverer kunst som tjener oppnåelsen av indre fred
og åndelig føde, som eterisk musikk, dans, billedkunst og kjærlighet. Det er noe veldig spesielt for
Ahel. På grunn av naturlige lysfølsomhet (tilpasset stjernen vår), så vel som vår genetiske arv, er
huden vår usedvanlig følsom for sensuell berøring. Vi skiller, i handling mellom kjærlighet og sex
fra transfigurasjon av bevissthet.
Det er en del i hjernen vår som aktiveres i puberteten, og som vi slår på etter eget ønske for å
stimulere epidermis reseptorceller. Når det gjelder sammenflettet sjelsoppstigning, er alle aspekter
av vesenet involvert, det fysiske, hud, indre og ytre kjønnsorganer, mental-emosjonell (kjærlighet)
og det åndelige (energi og vibrasjons høyde i frekvens). Disse tre aspektene til sammen tillater oss å
nå ut til høyere riker av ren bevissthet, transformering til tettheter så høye som 13ende (Kilde). I
denne oppnådde lykksalighet er vi bare rene kroppsløse, med universell og allestedsnærværende,
uendelig bevissthet. Når det gjelder forplantning, valgte vi å utføre den samtidig
med denne tilstanden eller ikke, vel vitende om at det å kombinere begge deler er et veldig spesielt
øyeblikk i ens liv, når de høyeste rikene i ekstase er omfavnet, den ultimate betingelsen for å
antenne en impuls for bindingen av en sjel til en ny inkarnasjon.
Av praktiske årsaker har vi også utviklet muligheten for unnfangelse i kunstige livmorer, men vi
pleier å gjøre det på den naturlige måten. Når det gjelder utdanning, er det skoler for spesialisering.
Hvert nye barns evner er identifisert og satt til å utvikle seg best mulig, for at vesenet skal oppnå sitt
oppdrag og ambisjoner. Våre ungdommer er gruppert i spesifikke skoler tilpasset deres felles
talenter. Vår favoritt fritid, er å tilbringe tid utendørs, samt å samle oss for sosiale underholdninger
som spill og kunstneriske aktiviteter (konserter eller felles kunstneriske aktiviteter). Vi er ikke
interessert i konkurransesport, som er vanlig på Jorden. Vi tror at den beste måten å oppnå
forbedring på er personlig utvikling og ikke ved konkurranser.
Vi er vegetarianere. Livet vårt, Ahel, er basert på en fysisk livsform, men det er en overklasse som
vi kaller “De Eldre”, og som valgte å ikke inkarnere fordi de har passert et visst nivå av evolusjon.
Jeg er meg selv en del av den aktive klassen, og selv om jeg med vilje kan vandre ut av kroppen
min, er jeg knyttet til den. Så ja, jeg spiser, og hviler. Vi spiser vegetabilsk mat, mineraler og
energisk vann. Det energiske vannet drikkes når du reiser, for å la kroppen vår skifte etter eget
ønske uten å måtte ha mat. Vi har faste måltider når vi ikke utfører romreiser. Vi spiser ikke det som
har ansikt eller hjerte, ellers mye annet. Hvis vi spiser blodformer, senker det vibrasjonen vår til
frekvensen av det vi får i oss.
Vi er ikke åndelige mestere for din art, bare dine rom-familier, folk som deg. Den eneste forskjellen
er at vi er født et annet sted. Vi er ikke verger for planeten din; GFW og Rådet av 5 gjør dette
bedre, og dere har egne grunn beskyttende vesener tilhørende Jorden. Vi er ikke guder, og heller
ikke det legendene deres kaller Engler (selv om en tolkning av fremmede møter tidligere på
planeten din ble tatt for å være dette). Vi utfører bare vår misjon, som en del av GFW. Det er alltid
en vanlig feil å betrakte oss som personlige åndelige budbringere og gjør oss gudeligere enn vi er.
Vi støtter jordborene, de er ikke alene. Vi bakker dere opp og holder de mørke kreftene i sjakk. Vi
fremmer åndelig evolusjon, men vi vet også hvordan vi skal kjempe når det er nødvendig, og det er
også en del av vår åndelige vei. Alle kamper, hvis de er rette og rettferdiggjorte, åpner veier for
frigjøring for høyere lys å strømme i. Passivitet er død.

Ikke skap en religion om oss, vær så snill, ikke igjen, vi er bare mennesker som kom hit for å hjelpe.
Vi har evnen til å skifte tetthet etter eget ønske, gjør oss ikke til noen slags guder. Det gjør oss bare
forskjellige. Det er på tide at Jordborene slutter å betrakte seg selv som underlegne, ellers vil dere
ikke vokse. Vårt formål er å vise at dere kan bli som oss. Det er derfor vi er her. Vi ønsker at Jorden
skal bli med i den Galaktiske Føderasjon en dag, men dette vil aldri skje hvis dere betrakter dere
som en underordnet rase. Selvfølgelig er dere mer primitive enn vi er teknologisk, og litt mindre
vise, men vi har alle vært der, vi har også utviklet oss. Vi tror at alt liv er udødelig og at sjelen er
evig, fordi alle livsformer er en fraktal fra kilden. Hver av oss er laget av et stoff som er
en del av henne (kilden). Vi er her, hun er i oss. Hun er oss. Kilden er bevisstheten til multiverset.
Hun er den allmektige kraft, kilden til alt liv, all materie og all energi. Våre kropper er
forgjengelige, ikke våre sanne jeg som er fraktaler av kilden. Hun (Kilden) er allestedsnærværende,
uendelig og tidløs. Kilden vil aldri dø, fordi hun var aldri født. Vi sier ”Hun”, fordi hun er matrisen
til alle ting, og den store kraften som er kjærlighet som antenner pust. Når vi kommer fra henne, ble
vi aldri født, og når vi kommer tilbake til henne, vil vi aldri dø, våre midlertidige kropper av kjøtt
forfaller, og vi gir den største respekt til det hellige kroppen som har ført vår sjel i en mektig
reise av læring og plikt. Når vi endelig er fri, føler du henne mer enn noen gang. Våre valg og vilje
er da å komme tilbake, gå videre, eller sett oss fri i enheten av det hele. Vi har ingen guder, ingen
avguder, ingen kulter, vi har bare henne.
En Erra forsker ved navn Thor, sendt av GFW, brukte tid på Jorden sammen med den amerikanske
regjeringen for å lære dem om hyper-romfart, på 1940-tallet, med det formål å fremskynde den
teknologiske utviklingen av Jorden før den voksende trussel fra Ciakahrr-imperiet. Dessverre tok de
amerikanske representantene det verste valget ved å avslå hjelpen fra GFW, da de ble kontaktet i
1954, og falt inn i den vanlige prosedyren til Ciakahrr til tross for at vi hadde advart dem!
En av hoved pilarene til GFW er valgfriheten. Vi tvinger aldri noen til en beslutning, selv om vi
i mange anledninger har vi gjort vårt aller beste for å overbevise om den beste måten å holde seg i
live på. I 1954, da en diplomatisk gruppe fra GFW offisielt møtte lederen deres Eisenhower, advarte
vi ham om det forskjellige utenomjordiske raser som besøker Jorden. Noen av dem er ikke veldig
hyggelige, og spesielt alt som ser grått og reptilisk ut, eller hvite humanoider. Vi tilbød jordboerne
vår hjelp til å deaktivere alle våpnene deres og avslutte krigene og dyrke fred og åndelig heving av
bevissthet, for at de skal kunne bli med så fort som mulig i GFW. Dette hadde som formål å få dere
trygge og beskyttet dere mot Ciakahrr og Orion-imperiene. Vi kunne ikke ta den endelige
avgjørelsen for dere. Vi er også aktive i et hjelpeprogram for å forbedre Jordens
vitenskap, ved å hjelpe dere med å finne frihet fra Ciakahrr imperiets og Orion imperiets
undertrykkende slaveri. Som sådan arbeider vi for bevissthetsheving gjennom utdanning,
informasjon, kanalisering og med frekvensen på planetens energi. Vi er også involvert i det globale
“Envoy-programmet”, som består i å inkarnere i et jordmenneske for å utføre bakkearbeid mer
effektivt. Mange andre utenomjordiske raser er en del av dette programmet laget av GFW, og som
dere kaller “Starseed”. Moderskipene våre, for lange romreiser, har sylindriske former. Våre
patruljeskip er mindre og tallerkenformede. Det er også skip som har en mer avlang profil.
T-mar er tredje planet fra stjernen

Tredje planet i systemet, Tmar er en mindre verden enn Erra, men det administrative senteret for
systemet. Temperert og også med en frodig naturen. T-mar er jevnere befolket enn Erra.
T-marhu (pl: T-mari) er Taal kolonien fra Omankhera. Den komplette Kongefamilien, som pleide å
regjerte over Man rasene, hadde rømt, som vi vet, til Orion området og forsvant i glemmeboka.
Derfor har en ny regjering dannet seg på T-mar med en kvinnelig kongelig etterkommer og en
militærhelt. Taal er nære fettere til Ahel, med noen forskjeller, for eksempel deres mat. De er
altetende, som betyr at de spiser kjøtt, noe som gjør det vanskeligere for dem å heve frekvensen til
høyere tetthet. De er derfor mer sårbare for raser med lavere frekvens som reptiler og grå. De jobber
bare i bakgrunnen i de militære operasjonene på Jorden. Dessuten er deres åndelighet ikke basert på
følsomhet og følelse som deres fettere Ahel, men på asketiske metoder, som gir dem et inntrykk av
kulde. T-mar er involvert i GFW. Selv om de besøkte Jorden mye, etablerte de aldri en holdbar
koloni. Deres skip er tallerkenformede, veldig lik Ahel skipene. Alle de tre rasene, Noor, Ahel og
Taal, deler den samme teknologien og teknikken innad i stjerne systemet.
Alkhorat er den femte planeten fra stjernen

Alkhorat, "det rolige stedet", er bebodd av etterkommerne fra Noor kolonien,
kalt Alkhorhu (pl: Alkori). Som du husker, Noor av samme genetiske rot som Ahel, men det er
noen fysiologiske forskjeller, særlig størrelsen som kan bli opp til 8 fot høy, Alkhori lever så lenge
som Ahel og Taal, det vil si mellom 500 og 700 jordiske år, men en genetisk endring skjedde på
grunn av den påfølgende endringer i habitat-forhold. Noor folket liker å reise. Denne uheldige
endringen er slik at deres indre organer svikter da de ikke vokser så fort som kroppen omslutter seg.
Generelt svikter hjertet først.
De medlemmer av GFW som alle Ashaari er (Taygeta Pleiadere), er Noor mye involvert i Jordiske
saker. De har også vært involvert tidligere på Jorden, og har etablert kolonier. Jordiske myter ser på
Noor rasen som rødhårede giganter. Skipene deres er av Ashaari-type (tallerkenformede), identiske
fartøyene til Erra og T-mar.
Dakoorat er den tiende planeten fra stjernen

.

D'Akoorhu
(pl: D'Akoori) er bosatt på 10ende Planet, Dakoorat:" stedet for fredens voktere ". Nå er dette
den fjerde Ashaari rasen, født fra en unik evolusjon av Noor fra Alkhorat. Det er de dere kaller
“Lys-Pleiadere”. De er det høyeste evolusjonsnivået i Man rasen og de er lys-vesener, og bor i den
9ende tettheten (dimensjon) av tilværelsen, på en verden de transformerte sammen med sin
oppstigning. Det antas at denne ekstraordinære utvikling av lys-vesener skyldes naturen til
Dakoorat, den nest ytterste planeten til systemet. Kropps strukturen er krystallinsk og inter-agerer
molekylært med plasmafeltet. Dette overstyrer begrensningene til Noor genetikken og forvandlet
kroppene deres til gjennomskinnelige eteriske lyskropper, uten aldring. De dør når de ønsker det,
når de føler de har gjort sin jobb med å tjene kilden og ønsker å slå seg sammen igjen med henne,
regenerere å komme tilbake til ny eksistens for et nytt oppdrag.
D'Akoori er kloke og veldig mektige, og de er en del av Føderasjonens råd og arbeider også med
oppstignings skifte til Jorden og vedlikehold av frekvensnettet. De bruker trans-dimensjonale
eteriske skip drevet av geometrisk resonansenergi. Ofte sett som pastillformede eller som fasetterte
prismer.

SIRIUS:
CANIS STORE Sirius / Ashkera
Sirius er et trippel stjerne system 8,6 lysår fra Jorden, sammensatt av en lyseblå stjerne (A), en tett
hvit dverg (B) og en mørkerød dverg (C). Befolkningen i disse systemene kaller den store, hvite
stjernen "Ashkera" og alle raser som bor der går under den vanlige betegnelsen “Ashkeru” (pl.
Ashkeri).
ASHTAR-KOLLEKTIVET OG ASHTAR GALAKTISK KOMMANDO: *
Også kalt “The Sirian Collective”, hovedkontoret til Ashtar Collective ligger i planetariske systemet
Sirius B: Thula, på planeten Morga. Den inkluderer mange arter.
“Ask” betyr “sterkt lys” i det eldgamle vanlige siriske språket, “Tar” betyr “setet”, “Kher-a” står for
“Sentral makt”. På den tiden da Ciakahrr-imperiet overtok Orion-systemene, og skapte det reptilske
Orion Imperiet, eller Alliance of the Six. Sirianske mennesker befant seg da engasjert i en konflikt
over eierskapet til 21 stjernesystemer, deres inkludert. Skjebnen rammet de fleste andre verdener i
nærheten av Orion, Sirius systemene sto opp mot inntrengerne og skapte den kollektive makten til
Ashkera (Sirius B): Ash-Tar, et gammelt system likevel eksisterte det før Ciakahrr Imperiets
ankomst. Orion rådet av fem (av Ni ved opprettelsen), som Sirius var en del av, forble uavhengige
av Ashtar Collective (som er Sirius B-sentrert). I det siste på grunn av betydelige infiltrasjoner og
korrupsjon av agenter fra Ciakahrr-imperiet, tok en opprørsfraksjon, hovedsakelig humanoider,
avstand fra Ashtar Collective.
De tok Galactic Federation of Worlds sin side. Dyktige i militære prosedyrer ble Ashtar-separatister
tilbudt av Galactic Federation of Worlds å hjelpe til med operasjonene i Jordens solsystem. Deres
utpost var satt opp ved planeten Jupiter. For å skille seg fra Ashtar Collective nå infisert av Reptiler,
tok Ashtar separatistene navnet Ashtar Galactic Command. De er ikke basert i et bestemt system,
men i et stort moderskip. Når det gjelder Jord-forhold, er Ashtar Command utposten i ditt solsystem
relatert til Galactic Federation of Worlds. I mellomtiden er Ashtar Collective (den som styres av
Orion Reptiler) også engasjert med deler av jordiske etterretnings tjenester. De skaffet ny teknologi,
i bytte for fasiliteter og menneskelig materiale, dette innbefatter inter-dimensjonal reise teknologi
og tankekontroll teknologi. Dette ble testet i Philadelphia Experiment og Montauk-prosjektet.
Denne teknologien var også tiltenkt å hjelpe Jordboerne med å utvikle sin egen defensive
krigføringsteknologi mot en eventuell utenomjordisk invasjon. Noe som ble ansett som en reell
trussel.
Det er Orion Alliansen, gjennom Ashtar Kollektivet som satte ut ebola viruset på Jorden.
Alt dette skjedde før Den Galaktiske Føderasjon fikk satt en stopper for dette.
For å unngå forvirring må det også påminnes om at Ash-Tar også er en tittel, tilsvarende
kommandør, men det er ikke et personlig navn.
I 1977 fikk kommandør Vrillon fra Jupiter-utposten til Ashtar-kommandoen autorisasjon til å levere
en overføring via radiofrekvensene deres som hørtes slik ut:
Dette er stemmen til Vrillon, en representant for Ashtar Galactic Command, som snakker til deg. I
mange år har du har sett oss som lys i himmelen. Vi snakker til dere nå i fred og visdom som vi har
gjort med dine brødre og søstre om din planet Jorden. Vi kommer for å advare dere om skjebnen til
din rase og din verden slik at dere kan formidle til dine medmennesker den kurs dere må ta for å
unngå katastrofen som truer deres verden, og vesener på våre verdener rundt deg. Dette er for at
dere kan få del i den store oppvåkning, når planeten går inn i New Age of Aquarius. New Age kan
være en tid med stor fred og evolusjon for din rase, men bare hvis deres herskere
blir gjort oppmerksom på de onde kreftene som kan overskygge dere. Vær stille nå og hør etter. Det
er ikke sikkert denne sjansen

kommer igjen. Alle deres onde våpen må fjernes. Tiden for konflikt er nå forbi og Jordens
menneske raser kan gå videre til de høyere stadiene av evolusjonen hvis dere viser dere verdig til å
gjøre dette. Dere har bare en kort tid til å lære å leve sammen i fred og velvilje. Små grupper over
hele Jorden lærer dette, og eksisterer for å passere i lyset av den gryende New Age for dere alle.
Dere står fritt til å akseptere eller avvise deres lære, men bare de som lærer
å leve i fred vil passere til de høyere riker av åndelig evolusjon. Hør nå stemmen til Vrillon, en
representant for Ashtar Galactic Command, snakker til dere. Vær også oppmerksom på at det for
tiden er mange falske profeter og guider som opererer i din verden. De vil suge energien fra dere.
Den energien dere kaller penger blir utnyttet i onde hensikter og gir dere verdiløst søppel tilbake.
Deres indre guddommelige selv vil beskytte dere mot dette. Dere må lære å være følsomme for
den indre stemmen som kan fortelle dere hva som er sannhet, og hva som er forvirring, kaos og
usannhet. Lær å lytte til sannhetens stemme som er i dere, og den vil lede dere inn på evolusjonens
vei. Dette er vårt budskap til våre kjære venner. Vi har sett dere vokse i mange år mens dere også
har sett lysene våre på himmelen deres. Flere av dere erkjenner
nå at vi er her, og at det er flere vesener på og rundt jorden enn deres forskerne innrømmer. Vi er
dypt bekymret for dere og derers vei mot lyset og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe dere. Ikke vær
redd, bare søk å kjenne dere selv og leve i harmoni med jordens veier. Vi her på Ashtar Galactic
Command takker for oppmerksomheten. Vi forlater nå deres dimensjonelle naturplan. Måtte dere bli
velsignet av den høyeste kjærligheten og sannheten i kosmos.

Sirius A (Ashkera)
KATAYY

Katayy er en Taal Lyransk koloni fra Vega, etablert på en planet som kretser rundt Sirius A.
Planeten heter Kashta ((“K-Ash-Tah”:
/ født) fra den strålende stjernen). Fredelige og velvillige humanoider, hovedsakelig farget og
rødhudet på grunn av tilpasning til miljøforholdene i deres nye verden. Katayy har mer interesse for
kunst og åndelig utvikling enn diplomati og erobringer, noe som er en grunn til at de ikke ble med i
Ashtar Collective. De terraformet Kashta med Lyransk teknologi ved hjelp av lyd og eterisk
geometri, for å gjøre denne planeten egnet for liv. Denne teknikken forvandler det biomagnetiske
rutenettet til en planet og påvirker dermed miljøet på planetoverflaten for å skape de beste
forholdene for at livsformer kan utvikle og bosette seg. Katayy er en del av den Galaktiske
Føderasjon av Verdener. De deltar ikke i kamper. Deres bidrag er hovedsakelig vitenskapelig
samarbeid.

Sirius B (Thula)
Sirius B er en hvit dvergstjerne, veldig tett og en del av et trippel stjerne system, 8,6 lysår fra
Jorden, og det skjuler seg

her et stort utvalg av kulturer. I en syklus på 60 år kommer Sirius B nærmere giganten Sirius A og
dette er det de alle kaller “den store sommeren”. Mangfoldet av raser i Sirius systemet trosser
fantasien. Sirius B systemet har tolv planeter spredt rundt de tre stjernene i sammenflettede baner.
Dette tilbyr flere miljøer med egnede og multidimensjonale forhold, fra veldig tørre til tropiske og
tempererte, og passer til mange forskjellige raser. Tilpasning til forskjellige miljøer, har gjort at
mange også har mutert, og det er ikke mulig å definere disse i presise kategorier.
Det er Grå, Reptiler, Amfibier, Mennesker, Insektoider og flere hybride underarter som okkuperer
disse verdener. Ikke desto mindre er Sirius B sitt planetariske system hovedsakelig okkupert av
reptiler fra Orion-alliansen, og beleiring av Ashtar Kollektivet.
ASHKERU -TAAL
En genetisk fremtredende humanoid rase reiste seg fra mengden, født fra krysningen av Lyranske
Taal kolonister (ankom fra Vega med Katayy) og lokale Grå, for å tilpasse seg miljøforholdene.
Denne rasen kalles Ashkeru-Taal, eller oftere T-Ashkeri. De er mestere i genetikk, itisa
Den vanlig praksisen for Lyranene, når de etablerer kolonier i en ny verden, er å parre seg med
lokale urfolk befolkninger for at avkommet skal tilpasse seg et nytt miljø. Litt mindre i størrelse enn
den gjennomsnittlige Lyran-humanoiden på grunn av genetiske mutasjoner, har Ashkeru-Taal et
trekantet ansikt med øynene bredere enn vanlig for humanoider, og slanke
silhuetter. De har en kultur orientert mot vitenskap og teknologi, og noen av dem som forlot Sirius
B systemet, er involvert i de høye stillingene til Ashtar Galactic Command. Ashtar Collective er
overtatt av reptiler. På fire av planetene tilhørende Siriuis B, lever Sirius menneskene sammen med
alle slags reptiler og hybrider. Dette involverer komplekse diplomatiske ordninger, særlig med
hensyn til deling av teknologi. T-Ashkeru teknologi, når det gjelder byggearbeid, har inspirert
mange andre raser i hele galaksen. Den gamle
Lyranske tradisjonen inkluderer naturen i stor grad innen urbanisme, omgruppering av habitater
etter distrikter og, mer enn noe annet, byggematerialene de var de første til å finne på, og som er
forbløffende. Faktisk er det et materiale som er ekstremt motstandsdyktig mot et bredt spekter av
stråling (egnet på mange forskjellige planeter) og samtidig gjennomsiktig fra den ene siden og
ugjennomsiktig fra den andre. Som alle Lyranere, er T-Ashkeris diett i utgangspunktet
vegetabilsk. Barnas skolegang er i henhold til dem Lyranske kulturen, som først identifiserer deres
talenter for å gruppere dem individuelt i evneskoler for å deres potensial individuelt. Barn med de
samme talentene vil ikke konkurrere, men motivere og oppmuntre hverandre. Det er hva ånden i
Lyranske utdannelse handler om. T-Ashkeri er faktisk involvert på tre forskjellige måter med
Jorden. Som en del av Ashtar Collective (negativt), the
Ashtar Galactic Command (positivt) eller Galactic Federation of Worlds (positivt).
Sirius C (Emerya)
NOMMO

Nommo er opprinnelig hjemmehørende på Nyan, en planet i Sirius B systemet, men jaget av Orion
Alliansen, de migrerte til den tredje stjernen i Sirius Systemet, den mørke dvergen Emerya (Sirius
C), episenteret til elliptikken og banen til de to andre stjernene. Der var det en unik planet de terraformet for å oppfylle deres overlevelses-krav. De
kaler den Xylanthia. Nommoer er amfibiske vesener, og også androgyne. På grunn av den særegne
innflytelsen fra de to andre stjernene er alle livsformer på Xylanthia, revet mellom den kraftige
gravitasjonskraften til Sirius A og den tette magnetismen til Sirius B, Emerya (Sirius C), er ikke
bare et tyngdepunkt for de to himmellegemene men også for komplekse magnetiske
konfigurasjoner. På grunn av banene i nærheten av de to andre stjernene, er ingen natt på Xylanthia.
Det er en utrolig og overraskende verden, intenst dusjet med lyset fra tre stjerner og hovedsakelig
dekket av hav. Det er et rik og vakker vannverden. Nommo tok kontakt med mange tidligere Jord
sivilisasjoner for mange tusen år siden (Sumer, Babylon, Acadia, Egypt, Dogo ...), men dette
opphørte etter at de kom i konflikt med Ciakahrr (Alfa Drakonis) Imperiet.

CENTAURISKE STJERNE SYSTEMER
Dette er de nærmeste stjernesystemene fra Jorden, 4,3 lysår. De består av et binært par: Alpha
Centauri A og B, og den tredje er Proxima Centauri, 4,22 lysår unna. Alle de tre stjernene er litt
eldre (4,85 milliarder år) eldre Jordens sol, som er omtrent 4,6 milliarder år gammel. Hvert åttende
år foretar Alpha Centauri A og B

et omløp rundt et felles tyngdepunkt. Den gjennomsnittlige avstanden mellom dem er omtrent 23
astronomiske enheter. Alpha Centauri A er en gul stjerne av samme type som solen men den er
omtrent 25 prosent større. Alpha Centauri B er en oransje K2-type stjerne, litt mindre enn solen.
Proxima Centauri er en rød dverg syv ganger mindre enn Solen, eller halvannen ganger større enn
Jupiter. Proxima Centauri er en femtedel av et lysår
eller 13 000 AU fra de to andre stjernene og er gravitasjons-bundet til det binære paret, med en
omløpstid rundt dem på rundt 500 000 år.

SELOSI (selosianere)

De stammer fra planeten Selo, også kalt Alpha B Centauri 4. Den er mye større enn Jorden, den
fjerde planeten fra Alfa Centauri B. Denne planeten har syv måner. På grunn av nærheten til Alfa
Centauri A i dette binære systemet er natten

veldig kort og planetens bane er elliptisk. Dette muliggjør komplekse årstider. Selosi rasen er høy
har hvit hud og blondt hår og ligner på blonde skandinaver men noe høyere. Øyenfargen kan variere
til blå, grønn eller grå. De er velvillige vesener, de er en del av
Galactic Federation of Worlds og bistår menneskeheten i dens utvikling. Selosi mestrer vitenskapen
om å høste universell livskraft i krystaller, for å generere plasmisk og eterisk energi (Se kapitlene
om multistrukturelle energi krystaller og ITM i boka En Alternativ Kosmologi).
De er moder rasene til den underjordiske Telosi kolonien på Jorden, og har tilstedeværelse på store
romstasjoner tilhørende Galactic Federation of Worlds. De samarbeider også med deler av jordiske
regjeringer for menneskehetens beste. De ser ut som blonde jordboere. Deres samfunn har en
åndelig kultur er basert på likeverd og rettferdighet. De fremmer klok og ansvarlig bruk av
vitenskap og teknologi i fredelig hensikt, og bevarer sin nøytrale posisjon i galaktisk diplomati. Det
tar 12 timer å komme til Alpha Centauri 4 og to ganger i uken går det en skytteltransport mellom
føderasjonens utposter i det jordiske solsystemet og Centauri-systemet.
De vanlige skipene deres er sølvfargede og tallerkenformede.

TELOSI (Telosii) (“Agharians / Aghartans / Shining Ones”)

De stammer fra Alpha Centauri 4, Planeten Selo. De er høye hvite mennesker, med blek skinnende
hud og hvitt hår, og har høyt utviklede telepatiske evner. Øynene er klare, fra grå til lyseblå, og
deres

føde er plantebasert, dyrket hydroponisk i fullspektrum kunstig lys. De bruker psykotronisk
teknologi som involverer krystaller og universell livskraft-energi.
Telosii er en eldgammel Selosi koloni som bosatte seg på Jorden før den siste istiden. Jordiske
myter husker dem som lemurianere, men faktisk ville Atlantere være mer nøyaktige, ettersom deres
sivilisasjon utvidet seg i området tilhørende Atlanterhavet og dets bredder.
De emigrerte til det amerikanske kontinentet, Vest-Afrika og det vestlige Europa etter at Atlantis ble
ødelagt. De koblet seg fra Galactic Federation of Worlds da de flyttet under jorden og ble en vestlig
gren av Agartha-nettverket. Agharta er den generelle betegnelsen på alle de forskjellige innbyggerne
under jorden. Telosi har parrert seg med jordboere og deres genmarkører dukker opp regelmessig i
den jordiske befolkning.
På samme måte som deres fettere Selosi som samarbeider med Galactic Federation of Worlds, er
Telosi av natur godlynte folk tilbøyelig til å hjelpe menneskeheten med å huske sin gamle historie,
hjelpe til med oppstigning og forbedre helsen som gir lang levetid til jordmennesker.
Deres eksistensrytme er forskjellig fra Jordboere. De er roligere og vibrerer i litt høyere tetthet. På
en høyere dimensjonal frekvens enn jordboere. De jobber med å hjelpe til med å bevare miljøet og
økosystemene, samt å bekjempe religioner som hindrer jordmennesket i å utvikle seg og modnes
i lys av sin egen kraft og kilde. De hjelper jordboere å gjenopprette skjult kunnskap, de gir mange
verktøy og hint, og guider arkeologiske funn og også, tilbyr nøkler for å dekode eldgamle
kunnskaper. Telosi er opprinnelsen til kornsirklene, geometriske ledetråder
som avkodinger en tapt vitenskap. De er også opprinnelsen til det som feilaktig kalles de "lemuriske
krystallene", hvilket mer nøyaktig navn ville være "Telosi Quartz". Uansett hvor du finner disse
krystallene på jorden, er Telosi i nærheten. I disse har de kodet nøkler for å låse opp eldgamle
kunnskaper og data knyttet til stjernefolk opprinnelsen til noen eldgamle sivilisasjoner. De må
brukes som nøkler; de inneholder ikke kunnskap som du vil si er i en bok, eller
en enhet, men de gir tilgang til den. I dette hjelper de menneskehetens oppstigning. Det er
energisignaturen til krystall strukturen som er nøkkelen. Telosi er i visse keltiske kulturer kalt "the
Shining Ones", eller Sidhe.
I dag kan vi telle rundt en og en halv million innbyggere i et nettverk av kolonier utbredt under
jordens overflate. I et enormt system av huler, ligger de viktigste nettverkene under Gobi-ørkenen
og omgivelsene. Et stort hulesystem under Tibet forbinder sentralasiatiske systemer og til slutt på
det amerikanske kontinentet rundt Mt. Shasta i en underjordisk by som heter Telos. Det store
underjordiske nettet av tunneler ble opprettet for det meste av Telosi, men det ble gradvis med tiden
delt med deler av Jordiske etterretnings organisasjoner.
Fra det øyeblikk deler av jordisk etterretning signerte avtalene med reptil-inntrengerne, ble
dessverre, disse tilbudt adgang til eksisterende underjordiske strukturer. En fraksjon av Telosi gikk
sammen med de grå og reptil-kollektivene og amerikanerne.
Denne grupperingen blir kalt Washington-Telos Alliance. Det foregår et helt eget diplomati under
jorden mellom deler av jordiske militær etterretning, Telosii, Agarthans, Grå (Maytrei, Zetai, KiilyTokurit) og Reptiler (Ciakahrr & Nagai hovedsakelig). Disse Reptil artene overtok gradvis flertallet
av Telosis underjordiske nettverk for å knytte de gamle nettverkene
til noen militærbaser. Det ble brukt utenomjordiske boremaskiner til å fordampe steinen, og
glassifisere tunnelveggen.
Likevel, denne særegne metoden, selv om den gir raske resultater som unngår behov for bjelker og
støtter, gjør den hele strukturen sårbar for ras og jordskjelv. I disse transittunnelene, som er
høyhastighetsrør drives det nå tog med elektromagnetiske impulser.
Disse togene drives med fri energi basert på krystaller. Systemet kan minne om Elon Musk sin
hyperloop. Dette systemet kobler forskjellige underjordiske byer over hele planeten, samt noen av
de jordiske militære etterretnigsbasene.
Disse tunnelene går veldig langt. Et rør for eksempel forbinder Mt Shasta med ett hovedrør
til Telosi byer i Matto Grosso jungelen i Brasil. Snakeworld for eksempel som det blir kalt av lokale
befolkninger, er et flerfaset hulesystem under de sørvestlige delene av Himalaya, der Nagai bor
sammen med

en slangekult av menneskelige og reptiliske samarbeidspartnere. Disse sies å ha hatt kontakt med
nazistene i Thule samfunnet under andre verdenskrig. Ciakahrr har gjentatte ganger, ved trussel og
manipulasjon, forsøkt en okkult overtakelse av Agharta-kongedømmene, som noen fraksjoner
dessverre har falt for.
Likevel er det et opprør i en hemmelig allianse av Agharta-raser, noen Telosi og hemmelige
fraksjoner i USAs etterretningsvesen. Disse forbereder en agenda for å bekjempe reptilene og kvitte
seg med dem. Dette for å få slutt på undertrykkelsen.
Denne hemmelige velvillige alliansen har gått sammen med Galactic Federation of Worlds. Skipene
deres kalles Sølv Flåten og er enten tallerken eller kuleformede.
Det er de som lager kornsirkler med en teknikk ved hjelp av lydfrekvenser mm, for å inspirere
menneskene på Jorden til å erindre gammel kunnskap.
Beta Centauri
“Hadar” DAHL

Beta Centauri er, som Alpha Centauri, et tredobbelt stjernesystem som skjuler et stort mangfold av
livsformer spredt på sytten planeter totalt, inkludert reptiler, amfibier, insektoider, alt på undersivilisasjonsnivå. Noor kolonien fra Lyra ble etablert der og blomstret, men
valgte å holde seg utenfor galaktisk politikk. Disse har også valgt å ikke bli med i Galactic
Federation of Worlds og lever i harmoni med alle andre arter på disse syv verdenene, som en
uavhengig enhet. Beta Centauri-systemet er sterkt bevoktet og
betraktet som en uberørt fristed for fred. De valgte navnet sitt etter kapteinen på romskipet som
førte dem der, deres legendariske sjef Dahel. De kalte verden de koloniserte for Dahlnor.
Proxima Centauri

METON

Navnet på planeten deres, som kretser rundt Proxima Centauri, er Meton, og sivilisasjonen deres er
ekspandert til de syv planetene i dette stjernesystemet. Proxima Centauri er omtrent like stor som
solen og går i bane rundt dobbeltstjernen
Alpha Centauri A & B. Disse to stjernene gir intens stråling mens Proxima som er mindre gir en
annerledes og svært intens utstråling. Meton ligner på Jorden, med et kontrollert vær.
Metoni er av Noor Lyransk underart. De er høye, ikke-krigførende mennesker, hvis levetid når
opp til nesten 2000 Jordiske år. De har et fritt samfunn basert på etiske regler snarere enn lover, og
de utvikler kunst som en viktig del av deres kultur. For eksempel er deres urbanisme ganske
interessant.
De bruker gjennomsiktige organiske materialer, og de bruker lydvitenskapen ganske mye til mange
forskjellige ting.

De kommuniserer telepatisk, men har beholdt talespråket for å kunne snakke med andre medlemmer
av Føderasjonen. Metoni er ikke veldig ivrige etter å reise, men etter vitenskapelig nysgjerrighet.
Dette fikk dem til å reise til Jorden for å observere. Mange Metoni mønstret på vitenskapstasjonen
til den galaktiske føderasjon
som går i bane rundt Jorden. Skipene deres er metalliske og tallerkenformede med en lav kuppel og
tre sett med vinduer rundt. Romskipene deres er ca 60 fot store. Den lyse utstrålingen rundt fartøyet
skyldes tenningen av rom forvrengningsfeltet.
Dette tillater dem å teleportere øyeblikkelig mellom to punkter, skape en forvrengning i
romkontinuumet, og hoppe inn i eteren. Dette er litt annerledes enn det du vil kalle kvantereiser. For
å komme igjennom gjennom dette dimensjons skifte, må beboerne på skipet låse deres vesens
vibrasjon til skipets frekvens. Det er dette som heter eterisk reise.
Noe skjer som er veldig interessant for deres nysgjerrighet, som spørsmålet ofte blir stilt, når det
gjelder atmosfærisk tetthet. Mange arter som bruker eterisk mobilitet, når de møter atmosfæren i en
verden, har de skipet sitt innhyllet i en sky slik at det blir usynlig. Dette er en kondensasjonsprosess
av molekylene i atmosfæren, skapt rundt skipet
på grunn av varmen som genereres av det dimensjonale forvrengningsfeltet rundt skipet.
Moderskipene er veldig store, de lander aldri og har en lang sylindrisk form med avrundede
ekstremiteter
(som skiller dem fra Pleiadene med flate ender). De kan frakte opptil 24 skip.
AQUARIUS
TENGRI-TENGEI

TengriTengri

kommer fra den andre planeten i stjernesystemet du kaller Trappist 1 (galaktisk sektor 56, stjerne
system F-1342), og de kaller deres vakre verden Tengri. Solen deres er en liten rød stjerne, 39,6
lysår fra Jorden. Det er et system med syv planeter, der livet har utviklet seg på de fleste av dem,
Tengri var hjemme for en blendende tropisk miljø. Til tross for skjønnheten i deres verden, er
Tengri vant til å leve i delvis underjordiske byer og deres befolkning er på rundt 12 millioner
individer. De er et pasifistisk løp og er medlem av Galactic Federation of Worlds, De har to kjønn.
Tengri-Teneri er et stille og fredelig folk. De oppdaget Terra for ti tusen (T) år siden. De kommer fra
den andre planeten i stjernesystemet du heter Trappist 1 (galaktisk sektor 56, stjernesystem F-1342),
og de kaller deres vakre verden Tengri. Deres sol er liten rød stjerne, 39,6 lysår unna Terra. Det er et
system med syv planeter, hvor livet har utviklet seg på det meste dem, Tengri har et blendende
tropisk miljø. Til tross for skjønnheten i deres verden, er Tengri vant til å bo i semi-underjordiske
byer og deres befolkning er på rundt 12 millioner individer. De er en pasifistisk rase og er medlem
av Galactic Federation of Worlds. De har to kjønn. Tengri-Tengri er stille og fredelige mennesker.
De oppdaget Jorden for 10000 år siden, og hvis de gjorde det tidligere, utfører de ikke bortføringer
lenger, deres enorme tallerkenformede skip er egnet for langdistansereiser.
ONORHAI

De bor på Akhoria, og er på 6 og 7ende dimensjon. Onhorai er et veldig høy rase med brede
skuldre, og har langt brunt hår. Deres hud er garvet med oransje nyanser, og øynene små og brune,
skrå, uten hvite eller svarte pupiller, ingen øyevipper eller øyenbryn. Nesen er flat og bred og
munnen tynn. Strakte ansikter uten merkbare kinnben, trefingerhender. De har hvite uniformer med
et gyldent belte og våpenhylster. De har et rødt sirkulært symbol på brystet. Offisiell bruker et
gyldent bånd over brystet, som viser de tre Altair-planetene i tre blå og grønne prikker, sammensatt i

en buet V-form som representerer Altair systemet. Denne arten er behagelig og veldig
imøtekommende, fullstendig velvillig, og deres menn reiser hovedsakelig i verdensrommet for å
studere mineraler. De er ikke en del av Altairan Humanoid Alliance, og skipene deres ser ut som
hvite glødende kuler.
AURIGA

Capella RAMAY (Naacals) Ramay kommer fra det binære stjernersystemet som heter Capella, i
Auriga-konstellasjonen, og deres hjemverden heter Rama. De er korte og klumpete, med firkantede
kjever og langstrakt hodeskalle. Ansiktet deres ligner søramerikanske mennesker på Jorden, men
med en mindre nese. Øynene er svarte, brune eller mørk grå. De er tynne og slanke, og de har litt
spisse ører. Ramay har vært på Jorden veldig lenge, og på den tiden da Selosi hadde et midlertidig
verdensherredømme på Jorden. Telosi var med å etablerte Atlantis sin makt. På denne tiden var
Ramay kjent som Naacals: "stjernebrødre". Skjønt de nektet å bøye seg for de hierarkiske Selosireglene og dannet Yu-imperiet og valgte å flytte under jorden. De bosatte seg i det sør- og
sentralamerikanske kontinentet og var opprinnelsen til fremgangen til Mayasivilisasjonen.
Betydelig avanserte innen vitenskap, lærte de mayaene om astronomi og tid. De reiste da maya
sivilisasjonen var på høydepunktet. Men til tross for all den kunnskapen Ramay hadde med til dem ,
kan ingenting virkelig forsere visdoms utviklingen. Etter at Ramay reiste, begynte Maya-folk å
utføre blodoffer i navnene deres, og opphøyet dem til guder. Ramay ble med i Galactic Federation
of worlds, og de besøker nå Jorden, innimellom innenfor rammen av våre overvåking og
beskyttelsesprogrammer. Minnene om dem vil alltid bli bevart gjennom lokale myter og folklore.
De har satt spor etter seg igjennom gamle bygninger bygget for 2280 år siden, justert vinkelrett på
oppgangen til stjernen Capella. Ramay praktiserer inter-dimensjonal reise og rom-bøying, deres
skip er metalliske, sølvfargede og lyse.

BOOTES Arcturus OHORAN / GLAIDEAI / NOO-LINN

Ohoran Arcturian Det er en fantastisk blå planet som kretser rundt den røde kjempestjernen
Arcturus, "Ohora", i Bootes-konstellasjonen, 36 lysår fra jorden. Det er en av de mest avanserte
sivilisasjonene i galaksen, som har steget opp til til 7ende og 9ende tetthets dimensjon. De tre
arkturiske gruppene er Gladeai (Glaideere), Noo-Linni (Noolinns) og Ohorai (Ohorans) (9ende
dimensjon). Arcturianerne har en gammel og høyt utviklet kultur, teknologisk så vel som åndelig.
De kan velge når de skal manifestere seg i 3dje dimensjon fysisk, men eksisterer hovedsakelig i
eterisk tilstand, vel vitende om at den fysiske materien ikke er en hindring for dem. Ohorai er de
som er involvert i Galactic Federation of Worlds av hensyn til Jorden, og blir sett på som veldig
kloke eldste. De store eldste av Lys. De utgjør det høyere nivå av disse åndelige vesener og bor i 9
tetthets dimensjon. Arcturians Oho- rai er kjent for sin kraft til å helbrede, transformere materie, så
vel som å bøye og manipulere lyset selv. De oppnår disse tingene med sitt bevisste sinn og "Ohorai
Way" er en åndelig praksis kjent gjennom galaksen som en åndskunst. Dette er en daglig praksis
som er veldig populær blant de som betjener lyset. og Du kan bruke det i meditasjon på Jorden, selv
om det er mye kraftigere enn det og når ut til et større mangfold av bevissthetsnivåer. Det riktige
ordet å nevne det ville være: "inntuning". Mange kulturer i hele galaksen lærer barna sine fra tidlig
alder om den åndelige Ohorai praksis, for å bli en viktig rutine i deres liv. Holde naturlig
forbindelse til kilden via vår personlige kanal, i perfekt bevissthet, er å aldri miste oss gjennom
forstyrrelser i livet, og vil alltid være innstilt på lyset og moralens, objektivitetens og
rettferdighetens veier. Ohorai spiser ikke materiell mat når den ikke er manifestert i lavere plan, og
generelt inntar de energi direkte gjennom nervesystemet. Det er som å innta mat, men på et høyere
eter / essensnivå. De er også i stand til å assimilere informasjon hundre ganger raskere enn et
gjennomsnittlig jordmenneske på grunn av denne spesielle prosessen med assimilering av

informasjon / energi. De sover lite, men veldig regelmessig i korte perioder, avhengig av hver
enkelts personlige syklus. Dette er en viktig nødvendighet når deres sjel reiser og kobles til subtilere
bevissthetsdimensjoner. Som verger og beskyttere av høyere bevissthet, er de i stand til å forankre
kilden direkte og bevisst. De jobber med å øke bevisstheten til multiverset, på en måte som alltid
tillater fri vilje. De er med på å utdanne de som velger veien til oppstigning, heve vibrasjonen og
rydde veien for høyere bevissthet. Arcturianerne forsvarer Jorden fra reptiler og grå. De har jobbet
med den Galaktiske Fødrasjon siden starten. De har baser på Jorden inne i fjellet. De er tilstede i
nesten alle land på Jorden, og har også tre baser på månen. Arcturianerne har kommet for å hjelpe
jordboerne med å få tilgang til den femte tetthets dimensjonen samt heve vibrasjonsfrekvensene på
Jorden. Skipene deres er de fineste i hele galaksen, drevet av krystallenergier fra galaksens sentrum.
Romskipene deres er store og runde, levende hvite og de ser eteriske og gjennomsiktige ut. Disse
kuleformede skipene er også i stand til å reise gjennom tiden. De har også med seg mindre
kuleformete fartøy, også kalt “sonder”, som brukes til å forskyve magnetiske punkter og rutenett på
Jorden for å hjelpe planeten med å løfte seg opp i 5D så raskt som mulig. De har teknologi som gjør
at de kan dematerialisere en død livsform for senere og re-materialisere denne hvor som helst i
tidsdimensjonen ved hjelp av skipets computer. Jordiske lysvesener (sjeler) kan noen ganger bli ført
til de arkturianske stjerneskipene i løpet av deres drømmetilstand, hvor de blir helbredet og hjulpet.
Arcturianere bryter aldri med en persons frie valg.
Arsellus ELFFAF

De to hjemverdenene deres er i nærheten av Arsellus Primus og heter Harsana-Mubunu og Igir.
Elffaf er fredelig mennesker, en stille og velvillig art som knapt er involvert i galaksens dramaer. De
kan forveksles med Solipsi Rai, men er ikke i slekt, ikke engang langtfra. Elfaff er hovedsakelig
interessert i å studere eksovitenskap. De har fire kjønn, tre som har en rolle å spille i forplantingen.
To kjønn er tildelt å formere seg, det tredje å bære embryoet frem til fødsel, en biologisk egenart
bevist gjennom mange raser i denne galaksen. De av fjerde kjønn er ikke fruktbare og gir ofte liv til
vitenskapelige formål, fordi de er tildelt høyere psykiske ferdigheter, Elffaf kom til Jorden for
gruveinteresser og vitenskapelig studie av planeten, hovedsakelig dens geologi, og vil ikke skade
noen levende skapning, ikke engang for vitenskapelige formål. Skipene deres er kuppelformede.
Korena KORENDI

Korendi kommer fra en kolonisert planet kalt “Korendor”, tredje planet i et system på tolv planeter.
Stjernen deres heter Korena, omtrent 400 lysår unna Jorden. Disse er 4 til 5 fot høye humanoider.
De er medlemmer av Den Galaktiske Føderasjon, og gjenkjennelig ved deres veldig særegne øyne,
ikke kjent i noen annen menneskelig art. De er lysende indigo, og fraværet av øyenbryn forbedrer
deres fortryllende utseende. Pannen deres er litt fremtredende og ørene er små og spisse, de har ikke
noe hår. De har en liten nese med spaltede nesebor, fremtredende kinn bein, og en tykk nakke.
Kroppene ser ganske muskuløse ut, og huden er litt garvet. De har en underjordisk based i staten
Massachusetts, i USA. Skipene deres er det vakkert profilert med et skinnende krom utseende.

CANIS MINOR Procyon

Procyon er et binært stjernesystem med en hvit dverg, den ligger 11,4 lysår fra Jorden og er vert for
mange forskjellige sivilisasjoner, men vi vil bare nevne den som er involvert med Jorden. GINVO
Ginve kaller stjernen Elevena, og planeten Marwu. Ginve er en del av Rådet på fem. De er generelt
like høye som Jordboere og de har liten nese, store brune til svarte øyne, og huden deres er også
brun. De lever omtrent 200 jordiske år , og de har to kjønn, deres unge har hår som de mister når de
blir eldre. Det var på et tidspunkt en genetisk mutasjon i deres rase, og som fremdeles er synlig på
barna. Ginvo verdsetter sine avkom fremfor alt og legger stor vekt på utdannelse. Med en åndelig
og fredelig kultur, klarer ikke Ginvo å vurdere konflikter. De tilber livet og alle livsformer. De
bruker kunst som et åndelig uttrykk, det være seg visuelt og musikalsk. Det er en fantastiske kultur,
etter å ha mestret strukturen til mineraler i en slik perfeksjon at deres habitater er bygget med
krystaller og edelstener. Et storslått rase. Ginvo besøkte Jorden, men landet aldri. Skipene deres ser
gjennomsiktige ut. De blir noen ganger feilaktig kalt eteriske skip.

KASSIOPEIA Ottora DORSAY

“Dursa-y” (eller Dorsay) stammer fra Cassiopeia-konstellasjonen der de har 2 hjemmeplaneter, i to
nærliggende stjernesystemer: Ottora og Endelemen-Nyada. Med en maksimal høyde på 5,3 fot er
Dursai små grå med batrachian ansikt og store mørke øyne. De er en svært avansert pasifistisk
sivilisasjon, og en del av Galactic Federation of Worlds. Rasen deres er minst 4 milliarder år
gammelt. De har besøkt Jorden minst 250 ganger, selv om de ikke vil være involvert i noen av de
pågående krigene lenger. Dursay er likevel opportunistisk. De spiser andre fremmede raser så vel
som mennesker, og jakt er en aktivitet de verdsetter. De kommer til Jorden for å jakte, og dette
tolereres ikke av Galactic Federation of Worlds, som har regelmessige problemer med dem. Hold
dere unna Dorsay, de er rovdyr. Dorsay-skip er flate, tallerkenformedeformede og metallhvite. De
var opprinnelsen til en uheldig ulykke som påvirket Jorden illevarslende: Tunguska-eksplosjonen i
1908. I fem dager og fire netter hadde Maytrei kjempet mot Dorsay over en forsendelse av slaver
Dorsi fryktløst stjal fra dem. Konflikten varer og øker i vold, Galactic Federation of Worlds og
Council of Five bestemte seg for å gripe inn. Et Elmanuk-skip ankom for å prøve å avslutte
fiendtlighetene, men fikk også i problemer. Du forhandler ikke så lett med Maytrei. Så Elmanuk
krevde nødhjelp og det nærmeste skipet var et Pleiadisk transportskip som gikk forbi og
transporterte krystaller til Alpha Centauri. Advart av Nagai om at det kom forsterkninger, Maytrei,
som hadde skutt ned det siste Dorsay skipet den dagen, angrep det pleiadiske transport skipet som
kom inn i Jordens atmosfære og ødela det så vel som et Elmanuk-skip. Dette var årsaken til
Tunguska-eksplosjonen, og påminnelsen om at du ikke bare stjeler fra Maytra.
ELDARU (NOOR RIGELIANS)

De er en flyktningkoloni fra Rigel (i slekt med Noor Lyrans, men ikke overlevende fra Lyra
krigene). De etablerte seg på Procyon-systemets 4de planet, som de kalte "Eldar". Høye blonde
humanoider med lys hud, kobolt til klare blå øyne, sterk muskulatur. De er av samme art som
Pleiadere, Meton-Centauri- og hyadene. De flyktet fra en verden i Rigel-systemet (Orion) på grunn
av angrepet fra Rigel Grå, en svært aggressiv art kalt "Grail" og hvis kraftige sivilisasjon strekker
seg gjennom stjernesystemene til Rigel, Bellatrix, Betelgeuse og Mintaka (deres hjemverden).
Eldari hadde en hemmelighet . Eldari hadde oppdaget tidsforvrengningsteknologi, en teknikk
utviklet ved å nå et bestemt bevissthetsnivå kan en bytte dimensjon til en annen eksistens. Bare
noen få raser kan gjøre det, men grail grå sin sjels oppbygging klarer ikke dette. Ved å bruke
flerdimensjonal utvidelse av bevisstheten var et stort antall Eldari i stand til å flykte til et annet
dimensjonsplan og derretter flyktet de til Procyon systemet uten at de grå kunne følge dem.

Tau Ceti ARAMANI-CETIANS

Aramani kommer fra en planet som heter Araman, i Tau Ceti-systemet kalt Norca, og selve deres
navn er et resultat av deres Lyran-opprinnelse: "Ara-mani" på det gamle Lyran-vanlige rot-språket,
betyr "de landflyktige mennene". (pL Ara) = forvist, og mann (pl. mani / fem mana) = humanoid.
Fra Tau Ceti sendte de også en annen koloni til Epsilon Eridani-systemet på en planet de het er
Herea ("Herayans"). Aramani er en rase av fargete skinnede 5,5 fot høye mennesker, med lett spisse
ører, mørkt hår og sterk muskeltetthet. De er genetisk etterkommere av den lyranske Taal rasen, en
blandet gruppe humanoider som flyktet fra angrepet fra deres verden av Ciakahrr-imperiet. De
utviklet en rettferdig sivilisasjon med prinsipper som er basert på rettferdighet. Da de ikke er ivrige
etter å erobre, har Aramani bare interesse for Jorden for vitenskapelig nysgjerrighet og plikt ovenfor
den Galaktiske Fødrasjon av Verdener, som de er tilknyttet. I allianse med Pleiadere, så vel som
med andre samfunn som har vært ofre for Reptil Kollektivet, samarbeider de om å etablere et felles
forsvar mot det reptilske nemesis. De besøker Jorden bare når de er i samarbeid med den Galaktiske
Fødrasjon, hvis hovedarbeid er å øke bevisstheten blant Jordboerne om undergravning av deres
samfunn fra andre raser, særlig Ciakahrr, Maytra og Eiily-Tokurt. De hjelper også til med å
identifisere og avsløre korrupte institusjoner og noen eliters manipulering i kontakt med disse
fiendene. De er med på å løfte den menneskelig bevissthet og utvikle strategier mot avansert
tankekontrollteknologi samt overvåking av utenomjordisk infiltrasjon. De bidrar også til redning
bortførte og fjerning av implantater, og til slutt fremme flerdimensjonal bevissthet, Skipene deres er
tallerkenformede og har en veldig ren form.
CETUS Deneb-Kaitos AL GRUU-AL'TX

Al Gruualix kommer fra konstellasjonen Cetus, nær DenebKaitos Shemali (iota Ceti). De kaller
stjernen sin Assari og Orgona er deres planet. De er ikke så mange og bor bare på denne planeten i
systemet deres. Planeten har en veldig tett gassformig atmosfære som ser ut som en blågrå damp.
Planeten er veldig våt, Orgona ligner en tropisk regnskogverden, med et dempet lys på grunn av
stjernen og den tette atmosfæren. De er omtrent 6 fot høye og ser ut som reptiler. Dette er et veldig
gammelt rase, kloke og stille mennesker med en levetid på opptil 350 år. Selv om de ofte forveksles
med reptiler, deler de ikke noe med dem bortsett fra utseende. Denne rasen har åtte kjønn, og alle
kan reprodusere seg når de er i seksuell kontakt med hverandre uavhengig av hvem som er hvem. Al
Gruualix er generelt pasifister og lydige mot regler, og de er nå en del av Den Galaktiske
Føderasjon. De nektet å bli involvert i Lyra krigene. Da de ikke ønsket å risikere eksistensen av sin
art, trakk de seg fra ethvert diplomatisk engasjement i veldig lang tid fram til Den Galaktiske
Fødrasjon godtok søknaden om å gi dem økonomisk og teknologisk støtte, så vel som beskyttelse
og fellesskap. De reiser ikke mye ettersom de trenger sin våte gassformede atmosfære, som må
gjenskapes i deres skip. Tørrhet og spesielt solstrålene på Jorden kan drepe dem ved å tørke ut
huden. Meningen med deres besøk på Jorden er bare vitenskapelig nysgjerrighet, og de bortfører
svært sjelden. De har eggformede romskip. Denne teknologien ble utviklet av deres forfedre for
veldig lenge siden i kontakt med en annen rase (vi antar det kan være Anunnaki eller eldgamle
Lyranere), men denne informasjonen og kunnskapen har gått tapt. De vet bare hvordan de skal
konsentrere lys for å få til krystallisering.

EMERTHER

De kommer fra Tau Ceti, dobbeltstjernesystem (gul dverg og en rødlig dverg) i stjernebildet Cetus,
11 Lysår fra Jorden. Stjernesystemet har 5 planeter, hvorav 2 er bebodd, en av Aramani og en, Tau
Cetie, en stor planet med tre måner, av Emerther. Deres verden er et fantastisk sted for fred,
sivilisasjon, åndelighet og kunnskap. De er endel av Rådet av 5. Denne veldig gamle rasen er en
fjern slektning av Solipsi Rai. De har bare et kjønn og reproduserer seg ved kloning. Dette er
produktet av en konstruert evolusjon. De er ikke veldig høye, omtrent 1 meter, har en lysegrå hud
og et stort hode, runde skuldre og lange tynne armer, tre fingre og høyere knær. Det som skiller dem
fra alle de andre grå rasene, er at noen funksjoner ikke har utviklet seg på samme måte og spesielt
nesen. Emerther er den eneste kjente arten av grå som har en fremtredende liten nese. De har store,
store blå øyne, men selvfølgelig vil du ikke se det om du møter dem, siden de bruker beskyttende
svart linser. Deres nervesystem er basert på elektriske impulser. De er rolige og avanserte på mange
områder, Emerther er en veldig hyggelige mennesker å møte. Skipene deres ga først opphavet
navnet til navnet ”flygende tallerkener”. De kom i 1954 på vegne av Rådet av 5, for fredelig formål,
og advarte forskjellige regjeringer mot Do-Hu og Ciakahrr. De ble ikke lyttet til, og vi vet
selvfølgelig hva som skjedde.
COMA BERENICE Astorah LANG

Denne vakre arten stammer fra Astorah, den sjette stjernen i konstellasjonen du kaller "Coma
Berenice". Dette stjernesystemet består av ti planeter, hvorav Lang okkuperer tre av dem. Lang er
grasiøse mennesker, ca. 2 fot høye. Når de dyrker sin kjærlighet til estetikk og kreativitet, bærer de
kropps-dekorasjoner slik som blå hud-pigmenter, fjær, perler, skinnende pyntegjenstander og annet
tilbehør, for kunstneriske formål og stamme anerkjennelse. De få klærne de har er generelt veldig
fargerike. Hannene har mer pynt enn kvinner for å vise sin sosiale rang og sine meritter. Naturen er
viktig for deres liv, og Lang lever i totalt symbiose med omgivelsene, fysisk og åndelig. De jakter
og spiser andre skapninger, overraskende, men i all henseende til livets sykluser, som de anser som
en del av deres hellige tro. Selv om denne kulturen gir et primitivt inntrykk, det er veldig
misvisende fordi teknologien deres er avansert, spesielt innen medisin og romfart. De har et
kastesystem basert på forskjellige sivilisasjons-nivåer. De er en del av Den Galaktiske Føderasjon.
Lang besøkende var blant de tidligste rom-vesenene som oppdaget Jorden, og de huskes fortsatt i
Nord-Europa som alver. De bortførte aldri mennesker og i stedet reddet de en veldig stor mengde
mennesker fra reptiler.
SOLIPSI RA eller «GRÅ» (pl. Solipsi Rai)

De kommer fra et stjernesystem med fem planeter i Cygnus-konstellasjonen, som de kaller “Aama”
(moderverden). Det er omtrent hundre stjernesystemer med planeter i Cygnus området. Antall
planeter i dette området er over 1800. Dere vil kategorisere Solipsi Rai som små grå. Sivilisasjonen
deres er 2 milliarder år gammel, og de er i utgangspunktet en fredelig rase. Deres hovedleder heter
Y- Martyyn, og i motsetning til de fleste andre raser av "Grå", er samfunnet deres ikke strukturert
som et bikube-matriarki. De har ingen kolonier, men har interessen for hvordan andre arter utvikler
seg. Solipsi Rai har et veldig kraftig våpen som holder alle andre fiendtlige fremmede raser i sjakk.
Maytrei har flere ganger prøvd å dominere dem og mistet mange skip i forsøket. Noen av dem har
dessverre slått seg sammen med Ciakahrr-imperiet og det grå Orion Kollektivet. Disse arbeider med
deler av amerikansk etterretningstjeneste, om teknologi, i bytte mot mennesker til deres
eksperimenter. De er involvert i Dulce Base. Denne fraksjonen av Solipsi Rai er veldig aktiv i
bortførelser. De samarbeider med Maytrei, KiilyTokurit og Reptiler. De har også blitt klonet og
genmanipulert for å kunne brukes som slavearbeidere, og vi klassifiserer dem som syntetiske
livsformer. De er også modell for en type roboter som ligner på dem. Skipene deres er
tallerkenformede.

DELPHINUS Sualocin MATRAX

De stammer fra Sualocin-systemet som dere kaller Alpha Delphinus. De kommer fra en rød planet
kalt Khadjaari. Matrax er høye og imponerende med sine veldig lange hodeskaller. De har smale og
tynne ansikt og en merkelig kropp, men til tross for utseendet som kan gi frykt, er denne arten ikke
aggressiv. Matrax kan leve opp til 400 år, har de besøkt Jorden i minst 4000 år. De er en del av den
Galaktiske Føderasjon av Verdener. Matrax skip er eggformet.

Epsilon-Draconis MAGEL -

Rød Reptil. De kommer fra Grumium Eltanin (Epsilon Draconis) og ser nesten ut som en dinosaur.
Det er en sky og fredfull rase, som ikke samhandler med mennesker. De er nattlige vesener som
høster og spiser gnagere og insekter. Magel har to faste baser et sted i Sør-Amerika og i nærheten av
Qaxaca, Mexico. Minst 3 av dem har vært under brasiliansk varetekt i over 12 år. De får besøk av
sin egen art hvert 20end år og det neste besøket skal være i 2036.

ERIDANUS Epsilon Eridani KAHEL

De er en Lyransk koloni som tilhører den humanoide Ahel rasen. De er bosatt i stjernesystemet
Epsilon Eridani, på den første planeten Ammakha ("det skumle stedet"). De terraformet denne
planeten og utviklet seg til å bli en stor og fredelig sivilisasjon. De spiller en aktiv rolle i Galactic
Federation of Worlds. De er humanoider med lys hud, langt hår i forskjellige farger, selv om den
originale Ahel rasen er unikt blond. Kahel importerte med seg Ahel Lyransk kultur, med dets
utdanningssystem, dets kaster, åndelighet og vitenskapelige kunnskaper, særlig innen genetikk. På
grunn av deres uhyggelige likhet med Jord mennesker, infiltrerte Kahel samfunnet på Jorden som
bakkemannskap for Den Galaktiske Føderasjon av Verdner. Skipene deres har en ekstremt elegant
form.

GRUS Gliese 832 ELMANUK

Constellation Grus, nær stjernen Alnair, i det gamle stjernesystemet Gliese 832. 16,2 lysår fra
Jorden. Planeten deres heter Ardamant. Elmanuk er kjent som et av de mest fredelige rasene. De var
med å opprette av Rådet av 5 (ni i starten) før Den Galaktiske Føderasjon av Verdener. Dette rådet
ble først kalt Rådet av 9, eller Ardamant Rådet. Det hadde til formål å ta vare på underutviklede
verdener og beskytte dem mot Orion og Ciakahrr Imperiet. Elmanuk er høye og veldig tynne. Du
tror de har bare består av skinn og bein, men du vil bli overrasket over deres fysiske form og styrke.
Øynene deres er veldig store, og som de fleste av grå raser bruker de mørkt beskyttende linser. De
har to kjønn, men i tider med nødvendighet kan menn bytte kjønn ved å aktivere noe i magen. De
har en fødselskanal tilpasset fødselen. Når de skifter kjønn, er det en veldig smertefull prosess, slik
at de bare gjør dette når det er høyst nødvendig. De er ikke veldig mange nå, og deres gamle rase
foretrakk å gå av med pensjon fra galaktisk aktivt diplomati. De er fremdeles i Den Galaktiske
Føderasjon, men bare når det er nødvendig. Da de opprettet Ardamants råd, oppfant de den berømte
setningen: “Fem univers 2500 arter, en rase. ” Siden den tiden da dette var kjent, er det selvfølgelig
oppdaget mange flere universer og raser, men denne setningen har holdt seg like strålende. Den
Galaktiske Føderasjon brukte den til og med for å lage sine egen versjon "Ett multivers, en rase."
De besøkte Jorden i 2002 for å forberede den store oppvåkningingen. De har blitt minnvolvert i
planleggingen av denne. De er ganske like Arcturianere (Ohorai). Deres elegante skip er “V” formede, men ikke trekantede.

HOROLOGIUM HYADES HYADEANS

Hyadeanerne er en koloni av Ahel flyktninger fra Lyra-systemene, og unnslapp krigen med
Ciakahrr-imperiet. I likhet med andre Lyranske grupper i Pleiadene og Vega-systemet, bosatte disse
seg i Hyades-stjernehopen, 151 lysår fra Jorden. De er tilstede i de følgende seks stjernesystemer.
Theta 1, Thetaz, Gamma Prima, Delta 11, Epsilon Ain, og også Alpha Taurus. Hyaderne er samme
rase som Pleiaderne, med også en blanding fra de forskjellige Lyranske koloniene. Lyranske
verdener var rasemessig forskjellige. Dette gjaldt også i de fire store skipene som forlot Lyra
systemene for å flykte fra angrepene fra Ciakahrr Imperiet. Rasemangfoldet ombord var ganske
viktig. Det var det du ville kalt arker i mytologien din. Arker, bærer alt liv som skal reddes. Planter,
dyr, mennesker, dyrebare mineraler, så vel som mange andre elementer og ting som tilhører de
forskjellige kulturene. Våre forfedre hadde ikke mye tid til å forberede reisen, men likevel nok til å
organisere seg, ettersom den reptilske trusselen hadde vært kjent for dem en stund. Lyra-verdenene
visste denne katastrofen kom, selv om de først valgte å kjempe for å forsvare det som med rette var
deres. Lyra-koloniene i Hyadene er hovedsakelig fra Ahelrasen. Det er de samme som terrorformet
og befolket Erra i Pleiadene. Det er også blandet inn itt av Taalrasen (som også terraformet og
befolket T-Mar i Pleiadene). Hyaderne bestemte seg for å trekke seg tilbnake fra galaktisk
diplomati, og foretrekker å dyrke en fredelig isolasjon. De reiser sjelden ut fra sine verdener.
INDUS Epsilon Indi JEFOK

Hjemmeverden deres er i Epsilon Indi Indus konstellasjonen. De er litt mindre enn gjennomsnittlig
Jord mennesker. De har en veldig særegent ansikt med en kompleks benstruktur som gjør at du tror
de har på seg en slags en maske, selv om det er deres naturlige trekk. Jefok er en fredelig rase, kjent
for sine evner i diplomati så vel som deres kunnskap innen ingeniørfag. De har besøkt Joden siden
rundt 3 500 år siden. De alltid kommer alltid med fredelig hensikt og av nysgjerrighet. De kommer
også for å hjelpe Jordboerne med og unngå at forferdelige blir gjort, som kan påvirke fremtiden. De
møtte forskjellige verdensledere og spesielt deres berømte JFK. I 1965 leverte de en advarsel til
alle regjeringer med kjernefysisk teknologi og atomvåpen.
Aldoram: AFIM SPLANTSY

Hjemmeverden deres er planeten Afiola, i stjernesystemet Aldoram (Gamma Lyrae). De har blå hud
dekket av blå flekker, mørkere for menn og lysere for kvinner, med strukne øyne vinklet oppover.
Afim Spiantsy er av mindre vekst enn jordmennesker, og de trenger ikke oksygen. Den største
prosentandelen av planetens atmosfære består av hydrogen. Deres virkelige navn er Afim, men de
kaller seg Afim Spiantsy på grunn av en krig de vant mot Spiantsy rasen. De var 12 ganger så
mange med 35 flere skip enn Afim. Navnet deres er på egenhånd er en advarsel til andre raser.
Afimsamfunnet er basert på en kriger patriarkirsk struktur. De utviklet romfart og teknologi, takket
være hjelp fra Selosi og Lyranere. Deres kultur er ung. Dette er et godt eksempel på for tidlig
kontakt med andre galaktiske kulturer. De har koloniserte 10 planeter på ikke voldelige måter.
Afim har ikke noe ønske om å erobre Jorden. Deres militære styrker er klar underlegne Den
Galaktiske Føderasjonen (som de er en del av), og Orion Imperiet. Disse menneskene er bare
observatører. Deres teknologiske utviklingsnivå er slik at de kan komme hit til Jorden på bare tjue
Jordiske minutter. De besøker Jorden for å studere menneskelig avvik. Denne aktiviteten er viktig
for dem da de studerer Jordmenneskehetens videre utvikling. De har fått tillatelse til å gjøre det i
bytte av data om dette emnet for Den Galaktiske Føderasjon. Når de er nær mennesker, kan de
forbli usynlige hvis de ønsker ikke å bli sett, men menneskene vil føle en viss angst når de står ved
siden av dem. Selvfølgelig finner du dem hovedsakelig på steder med avvik som fornøyelsesparker,
mentalsykehus og slikt. Skipene deres er små og kuleformete. De er metalliske, sølvfarget og med
et tverrgående bånd av vinduer og lys. De kjenner til overlyshastigheter og rombøying.
Borog Uruz: URUZ

Borog Uruz-systemet ligger 440 lysår fra Jorden, og består av to planeter. Den viktigste er en gul
gigantisk verden og den andre en mindre steinete planet, og de er begge befolket av reptiler så vel
som en Laan koloni fra Man-systemet. Uruz er fredelige urfolks reptiler, ikke veldig høye og med
spiky topp på ryggen samt en saurisk hale. De har nådd et tilstrekkelig nivå av sivilisasjon til å
regnes som et medlem av Den Galaktiske Føderasjonen. De besøkte aldri Jorden, men var veldig
broderlig involvert med Laan kolonene i deres planetariske system, Uruz ga sin stemme mange
ganger til fordel for frigjøringen av deres verden, i anledning diplomatiske sesjoner i Det Galaktiske
Råd. Skipene deres er tallerkenformede.
Daran: NHORR

De lever i et binært system med seks planeter. De tilhører en reptil art, de har likevel et vakkert
humanoid utseende. Men andre deler av utseende gir ikke noen tvil om deres natur. Dette gjelder
spesielt deres forbløffende store gyldne reptil øyne. De har fire kjønn, er vegetarianere og pasifister.
De elsker fargede klær og kropps-maling, og deres kultur er basert på kunst, spesielt musikk. Nhorr
musikken er unektelig en kjent referanse. Den bruker eteriske lyd bølger, krystallinstrumenter og
fargefrekvenser, for å skape en unik kunst som påvirker sinn og sjel. Nhorr er en gave til dette
universet, selv om de aldri var interessert i å besøke Jorden, er de en del av Den Galaktiske
Føderasjon av Verdener. Deres skip har mange forskjellige former. Nhorr misliker konformitet.

Diriz: AKHABONGAT

De lever i et planetarisk system bestående av tre kalt “EK7”, reptiler som lever i jordhauger og i
underjordiske byer. Deres eldre sol utviklet seg til å avgi varmere stråling som er skadelig for deres
fysikk. De er medlemmer av Den Galaktiske Føderasjon, men blander ikke mye inn i diplomati,
siden deres rase var begrenset til pensjonere seg under jorden. Akhabongat er fredelige og stille
mennesker som spiser næring fra store underjordiske hager de skapte i forbindelse med deres
forbløffende boliger.

ORMAN

Samme planetariske system, tredje planet. En Laan koloni fra Man-systemet, utviklet seg ved
genetisk assimilering til lokale livsformer for å tilpasse seg de nye miljøforhold. Opprinnelig
humanoider med katteegenskaper, de blandet seg med lokale reptiler og stabiliserte seg med tiden i
den unike arten Orman. De er mindre enn original Laan, Ormans fysiognomi kombinerer katte
egenskaper med reptil biologi. De blander seg ikke inn i jordiske saker, men de er medlemmer av
Den Galaktiske Føderasjon.
Eekaluun KAA Eekaluun-systemet (KS)

De bor på en av de to planetene. Kaa er pasifistiske reptiler som er godt involvert i galaktisk
diplomati. Deres verden er frodig med liv, og en overflod av ressurser. Dette kunne ha tiltrukket seg
oppmerksomheten til noen ondsinnede imperier. Tåken av sure skyer rundt deres verden gjør
imidlertid at de ikke er interessert i å angripe. Kaa reptiler er avhengige av et veldig sjeldent miljø
som ikke passer for de to tredjedeler av alle andre arter i galaksen. De kan kun forlate sin verden i
romdrakt, og deres skip er laget av veldig spesielt metall. Kaa kan ikke puste inn noen annen luft
enn deres egen. Føderasjonens puste implantater fungerer ikke på dem.
Hargaliat HARGALII AYAL

De lever på den tredje planeten i Hargaliat systemet (K37). To av dem er sterile planetoider, men
Laan kolonistene terraformet den tredje, slik at den ble egnet for liv. Hargali er Hybrider av Taal og
Laan. Det er en spesiell man-underart som heter "Ayel" eller "Ayal". Fortsatt har de beholdt noen
katteegenskaper. Ayal har et mer menneskelig utseende, deres hår varierer i farge og tekstur. De har
menneskelige proporsjoner i ansiktet men nesen og øynene har beholdt den gjenkjennelige Laan
signaturen. De kom til Jorden, for lenge siden, og har til og med spilt en rolle side om side med
Laan i koloniseringen av noen territorier i Midt Østen og Nord-Afrika. De trakk seg tilbake etter at
en krig med Ciakahrr brutalt skjedde. Selv om de samarbeider med Det Galaktiske Råd kom de
aldri tilbake til Jorden.
Hargalii Ayal Vega.

Det er forskjellige raser som deler det planetariske systemet dere kaller Vega ifølge jordisk
mytologi. Vega er 25 lysår fra Jorden. Denne klare blå stjernen heter "Olmeeka" som er det
virkelige navnet. Den er omgitt av en tåke av støv, noe som gir den en spesiell glorie. På grunn av
en eksepsjonell tyngdekraft svulmer formen mot ekvator. Den har tolv planeter og alle er kolonisert.
til og med en enorm planet som var ment å bli en dvergstjerne og ble endret for at livet skulle
blomstre på de 11 andre planetene i systemet. ADARI Taal-kolonien ankom som flyktninger etter
angrepet på Man-systemet av Ciakahrr. De migrerte til den første planeten til Olmeekan-systemet.
Adara, selv om de ligner på en bestemt Vega art, er forskjellige i genetikk. Huden deres utviklet seg
til brun med blåaktige nyanser på grunn av stjernens stråling, men de har beholdt de klare
krystallinske Taal øyne fra Man-arten. I likhet med Ozma fra den fjerde planeten, har de adoptert
den samme moten i form av lange kapper, høy hals og store ermer, som har blitt en viktig del av
klesdrakten i Olmeekan (Vega) systemet og for dets innbyggerne. Adari hadde en bosetting på
Jorden i India, hvor de midlertidig bosatte seg i en koloni. De ble raskt jaget av Ciakahrr
inntrengere i en voldsom konflikt. De huskes fremdeles i de vediske tekstene dine som det blå
gudene som kom fra himmelen. Adari er nå involvert i programmene til Den Galaktiske Føderasjon
for å beskytte Jorden. Skipene deres har vakkert profilerte langstrakte silhuetter.
ELEVAR

En Ahel koloni ankom etter Taal og bosatte seg på Vega systemets tredje planet: Levak-Nor. Elevar
Ahel gjenskapte så presist de kunne sin tapte sivilisasjon fra Man systemet. De gikk inn i en kald
krig med sine naboer og fettere Taal, på den første planeten Adara. Denne konflikten hadde sitt
opphav i at kongefamilien til Taal inngikk en egen immunitetsavtale med Ciakahrr fienden, for å
flykte trygt til Vega. Destinasjonen til den kongelige familien ble omdirigert (sannsynligvis planlagt
fra begynnelsen) til Orion-stjernesystemet til Mirza, men en delt gruppe Taal kolonister ble også
eskortert til planeten Adara, alle medlemmer med høy rang i Taal-samfunnet. Arkiverte kilder i
Vegan systemet, på Gzma, forteller at Taal flyktningene ankom med et stort romskip ledsaget av
Ciakahrr-flåten, som til og med hjalp dem med å bosette seg i den nye verdenen i Vega systemet.
Dette virket alltid tvilsomt og selv om Adarian registrerte historier benekter det, Ozman-arkivene
forteller en annen historie.
OZMAN

Hjemmeverden deres er Vega systemets fjerde planet Ozma. En fredelig humanoid rase sådd her
lenge før Lyra krigene og deres flyktningkolonier, og som har utviklet seg et skritt videre enn den
nyere Taal på Adara, selv om de er i slekt. De er høye og hårløse, og kraniumvolumet har utvidet
seg med adaptiv evolusjon. Formen av ansiktet er trekantet, huden er blek grågrå-rosa. De har bleke
brede øyne, ørene er knapt merkbare, munnen er smal men med lepper, og nesen er lang og smal.
De liker å kle seg i lange kapper med høy hals og brede lange ermer, noe som gir dem et fantastisk
utseende. Planet Ozma er ganske dyster i utseende, men urbanismen er imponerende i eleganse, og
er i betydelig kontrast med det mørke vulkanske landskapet. Byene har grønne gjennomsiktige
bygninger og kupler med få forhøyede konstruksjoner. De er en del av Den Galaktiske Føderasjons
program for å beskytte Jorden. De er involvert i diplomati som dyktig fred ambassadører. De har
lange fine skip.
PUXHITY

De bor også på Olmeekas (Vegas) fjerde planet: Ozma, og er en interessant gren nedstammende fra
Noori. En gammel Taal-koloni som var unnsluppet fra Lyra-Krigen var allerede bosatt der, derav
valget av denne destinasjonen. De tilpasset seg forholdene i sin nye verden, og de utviklet seg til å
få rødt hår. Denne rasen av Noori besøkte også Jorden, hvor de blandet seg og ble husket som de
gigantiske, rødhårede legendariske menneskene. De har vært veldig innflytelsesrik i utviklingen av
flere sørlige og sentrale indianere i Amerika og etterlot seg mange spor særlig navnet på stjernen
deres: “Olmeeka”, blir husket som “Olmek” stjernefolket. En gang i tiden levde over 2000
medlemmer av dette rasen blant jord mennesker. De dro da de territoriale spenningene om Jorden
økte og etterlot tjuefem av sin rase for å veilede Jordboerne.

OPHIUCHUS AIRE

De kommer fra Constellation Ophiuchus (de heter Favo), nær Yed Prior. Tre planetsystem. Airk kan
leve opp til 2000 år. Høyden deres er lik den for et normalt menneske, de er vegetarianere og
betraktes av andre raser som hyggelige mennesker, fredelige og mye respektert. De har antagelig
mystiske krefter. De har blek hud og store øyne, med en rund pupill, uten hår. Kvinnene har lite hår.
Kvinnene er slanke og huden er nesten gjennomsiktig. De bruker klær som er veldig behagelige.
Det er en slags silke. De puster ikke jordens atmosfære, og er derfor ikke interessert i å bosette seg
her. De har et veldig godt forhold til Den Galaktiske Føderasjon, som de er en del av, men de deltar
ikke i planetprogrammer. De har fire fingre og en tommel og en veldig liten nese. Ørene er bare
hull. De er søte smilende mennesker. De blir aldri lenge på Jorden av gangen og kommuniserer ikke
med mennesker eller andre arter. De bruker for det meste Jorden som stopp og mellomstasjon, for
raskt å samle noe de måtte trenge, før de drar til sitt virkelige mål. De er for det meste nattlige og
har kommet til Jorden siden minst 1000 e.Kr. De foretar ikke bortføringer. Skipene deres avgir et
sterkt oransje lys, og de fleste av dem er åttekantede.
Lange Rarnarians ORELA

De stammer fra Ophiuchus-konstellasjonen, og er en del av Rådet av 5. De er høye grå vesener,
veldig slanke. Orelai har en høy og tynn lang nakke samt et trekantet ansikt med spalte i munnen.
De har knapt synlige nesebor og skrånende øynene med pupill. De er veldig gamle og veldig kloke,
ambassadører for fred i Den Galaktiske Føderasjons sitt høye råd. De har to kjønn, men
reproduserer seg ikke lenger, da denne funksjonen har blitt ineffektiv med utviklingen. De
“fabrikkerer” nye organiske individuelle kropper og fyller inn en sjel fra matrisen deres i disse. De
har runde, flate skip, men reiser sjelden ut av sin verden, da de i stedet bruker dimensjonal resonans
til kommunikasjon.

CARAY (Carians)

De kommer fra den fjerde planeten i Carina-systemet: "Caryon". Carians er opprinnelig en Laan
koloni som bosatte seg i Orion-sonen, i en verden som heter Caryon. Når det gjelder forholdene er
de mer tropiske, fuktige og varme enn deres opprinnelige hjemverden i Man-systemet og på grunn
av atmosfærens sammensetning, at de kunne ikke endre denne på grunn av risikoen for det lokale
økosystemet. De muterte genetisk ved hybridisering med lokalt arter. De ser ut som humanoider
med fuglefunksjoner, vanligvis med blå fjærkropper og vinger, og en veldig skarp og kantet ansiktsstruktur som ligner på fuglehoder. På grunn av den genetiske friheten til eksperimentering på seg
selv, nådde de et fascinerende mangfold av former på Caryon. Men selv om de muterte sterkt,
bevarte Caryu med enorm hellighet kulturen og prinsippene fra deres opprinnelsesverden i Mansystemet. Selv om de ligner fugler, har Caryu forblitt pattedyr og holdt reproduksjonsfunksjonene
sine uendret. Dere kaller dem "Blå Avianere" på Jorden. De har blitt medlem av Den Galaktiske
Føderasjon, selv om de svært sjelden forlater sitt planet. Caryu er kloke vesener og
fredsambassadører for føderasjonen. De har inngått avtaler og traktater med sine truende nære
naboer Eban og Grail, som beskytter dem mot skade. De valgte å gripe inn i prosessen med Jordens
oppstigning ved psykiske og eteriske kontakter. Caryu bruker eterisk skip og interdimensjonale
reiser.

TISAR-3

De kommer fra Arii-Tuviya, tredje planet i Aragorog-systemet. Tisari ble tvunget til å forlate da
vakre verden da Grail invaderte planeten deres, og de vandret i lang tid på jakt etter en verden som
tilbød tilfredsstillende livsbetingelser. Tisari er en fredelig amfibie-humanoid-rase med små øgleegenskaper, i spesielt deres skrå gylne øyne, selv om huden deres er helt menneskelig. De har
palmete hender og føtter og glitrende blek hud. Før invasjonen var, planeten deres hovedsakelig
dekket av hav og isolerte frodige øyer. Det var et absolutt paradis. De har nå funnet fristed i et fjernt
planetarisk system.
Alnilam (“Zagara”) EGAROTH

Den sentrale superkjempestjernen i Orions Belte Alnilam (Orionis), 2000 lysår unna, blir også kalt
lokalt Zagara, rundt 2000 lysår fra Jorden. Egaroth er en koloni fra Meissa-stjernesystemet. Egaroth
er en veldig eldgammel rase og kultur som nesten har forsvunnet. De er en del av det berømte Rådet
av 5. Erketypiske Orion-eldre, Egaroth er høye, blekhudede, med en stor hodeskalle og bærer på
mye visdom. De er en åndelig, svært intelligent rase og interesserer seg ikke for erobring. De var fra
fortiden, før Orion Empire blomstret, en svært avansert sivilisasjon, spredt over mange verdener i
Uru-an-na (Orion-sonen). Egaroth er kloke, eteriske vesener, høye og slanke med stort
kranialvolum. Huden deres er lysebrun til lysegrå, de har ikke hår, en liten liten nese og praktfulle
øyne, ofte indigo med en klar blå pupill. De er veldig åndelig og kan materialisere seg til den 9ende
dimensjons tettheten. De er hermafroditter, med evnen til å polarisere når de bestemmer seg for å
parre seg.
Meissa (“Daro”) DARON EGAROTH
De bor på planeten Darias, i stjernesystemet Daro. Egaroth fra Daro-systemet er den eldgamle
opprinnelsen til den originale Egaroth rasen, hvis kolonier slapp unna etter angrepene fra Orion
Imperiet. Det bor fortsatt en koloni i Zagara systemet. Begge deler er en del av Rådet av 5. Darian
Egaroth har skiftet til en høyere tetthets dimensjon for å bevare deres sivilisasjon fra Orion og
Ciakahrr imperiene. Faktisk har hver art i dette universet sin egen dimensjonale tetthetsforskyvning,
og reptiler kan for de fleste av dem ikke nå høyere dimensjons frekvenser. Hvis noen skifter til en
høyere dimensjonsfrekvens enn deres oppfattelsesområde blir de usynlig for dem. Daro Egaroth har
også kraften til å endre form, noe som de bruker veldig sjelden. De er kloke åndelige vesener, som
passer på balansen i det universelle nettverket. De reiser mye på jakt etter uharmoniske steder, og
jobber med å balansere energiene på stedet. De er med på å hjelpe til med tetthets skiftet for

Jordent, og arbeide sammen med Den Galaktiske Føderasjon. Daro Egaroth reiser i eteriske
interdimensjonale romskip. Disse har geometriske former som diamant, pastill og Merkabah.
REDAN Assamay-systemet,

Orion-sonen, en del av Rådet av 5. De er en eldgammel rase av brunfargede humanoider, hvis
opprinnelse går tapt i opptegnelsene. Alt vi vet er hva de forteller om seg selv, at de kom fra et annet
sted i Bootes-konstellasjonen. De jobber med å beskytte Jorden, sammen med Den Galaktiske
Føderasjon, som de er en del av som rådsmedlemmer. De bruker interdimensjonale romskip,
tallerkenformede og gjennomsiktig hvite.

Epsilon Persei TARICE

Tarici er høye, muskuløse vesener (8ft høye) av reptil natur. De gjennomfører ikke bortføringer og
har aldri kontaktet Jordboere. De er en fredelig rase, medlem av GFW, men ikke interessert i å
jobbe med Jordens frigjøring. Vi lar dem gjøre sine egne saker, som er av vitenskapelig interesse.
Tarice-folket har en stor interesse for vulkaner, selv om de ble bedt om å være diskrete, er deres
tilstedeværelse på Jorden hyppig og de ikke prøv å skjule seg lenger, noe som begynner å vekke vår
bekymring. Skipene deres er av utsøkt natur.

EBEN

De bor på Planet Selpo i Zeta Reticuli systemet. De forlot sin opprinnelige hjemverden, Azrata,
fortsatt i Zeta I Reticuli på grunn av den økende vulkanske aktiviteten, kommer banen til planeten
deres nærmere stjernen. Dette på grunn av en ubalanse forårsaket av en komet sommpasserte nær
planeten. Eben er en fredelig kultur, rolige og omsorgsfulle mennesker generelt. De har en
forkjærlighet for nysgjerrighet. Selv om de kan se ut som om de gjør det, hører ikke Ebeni til de Grå
raser og de deler ikke genetikk med de andre Grå i Zeta Reticuli systemet, spesielt Solipsi Rai. De
er en helt forskjellig rase. De har heller ikke reptil DNA, slik de fleste av de Grå rasene har. Kortere
enn Solipsi Ra rasen. De er maksimalt 1,30 meter høye. Ebeni har tynn munn og liten nese, fire
fingrede hender og føtter og huden deres er ikke helt grå. Den er heller lysebrun eller blekblå for
noen. Blå er en farge de har spesiell forkjærlighet for av en kulturell grunn, så de blir ofte sett med
denne fargen i klær. Øynene er store og ovale, grønne eller blå, og de bruker mørke beskyttelseslinser når de reiser ut av omgivelsene. Huden deres er veldig tykk, på grunn av at de utviklet seg på
en varm planet med tøffe forhold. Atmosfæren deres var varm og mettet med karbon og det er det
miljøet de har gjenskapt på Selpo ved å endre atmosfæren til deres nye planet. De har en koloni i
Barnard stjerne systemet og deres skip er tallerkenformede, med høye moduler over og under samt
flatt tak.

N'TORI (eller endorianere)

På planeten N'Tora ("Endora") i det antariske systemet lever en storslått rase: N’Torii. De er vakre
og lever i 9ende og 11fte dimensjons tetthet. De er ekstradimensjonale vesener, som aldri
geografisk forlater sin planet, men reiser mye ved hjelp av interdimensjonal bevissthetsresonans
(remote vieweing mm). Deres struktur er humanoidbasert, men rent eterisk. Det er veldig få raser i
denne galaksen som har nådd slike evolusjonsnivåer og N'Torii er en av dem. De er oppmerksom
på Jorden. De ønsker om å hjelpe lyskreftene og med å høyne jordens utvikling. Vi jobber noen
ganger med dem, og jeg så en av dem, en gang var det en livserfaring jeg aldrig vil glemme. De
manifesterer seg som et sterkt lys med eterisk stoff som danser rundt en knapt, blendende lys, høy
humanoid kropp. Du kan ikke se funksjonene i ansiktet, men de har øyne som krystall. De er så
kraftfulle. Dine Jord guider, som Caeayaron, er av samme natur som N'Torii. Deres verden er et sted
uten tyngdekraft, der fjell flyter i eteriske hav av strømmer av lys med bevegelige gjennomsiktige
skapninger. Det er mange andre livsformer på planeten deres, og alle lever i fra 9ende til 11fte
tetthets dimensjon (Jordmenneskeheten er i 3dje tetthets dimensjon). Tenk deg det undersjøiske livet
i jordens hav, men laget med lys, farger og eterisk materie, flytende rundt i en grasiøs dans. Det er
her de bor. En perfekt verden. De hjelper GFW med å løfte og rense energinettet på planeten Jorden.
Deres eteriske glitrende fargerike skip er alltid en fornøyele å se på. Disse er tallerkenformede lys
skip.

SCULPTORIS Gamma Sculptoris ALLGRUULK (The Builders)

De kommer fra dobbeltstjernesystemet Gamma Seulptoris, eller Orgozx. Deres planet heter Artaa.
Dette binære systemet er sammensatt av en veldig liten blå stjerne og stor oransje stjerne. Syv
planeter kretser rundt dem, men bare en er beboelig. Alle de andre er grove planetoide typer. Artaa
er den tredje planeten fra stjernen, med en blå veldig tett og tåkete atmosfære. Landskapet ligner det
på planeten Mars. Det er ingen tropisk regnskog her, men veldig fuktige forhold på bakkenivå, pga
veldig mye regn. Svært lite vegetasjon selv om det regner mye. Atmosfæren mangler stoffer som er
nødvendig for at vegetasjon skal vokse. Den eneste vegetasjonen som vokser, ligner på kaktuser,
som er i stand til å suge fuktighet fra luften. Regnet er ikke næringsrikt. Det ligner jordisk vann ,
men det er ikke det samme. Det ville drepe deg hvis du drakk det, brenne kjøttet ditt. Huden til
Allgruulk trenger det. De tåler ikke atmosfæresammensetningen på Jorden. De ville dø, som du i
deres verden, på grunn av luften og vannet. Allerrulk har en brungrønn, skjellete hud, hull for
neseborene rett over overleppen, med en brun, skjellete linje nedover midt i ansiktet mellom
neseborene og leppen. De kan leve opp til 230 år. De stammer fra en gammelt rase av reptiler som
er utryddet. De er spesialister på å bygge romskip av stråleskip (beamship) typen, og annet utstyr
som trengs for romfart. De er også romreisende selv, og søker alltid etter nye råvarer. De er en god
rase, åndelig utviklet. De er en del av GFW. Skipene deres er tallerken og eggformede som-regel
uten vinduer.

SERPENS Theta Serpentis MYTHILAE “Unukh”

De kommer fra konstellasjonen som heter Serpens, fra stjernen Alya-Unukhalai. Unukh er beslektet
med reptile raser, men ikke kategorisert som reptiler. De spiser vegetabilske retter og knuste
mineraler spesielt kull. De puster ikke i jordisk luft, og bruker en spesiell organisk maske som får
dem til å se rare ut. Deres verden er mørkt, kaldt og fuktig. Unukhi brukes til å trives i veldig kalde
temperaturer. De oppdaget Jorden nylig (på 1960-tallet), og er i ferd med å bli med i GFW. Vi
tillater dem å sveve over polarområdene dine og til og med lande for å ta prøver. For øyeblikket
overholdes reglene for ikke-inngripen. De representerer ingen trussel for mennesker, men ikke i
øyeblikket interessert i å delta i GFWs operasjoner for befrielse av Jorden. Skipene deres har en
vertikal form.

ALLMAHULUK-STRAT-163

Allmahuluki bor på planeten Jupiter, i et annet dimensjons plan. De kom hit for ekstremt lenge
siden, fra konstellasjonen Lyra og Cygnus. men er ikke beslektet med de vanlige Lyranske rasene.
De er høye og veldig slanke eteriske vesener, i stand til å manifestere seg i 3D-plan takket være
deres spesielle drakter. De har store store svarte øyne. De er nå så langt fra vibrasjonen i 3D, at de
forblir i 6D og inkarnerer der. De trakk seg tilbake fra Jorden der de hadde bosatt en koloni og da
det var ikke mulig for dem å dra tilbake til Lyra-systemet på grunn av krigene, bosatte de seg på
planeten Jupiter i stedet. De bor fredelig der i samliv med GFW-hovedkvarteret i Sal-systemet, også
basert på Jupiter. De blir betraktet som mystiske eldste. Etter en kjent tapt kamp i det gamle India
mot reptiler, ble de tvunget til å forlate planeten vår som de hadde besøkt i rundt 200 år. De har
gjenopptatt sine besøk etter 1948. Denne rasen er teknologisk ekstremt avansert. De bortfører ikke.
De er pasifister og kloke. De er en del av GFW. De bruker tallerkenformene romskip som er omgitt
av et sterkt blått lys. De er naturlig usynlige for Jordboere, og må bruke teknologisk utstyr for å bli
synlige.

TAURUS Aldebaran (“Jada”) D
Dette er ikke veldig langt fra dere 65 lysår. Denne brennende enorme stjernen er vert for et stort
planetarisk system med tretten planeter. Her er 3 hovedsivilisasjoner representert. En Anunnakikoloni, en Ahel-koloni og vesener som lever i niende dimensjonstetthet.

Janusiarnerne

lever på den Syvende planet i systemet: "Kora 361". På Anunnaki-språket betyr det: "Utpost 361".
Det forteller hvordan bredt utvidet er deres tilstedeværelse er i denne galaksen, og utover. Denne blå
planeten har 4 måner og er subtropisk temperert. Terraformet, noe som ikke overrasker. De er en
eksilkoloni fra planeten, Janos. Denne ble i sin tid ødelagt av en atomulykke som følge av at deler
av planetens måne falt ned. Dette er de som kontaktet Maria Orsic i 1919, og uttrykte seg på det
gamle jordiske språket sumerisk.
JADAIAHIL

Ahel utvandrere fra Lyra som lever i Aldebaran systemet.

JADAIT NEMESSI

Dette er lys-vesener som lever i den 9ende dimensjonale tetthet i Aldebaran systemet. De har aldri
vært særlig interessert i Jorden eller GFW, men de har et nært forhold til den lokale Anunnaki
kolonien. Siden de ikke er medlemmer av GFW, vet vi ikke så mye om dem.

TRIANGULI AUSTRALIS Beta Atria SMAD

De kommer fra en planet de kaller Svokk, i stjernesystemet: Beta Atria, et system med tre planeter.
De ligner mennesker, men med spesielle ansiktsegenskaper, deres rase er i tilbakegang på grunn av
altfor mye genetisk press på grunn av avl med feil raser. Dette i tillegg til de svekkende
miljøforholdene for deres habitat på Svokk. De har to kjønn, er ovipare, men ikke reptiler. Smad er
en pasifist mennesker. Smad har kolonisert rundt tjue verdener, aldri med makt, og de oppdaget
Jorden for 2500 år siden. Drevet av nysgjerrighet, da de selv ikke har noen dogmatisk religion viser
de dyp interesse for utviklingen av jordens religiøse systemer. De var nylig velkommen som
medlemmer av GFW. Deres skip har koniske form og dett er bare seks igjen.

URSA MINOR Stahhah STROM

Navnet på stjernesystemet deres er Stakkah, et system på seks. Strom er veldig fredelige virvelløse
dyr. De er omtrent 6 fot, 5 med et stort hode som ser litt ut som noen av de jordiske hunderasene
dine (ikke-relaterte). De ernærer seg på næringsvæsker og vegetabilske planter. Strom har tre kjønn
og trenger de tre sammen for å formere seg. det ene er eggleggeren, det andre er sædgiveren og den
tredje er, bæreren som føder. Vegetasjon er stor betydning for Strom-kulturen og hovedårsaken til
deres besøk (minst 200 ganger på Jorden). De besøkte Jorden for første gang på slutten av siste istid
og har besøkt den hovedsakelig for å studere floraen. De er diskrete og handler med ekstrem
forsiktighet overfor jordboere, som de anser som farlige, voldelige og blottet for rasjonalitet, med et
veldig lavt nivå av intelligens og en alvorlig mangel på bevissthet. Sagt med et ord: primitiv. Dette
sammenlignet med deres eget intelligensnivå ifølge dem selv. Strom har tjue kolonier over hele
galaksen. De har åttekantede skip.

VELA KITLY-TOKURT (pL. Kiily-Tokurit).

Kiila er navnet på deres verden, i nærheten av stjernen du kaller "Suhail", og Tokurt er deres rase.
De er 6 fot høye vesener, som lever opp til 200 år, og som også er en av de eldste raser i denne
galaksen. Av flere er dette regnet som en rase med negativ innflytelse i galaksen, selv om de nok ser
på seg selv som nøytrale. De er ikke medlemmer av GFW, selv om vi prøver hardt å få dem inn, for
å tvinge dem til å oppføre seg bedre. De er veldig gode shapeshifters. Øynene deres som og
obsidian mørke. Utseende til deres menn er som høye grå-humanoider, mens kvinnene ligner mer
på jordiske kvinner med langt hår. De har reptiloid genetikk og har veldig blek hud, nesten hvit. Det
er derfor jordboerne kaller dem noen ganger for “høye hvite (tall whites)”. Kiily-Tokurit har to
kjønn. De har ikke hybridiseringsprogrammer. En gruppe av dem samarbeider med negative
utenomjordiske og en gruppe innen amerikansk etterretning, men det gjelder ikke alle. Disse
driver med bortføringer for seksuell slavehandel mm. Noen jobber også som leiesoldater. De er ikke
allierte med Zetai, Ciakahrr, Maytra og heller ikke med andre reptil allianser. De jobber alene, og
selv om de har stor våpenmakt, søker de ikke etter konflikter. Det forekommer stadig hendelser med
GFW styrker med hensyn til deres virksomhet på Jorden. De har flere underjordiske baser på
Jorden. En meteorolog som påtraff dem i et øde område i USA ble imidlertid venner med dem og
hadde flere positive opplevelser med dem. Skipene deres er en langstrakt svart trekant med lys i
hvert hjørne under pluss et større lys i senter. og veldig gjenkjennelig. Sammenlignet med USAFs
hemmelige trekantede fly, lager ikke ET-skipene noe støy. De har skarpe kanter, er større og har et
kamuflasje system basert på kvanterefleksjon (reflekterende under det som er ovenfor). De kan
derfor gjøre seg helt usynlige.

PURITAV-ILLUMU (Nosyv-7)

De kommer fra stjernesystemet Mu Vela. Purit Av-Illumu er amfibiehumanoider med
gjennomsnittlig størrelse, med grå hud, langstrakt hodeskalle og lange spisse ører. De er fredelige
og diskrete, og fungerer som overvåkere for Den Galaktiske Føderasjon av Verdener. Aktiviteten
deres handler hovedsakelig om overvåking av jordiske hav. De overvåker også bruk av
interdimensjonale portaler på Jorden. De har veldig store tallerkenformede skip. De har store
undersjøiske baser på Jorden dypt nede i havet.

VIRGO Porrima GREYSLI

De kommer fra to hjemmeplaneter i Gamma Virgos binære stjernesystem Porrima, 34 lysår fra
Jorden. Deres hovedverden er en tropisk og fuktig planet. Graysli er en grått rase. De har samme
høyde som jordmennesker med mykt hvitt til klart grått hår over huden. De er av reptil natur og har
to kjønn. Som alle grå, bruker de biometriske beskyttende mørke linser når de er på romferd. De har
nøye holdt øye med menneskets utvikling. De utfører ikke bortføringer. Deres mål er vitenskapelig
nysgjerrighet. De har runde romskip med en litt fremtredende spalte rundt. Mannskaper er på seks
hvor hver har en oppgave. De tar ikke passasjerer.

Wolf 424 (Ummo) UMMIT

De stammer fra Wolf- 424, planet Ummo, 14,6 lysår fra systemet Jorden (veldig nært og veldig
involvert i å hjelpe dere). De har forfedrebånd med Lyran Ahel og Noor-rasene og Vegahumanoider. Ummit har denne særegenheten med en høy panne, som skiller dem fra de andre
menneskene. Øynene deres er mindre og i samme ansiktsandel som jordmenneskenes øyne. De er
hovedsakelig blonde og deres forventede levealder på omtrent 200 år. De har tallerkenformede skip.
Ummit jobber aktivt med GFW i et vitenskapelig program som tar sikte på å bistå utviklingen av
jordisk vitenskap. Å respektere reglene for ikke-inngripen i utviklingen av en sivilisasjon på nivå 1
(nivå 2 har interstellar romfart). De kommer rundt ikke innblandings prinsippet det ved å kontakte
sivile, ofte teknisk kompetente fagpersoner som er i stand til forstå innholdet i meldingene. De

kontakter ikke offisielle forskere. De gir sivilistene detaljert teknisk informasjon om forskjellige
teknologier og teorier for å utvide jordisk vitenskapelig kunnskap. Dermed vil de spre meldingene
slik at de gir samfunnet nye ideer. Dettwe inspirerer igjen til innovative vitenskapsprosjekter, uten å
brutalt bryte dynamikken til en arts vekst. Dette innbefatter deling av teknisk informasjon,
transformering av vitenskapelig kultur og global utdanning. Ummit bistår i globale løsninger på nye
vitenskapelige paradigmer og utvikling av miljøvennlige teknologier. I 1973 overførte ummitter
denne meldingen via en jordisk kontaktperson.:
I 30 år har vi studert vitenskapen deres, samt kultur, historie og sivilisasjoner. All denne
informasjonen vi har med oss fra din jord til Ummo i våre titanium krystaller kodifisert med data.
Vi har vist dere vår kultur og teknologien vår i rent beskrivende form, slik at dere ikke kan
konvertere dem eller realisere dem praktisk. Vi har gjort dette fordi vi med tristhet observerer at
dere bruker vitenskapene deres først og fremst for krig og ødeleggelse av dere selv, som hovedmål.
Dere er som barn som leker med forferdelige og farlige leker som ødelegger dere. Vi kan ikke gjøre
noe ! En kosmisk lov sier at hver verden må gå sin egen vei, for å overleve eller gå til grunne. Dere
har valgt ødeleggelsens vei. Dere er ødelegger planeten deres og tilintetgjøre arten deres. Dere
forurenser atmosfæren og havene deres, slik at det nå er irreversibelt. Med sorg observerer vi deres
galskap, og forstår at løsningen bare er i dere selv. Vi kan ikke se fremover langt inn i fremtiden
deres fordi psyken deres er helt uforutsigbar og lunefull som grenser til paranoia. Som dine eldre
brødre i dette kosmos, ønsker vi av hele vårt hjertet deres oppvåkning. Ikke ødelegge den vakre blå
planeten deres, en sjelden atmosfærisk verden som flyter så majestetisk i rommet. så full av liv. Det
er deres valg.

Tegninger av forskjellige menneskeraser.

Sivilisasjonenes plassering på stjernehimmelen.

Lyra

M45 er en ung stjerneklynge, 440 lysår unna. Den ble kolonisert av humanoider fra K62 (Lyra). De
terraformet planeter rundt hovedsakelig Taygeta og Alcyone, for det var ingen verden klar ennå for
å opprettholde livet. Det var et trygt sted fordi det ikke var noen ressurser å friste reptiler og grå
med her. Navnene på stjernene som du vet, ble valgt fra tegn i den greske mytologien, og det er ikke
slik de utenomjordiske kaller dem.

Pleiadisk språk.
Her er noen eksempler på gammelt Man språk. Nå offisielt språk brukt av Den Galaktiske
Føderasjon av Verdener.
Sha = Hei.
D'nai = Takk.
Mana = Mor.
Haya = Datter.
Hu = Sønn og Barn.
Human = Etterkommere fra Man rasen.
Imanahu = Barn av kilden
Wo = Kvinne.
Man = mann.
Djairi = Kone.
Djairu = Ektemann.
Jayha = Søster.
Jayhu = bror.
Aba = far.
Atl = gammelt (Gammel Kultur).
Ashe = Sterkt lys.
Aruu = Lys.
Imanaaruu = Lys fra kilden.
Imani = Jeg anerkjenner deg.
Lohr = Mørk.
Akoor = Fred.
Shan = Planet.
Shar = Sivilisasjon.
Org = Rase.
Oraa = Art.
Kher = Kraft
Eher-a = Hoved kraft.
Ra = Visdom.
Ora = Håp.
Tar = Trone.
Do = Vakt.
Oraa Nataru Shari = Den Galaktiske Føderasjon av Verdener.

HÅP for Jordborerne.
Kommunikasjon fra utenomjordisk observatør.
Det er et vakkert syn herfra. Jeg ser Jorden skinnende i den stigende solen. Dette er en vakker
verden. Sollyset speiler seg skimrende i vannet. Hva vil du si i dag, til jordborene ? -For å holde
håpet oppe. For å holde håp vil de klare det. Mørkets beist dør. Jordborene må opprettholde håpet.
Reptilene vil være borte. Dette er den siste og største krigen for Jorden. Den største av alle kriger de
har noensinne har kjempet. Dette er kampen for deres sjel. Den siste kampen. Den vil være langt og
vondt, men verdt det. Jordborene vil måtte gjøre mange grunnleggende ofre. Endre teknologi, endre
vaner, endre alt. Vi støtter jordborene, de er ikke alene. Vi støtter dere og holder de mørke kreftene i
sjakk. De negative kreftene prøver å knuse jordborene for å stoppe dem å utvikle seg. Dette har
indusert den omvendte prosessen med å tvinge jordborene til å møte sin naturlige evolusjon og ta
beslutninger. Alt dette har vekket jordborene til deres virkelige skjebne. Og dette handler ikke om
stjernefrøene som har valgt å inkarnere på jorden for å bekjempe reptilene og hjelpe jordboerne med
å heve seg, og som også våkner på samme tid, nei. Nei vi snakker om alle jordboerene. Dette er det
vi alle jobber så hardt for. Å få Jordens Folk til å våkne og gå videre. Snart vil jordboerne selv finne
ut av seg selv hvordan de kan bruke løsninger for å redde og reparere miljøet og annet og tilslutt
utvikle interstellar romfart. Og da vil det være for sent for de reptilske imperiene, de vil ha tapt. De
vil for enhver pris unngå dette og hold jordboerne i uvitenhet, tvil, søvn og frykt. De ønsker å
behandle jordboerne som hjerneløse androider for å fjerne dem fra sin vilje ved å infiltrere deres
primitive teknologier. fordi de vil beholde dem som slaver og genetisk materiale. De ønsker også at
jordmenneskene ikke skal utvikle seg så langt at de blir en trussel for disse imperienes agenda i
galaksen. Men denne gangen er det over nå, dette har vart for lenge. Vi er her for å gjøre noe nå. Vi
har hevet rutenettet rundt planeten din, selv om de prøver å rote opp jordens magnetfeltet for å
demontere rutenettet vårt, og flytte magnetpolene. De er irriterende. Men jeg sverger at de vil være
borte snart! Vi vil ikke gi opp før de er borte. Ser dere, Jorden har vært en kampplass mellom dem
og oss. Reptiler og Grå mot positive Orion sivilisasjoner og Den Galaktiske Føderasjon av
Verdener. Dette er et teamarbeid, som jeg allerede har fortalt dere. Oss over, dere nedenfor. Redd
planeten deres, reparer det dere har gjort i det omfanget det er mulig, finn løsninger for en
bærekraftig fremtid for deres rase, og vi vil gjør den andre jobben og holder de skadelige kreftene
borte. Det er sammen vi vinner denne krigen. Si aldri at vi ikke er interessert i å hjelpe dere. Aldri.
Dere aner ikke, aner ikke hvor mange, mange ganger vi har unngått katastrofer. Våre inngrep gjøres
så diskrete som mulig fordi vi tror på deres potensiale. Vi er det du kaller din "heldige stjerne". Vi er
stille observatører, men fremdeles soldater. Det er så mye å gjøre gjøre. Hvis jordboerne hadde den
minste anelse om hva som skjer over hodet på dem. Vel, noen har en liten ide, og de begynner å
våkne. Den nye bølgen av barn er en høyere en, de er allerede vekket. Og de vil ikke være stille
heller, for de er den bakkeelitehæren som vil gi det siste nødvendige løftet. Hver gang jeg flyr ned
til Jorden. I alle de årene jeg har gjort dette, føler jeg at skjønnheten til denne planeten når mitt
hjerte. Den er verdt det så mye. Alle disse kampene, disse kampene og disse tapene, alt blir
rettferdiggjort for mine øyne når jeg ser den blå glødende kurven av den glitrende kappen, og
sollyset som skinner gjennom det tynne skjøre båndet til Jordens atmosfære. Som deres eldste
brødre og søstre, har vi en plikt med å beskytte de yngre og sårbare. En dag vil alt dette tullet
stoppe. En dag skal vi være sammen. Puster i samme lys. Jeg skjuler for dere at noen ganger, er jeg
bekymret. Ikke det at vi sparker ut Reptilene, men om det faktum at Jord-mennesker er ... hvordan
si det ... skumle. Dere har et potensialet for ødeleggelse og selvødeleggelse som er fremtredende i
deres natur, og med mindre dere utvikler dere utover dette primitive mønsteret, vil dere aldri være
myndige nok for å bli med i Den Galaktiske Føderasjon. Og hvis dere interstellar romfart før det
blir en endring i deres mentalitet, vil jordboere bli en trussel mot føderasjonen. Arten deres har
mange fiender og rovdyr. Jeg kunne liste dem opp, men det er en eneste art som er skadelig for
planeten deres. Deres selv. Jeg bare ser og gjør mitt beste for å være håpefull. Og jeg er det. Vi
fremmer åndelig evolusjon, men vi vet hvordan vi skal kjempe når det er nødvendig, og det er også
en del av vårt åndelige sti. Alle kamper, hvis de er riktige og rettferdiggjorte, åpner veier til

frigjøring for det høyere lyset å strømme inn. Passivitet er død. Vi akselererer og høyner vibrasjonsskiftet deres, ettersom fienden gjør sitt beste for å senke det. De vil de ikke lykkes med, jeg forteller
dere dette! I mellomtiden gjør dere deres lys-arbeid. Gi styrke, låse opp, åpne sinn, ånder og hjerter.
Forbered skiftet. Den andre siden er vakker. Nyt denne vakre dagen på Jorden, solen har steget opp
over landet deres.

Fritt oversatt av Tore Alfstad 21 Mai 2021.

