Civilizace ze souhvězdí Labutě
Slovo překladatele úvodem: Sdělení channelingem jsou vždy problematická, protože pro ně
neexistují žádné hmotné důkazy. Nějaké potvrzení je možné jen z více zdrojů, které ač se
neznají, mají podobné informace. Pokud tato sdělení pocházejí z kosmického informačního
pole (Akáša), musel je tam někdo dát, protože lze jen těžko předpokládat, že se jedná o
uměleckou inspiraci autora (která ostatně pochází ze stejného zdroje...)
Mimo Sirianů, všeobecně uznávaných za hlavní dohlížitele na planetu Zemi, nás stále
sleduje vesmírná civilizace, žijící v souhvězdí Labutě, patřící k hlavním kurátorům. To
znamená, že planeta Země je pod dohledem tří nejvýznamnějších civilizací: Sirianů, ze
souhvězdí Velkého psa, Labuťanů a Plejáďanů.
Přátelští Siriané a další vesmířané označují pozemšťany za humanoidní civilizaci těsného
typu. Taková je značně velká a zahrnuje několik hvězdných systémů v souhvězdí Labutě.
Pojďme nejprve posoudit jeden z těchto systémů.
Civilizace u hvězdy Dessa (Tissa), v systému Delta.
Tento planetární systém je u dvojhvězdy, z nichž hlavní je modrý obr, druhá hvězda je malé
velikosti. Kolem hlavní hvězdy obíhají 4 planety, dvě z nich jsou obydlené (Dessel a Aria).
Klima Desselu se podobá teplému pozemskému. Aria je mnohem chladnější.
Civilizace Dessitů je vyspělou civilizací naší Galaxie (i když její stáří je kratší, jako u
Sirianů). Je to humanoidní civilizace podobná lidem, mají bilkovino-nukleovou strukturu těl,
ale abychom byli přesní, většina lidí je blízká Dessitům, protože některé lidské rasy jsou
vzdálenými potomky Dessitů a Aryanů. Není proto divu, že se tito návštěvníci mohou snadno
přizpůsobit pozemským podmínkám, neboť Země posloužila Dessitům jako semeniště života.
Před miliony let prošli Dessité fází technologického rozvoje, nyní hlásají duchovní a lidský
rozvoj, založený na rozšiřování mentálních schopností a duchovní tvorby. Tito humanoidé
ovládají běžně levitaci, telekinezi, telepatii, astrální cestování a další duchovní schopností.
Například jsou schopni během meditace, podobně jako indičtí jogíni a mágové, pozastavit
vitální funkce všech orgánů svého těla (tj. dosáhnout stav Sámadhi), a během tohoto stavu
provádět vymístění duše z těla.
Během těchto stavů, trvajících od několika dnů až po několik měsíců, kdy jejich tělo „spí“,
se jejich duše od něho osvobozuje a odchází navštěvovat jiné světy, kde se setkává s jinými
dušemi, z blízkého i vzdáleného vesmíru. Duše cestují samostatně nebo i ve skupinách.
Průměrná výška Dessitů je 1,9 – 2,1 metru, mezi muži mohou mít jejich vysocí představitelé
až 2,5 m. Jejich tělo lze charakterizovat jako štíhlé a svalnaté, ideálních proporcí. Obličej mají
podlouhlý, oválný a mají modré oči s velkými duhovkami. Mají rovné nosy a souměrné rty,
jako lidé. Uši jsou malé, pevně u hlavy. Převládající barva kůže je světlá, různých odstínů,
jsou tam i rasy s opálenou pokožkou, ale dominuje růžová, běžná barva pleti. Vlasy mají
hnědé, zrzavé a blond. Obecně platí, že tito humanoidé jsou velmi podobní současným
Evropanům, jak to lze jednoduše objasnit. Koneckonců, staří Slované, Árijci a Etruskové jsou
přímými potomky obyvatel planet Dessa a Aria. Svým vzhledem nám proto připadají krásní.
Civilizaci Dessitů lze nazvat kosmickou civilizaci, protože už dávno cestují v otevřeném
vesmíru a zalidňují okolní hvězdné soustavy, vhodné pro život a dosud nikým neobsazené.
Toto je kosmická civilizace budovatelů. Od té doby, co vstoupili do vesmíru a studují ho,
zřizují velké kosmické stanice, podobné městům, které postavili a i nadále staví v oblastech
příznivých pro život ve vesmíru.

Na jejich planetě se civilizace natolik rozrostla, že už neměli životní prostor, a proto se část
populace musela přestěhovat do meziplanetárního prostoru. Obrovské orbitální stanice, které
obývají Dessité, jsou viditelné z povrchu jejich planety a tvoří na nebi zářící perlový
náhrdelník či řetězec. To je něco, co je sen našich vědců - vesmírná města, jako skutečný
odrazový můstek pro daleké vesmírné mise. Astronauti, kteří odlétají do vesmíru, mají bílé
skafandry, jako potápěči.
Dessité mají lodě celé řady tvarů: jako disk, koule, polokoule či elipsoid, a liší se svými
funkcemi. Jejich vesmírné lodě pravidelně navštěvují Zemi, je možné je pozorovat. Chrání
Zemi před mimořádnými událostmi, vyvolanými lidskou činností. Kontrolují celkový stav
životního prostředí a míru kontaminace v průmyslových oblastech a velkých městech, studují
skupinovou mentalitu lidí v místech shromažďování a vliv prostředí na jednotlivce. Dále
Dessité zkoumají vlastnosti vesmírného prostředí v blízkosti Země a detekují míru narušení.
K dnešnímu dni tak bylo zjištěno významné narušení.
Velmi často příchozí z Lyry navštěvují svými loděmi hornaté oblasti Země (Pamir, Himálaj,
Tibet, Ťan-Šan, Altaj) a zaznamenávají zvýšené znečištění vrcholů vlivem horské turistiky a
horolezectví. Na přístupech k vrcholům zjišťují skládky prázdných plechovek, lahví, obalů
atd. Tento alarmující trend se těmto ochráncům nelíbí. Lidé znečistili roviny, nyní mají
přístup do hor a znečistili i těžko přístupná místa, která kdysi svítila původní čistotou.
Podle kontaktérky vesmírných civilizací Remizové-Babuškinové, je výška humanoidů ze
souhvězdí Labutě od 2,5 do 3,5 m. a více. Civilizace zde dosahuje 7. úrovně, protože přebývá
jak ve fyzické úrovni, tak éterické a nižší astrální úrovni. Labuťané jsou na vysoké
intelektuální úrovni, týkající se struktury mozku i mysli, tím jsou nám blízcí, i když jsou
mnohem dále ve svém duchovním vývoji.
Na hlavě nosí tito humanoidé jakési čepičky (podobné jako plavci), na ochranu proti
agresivním a cizím myšlenkám. Takové speciální psychotronické systémy zvyšují pozitivní
biopole kolem humanoidů a vytvářejí nepřekonatelnou překážku pro rušivé vibrace. Je třeba
poznamenat, že Labuťané jsou velice milí lidé. Dohlížejí na mnoho hvězdných systémů v naší
Galaxii, včetně Sluneční soustavy a Země.
Tito mimozemšťané již často ušetřili pozemšťany od přírodních katastrof a mimořádných
událostí. Spolu s Madarany (jiní humanoidní mimozemšťané) odstranili následky černobylské
katastrofy v energetické oblasti. Použitím speciálních zařízení nad ohniskem katastrofy a
ozářením postižené oblasti kosmickými paprsky, bezprostředně snížili několikrát úroveň
radioaktivní kontaminace - tyto „zázraky“ byly zaznamenány přístroji na měření radioaktivity
několikrát během kontrolních měřeních, provedených zaměstnanci Černobylu v květnu 1986
(v době likvidace havárie).
Labuťané úzce spolupracují se Šambalou, kde mají své zástupce. V současné době jsou
zapojeni do projektu mezigalaktické záchrany pozemšťanů od ekologické katastrofy a
energetické krize. Spolu se službou „Aštar“ se účastní na pomalém přepólování Země, snaží
se zabránit příliš rychlému posunu pólů z předchozí pozice, aby zabránili globální tektonické
katastrofě.
Humanoidé dokonale ovládají psí-techniku astrálního cestování (bez hmotného těla), což
jim umožňuje navštěvovat rychlostí myšlenky i velmi vzdálené světy ve vesmíru. Labuťanská
duše může bezpečně opustit své tělo v potřebném čase a snadno proniknout do těch světů,
které jsou předmětem průzkumu nebo tam, kde je třeba prokázat osobní angažovanost. Jejich
tělo je v tomto okamžiku v útlumu, kontrolovaném jejich učiteli. Kromě toho se mohou duše
Labuťanů rozdělovat na větší počet entit a být přítomné na několika místech současně. To
umožňuje, aby získali různorodé zkušenosti, pokud nejsou vázáni k jedinému hmotnému tělu

(protože hmotné tělo omezuje svobodný kontakt s jinými světy). Astrální a mentální kontakty
jsou v tomto smyslu obrovskou příležitostí pro jejich rozvinutou osobnost.
Pod kontrolou mají síly svých myšlenek, kterými ovládají jakékoli předměty, a dokonce
jimi mohou měnit skupenství hmoty (materializační procesy, transformace látek a dematerializace), to znamená, že všechny přístroje na planetě a na lodích ovládají jen myšlenkami a
dělají takové operace, které jsou v tom okamžiku potřebné. Například, humanoid, který se
nachází uvnitř lodi, může myšlenkami přeměnit stůl nebo židli na postel, případně stěnu lodi
zprůhlednit a vytvořit tak jakési okno. Uvnitř lodi se interiér zázračně mění, hmota teče podél
stěn a svědomitě se přizpůsobuje přání svých tvůrců. Někteří z pozemšťanů se v duchovní
formě mohou v tomto souhvězdí objevit, často zde absolvují stáže vědci a umělci.
Labuťané se aktivně podílejí na celosvětovém programu galaktického vzdělávání, na které
dohlíží planetární vláda (ale ne ta samá jako vlády na Zemi). Tato planetární vláda se vztahuje
k Šambale a Nejvyšší mysli Země (entita„ZETTAS“). Kurátoři se obecně podílejí na ochraně
slabých kosmických civilizací před hrubými narušeními od inteligencí z jiných světů, které
mají agresivní plány. Jsou součástí jednotné koalice vyšších civilizací Sil světla, která
zahrnuje úroveň civilizací „Svente“ - 7 a „Svayt“ - 8. Společně s nimi pracují na Zemi bok po
boku Síriané a Orioňané.
Podle kontaktéra Vitalije Oblakova, mimozemšťané ze souhvězdí Labutě jsou civilizací
lásky a kosmické harmonie. Jejich planeta oplývá hojností vůní, pohádkových barev a
nebeských lesů. Pro pozemšťany bude vypadat jako ráj. Její obyvatelé žijí tak dlouho, jak
uznají za vhodné, zcela zapomínají na nemoci a stáří, protože se jich již dávno zbavili. Jejich
entita se vědomě vtěluje do nově narozených těl a staré tělo je spáleno beze stopy
bezprostředně po opuštění duše (procesu „přechodu“ se děje rychle).
Zdejší humanoidé již prošli všemi vývojovými fázemi hmotných světů, a mohli by již
dávno, pokud by chtěli, přejít do ohnivého světa zářivých plazmových bytostí, ale pak by
ztratili dosažená spojení s divokými hmotnými světy, které si tak oblíbili, a mimochodem by
také ztratili své druhy. Z tohoto důvodu nespěchají opustit své oblíbené podmínky existence.
Vzhledem k tomu, že od roku 2033 budou hlavními kurátory Země mimozemšťané ze
souhvězdí Labutě (přecházíme od Síria blíže k souhvězdí Labutě, místa aktivního působení
jejího vlivu). Aby však bylo možné otevřít kanál vlivu, je nutné, aby byla provedena očista
noosféry celé naší planety.
A. I. Ananěv řekl, že během telepatických spojení s mimozemšťany ze souhvězdí Labutě
mu vysvětlili, jak používat spojení za pomoci informačního kanálu s vesmírem (informační
pole Akáša). Pro většinu lidí zůstává stále uzavřen. Také hovořil o koncepci prostorového
kmitočtu objektu, jak je nutné ho regulovat a jak to ovlivňuje astronauty. Planeta je jako živý
organismus, který reguluje svou prostorovou frekvenci, nastavenou v souzvuku s kosmickou
„hudbou“ (globální frekvence). Varoval, že čím větší je rozdíl této vlastní frekvence, tím více
to nepříznivě ovlivní astronauty. Existují lodě operující na různých frekvencích, které mají
mimozemšťané z planety Artikon, ze soustavy Badicur v souhvězdí Labutě.
Tato planeta je 945 světelných roků (290 parseků) od Země. Planetární systém se skládá z 12
planet pohybujících se na svých drahách kolem středu soustavy - hvězdy Badicur s jasně
oranžovou barvou. Velikostí se hvězda Badicur přibližně rovná našemu Slunci, ale svou
hmotností a světelností ho výrazně převyšuje.
Každá z 12 planet má měsíce. Vzhledem k malé přitažlivosti má atmosféru pouze 7 planet,
kde jsou nižší formy života (bakterie, řasy, lišejníky, mechy a prvoci ve vodních nádržích).
Pouze 5 planet má vysoce rozvinutý život. Tyto planety jsou Zarimar, Utikul, Unasur,
Karasun a Artikon. Zbytek planet je neobydlený. Nicméně, mimozemšťané je navštěvují na
svých pravidelných zastávkách, postavili zde továrny na těžbu surovin, zpracování a výrobu

ultra-čistých materiálů, používaných v nejnovějších technologiích. Civilizace na uvedených
planetách je stará již 5 milionů let. Je tedy vývojově starší než lidstvo.
Průměr planety Artikon je asi 5x větší, než je průměr planety Země. Střídání dne a noci je
stejné jako u nás, délka dne je však 4,9 krát delší než na Zemi. Vesmírný prostor je zde
čtyřrozměrný. Průměrná teplota ovzduší na povrchu planety je v teplém ročním období asi
+ 50 ° C. Střídání ročních období je méně výrazné, než na Zemi. Maximální teplota na
rovníku dosahuje místy až + 75° C.
Planeta je obývaná humanoidní rasou hmotného typu, průměrné výšky 3 - 3,5 m, mezi nimi
jsou zástupci obou pohlaví. Délka jejich života je jejich 700 - 900 let (podle pozemského času
asi 3500 - 4500 let). Barva kůže je světle šedá. Prožívají široké spektrum emocí, radosti,
smutku, lásky atd. Biologicky jsou podobni lidem, existují však rozdíly ve vývoji mysli a
vědomí. Duchovně jsou na vyšší úrovni, jejich myšlenky jsou čisté a zbavené sobectví.
Celoplanetární populace na Artikonu dosáhla 36 miliard lidí. Jejich civilizace již dávno
opustila staré konflikty a války, není tam žádné územní členění na státy s jejich panovníky.
Žijí v jednom společenství se společným prostorem pro komunikaci a pohyb. Jednotná mysl
planety (noosféra) má velký vědecký potenciál. Zdejší humanoidé udržují úzké přátelství s
mnoha civilizacemi ve vesmíru. Z nich jsou velmi užiteční Orioňané, jako vesmírní učitelé.
Celkový vývoj v systému Badicur je koordinován planetární správou (jako forma místní
samosprávy). Planetární shromáždění je reprezentativním zastoupením všech obydlených
planet, v počtu dle poměru lidí na každé planetě. Planetární shromáždění systému Badicur je
ústředním orgánem pro kosmickou komunikaci a průběžné řízení života místních civilizací, a
skládá se ze samostatných poboček na každé planetě. Zodpovídá se přímo Nejvyšší Radě
Orionu, od které přijímá informace, které pak převádí do viditelné části spektra. Život na
uvedených planetách probíhá podle jednotných životních zákonů.
Obyvatelé planety Artikon jsou zvyklí na horké podnebí, nicméně speciální ochranné nátěry
s vysokou odrazivostí umožňují udržovat normální teplotu v jejich domovech během denní
doby a stejné ochranné prvky jsou k dispozici v místech pro rekreaci, v zimních zahradách a
sklenících. Infrastrukturu měst s pozemními komunikacemi, dálnicemi a budovami, podobně
jako na Zemi, zde nenajdete. Nejsou zde silnice, potrubí, přenosová vedení. Na planetě je
jednotné osídlení, která se nachází hlavně v podzemí na různých úrovních, jako jsou
jednotlivá podlaží. Horní patra se nacházejí na povrchu a blízko povrchu, jsou přizpůsobena
pro trvalý pobyt osob. Podzemní podlaží obsahují technické místnosti, spotřebitelská centra,
nižší etáže pak mají těžký průmysl, spojený s technikou. Je zde také řada tunelů
vysokorychlostní dopravy po planetě (asi jako naše metro), třetí podzemní vrstva (nejhlubší)
je skladištěm výrobních materiálů a fosilních surovin pro potřebu průmyslu. Pozemní doprava
používá jen menší gravilety podobné vzhledově našim raketoplánům.
Díky inteligentnímu umístění životně důležité infrastruktury do podzemí, se humanoidům
podařilo zachovat přírodu v téměř nezměněné podobě. Je třeba poznamenat, že příroda na
Artikonu je velmi rozmanitá. Stromy dosahují výšky až 85 m. Bizarní tvary rostlin, doplněné
neobvyklým spektrech jejich barev, od jasně červené až po tmavě modrou s fialovými
pasážemi, to je fantastický rozsah barev rostlin, střídající se s bílou a smaragdovými tóny listí.
Oblasti pokryté vegetací zahrnují 40% celkové plochy planety. Vodní plochy, obsahující jen
čistou vodu, zaujímají asi 10% povrchu planety. V hlubokých nádržích zde žije mnoho druhů
živých organismů, které se podobají pozemským rybám. Ve velké hloubce, až 15.000 metrů
pod hladinou moře je barva vody světle zelená, s fialovým odstínem. Fauna je zde chudší, než
na Zemi, hlavně sestává z polodivokých domestikovaných zvířat.

Na získávání nových sloučenin, používají Artikonci změny kovové mřížky, což se používá
hlavně při výrobě kosmické technologie. Tuto metodu jim doporučili zkušenější bratři z
hvězd. Kosmické lodě Artikonců pohánějí plazmové motory o průměru 59 m a výšce válce 31
m, posádku tvoří 5 mužů a 2 ženy. Doba letu k Zemi je 6 minut 10 sec. (Sic!)
Lodě Labuťanů neustále pobývají ve Sluneční soustavě a blízko Země, jedna po druhé.
Smyslem jejich činnosti v blízkosti Země je likvidace negativních energií vysílaných naší
planetou, čištění a obnova její aury. Podle Artikonců: „...Kosmické společenství se zabývá
vlivem zemské aury na vesmír. Psychické energie vaší planety oslabují vyšší vibrace vědomí
vesmíru, posílané na Zemi. Osud planety Země je nyní v rukou člověka.“
Navzdory vážnosti situace, nově příchozí doufají, že lidé začnou přispívat k záchraně
planety a její civilizace. Proto Labuťané spolu s Orioňany neustále posílají na Zemi energii Sil
světla. Každý, kdo přijme tuto vnitřní energii, pociťuje vznešené vědomí života. Takové
vědomí života je vědomím lidí, zaměřené na zlepšení stavu mysli a ducha. Jeden z nejvyšších
vibračních projevů je energie Ducha svatého, čistící lidi od zla a chaosu.
Telepatický kontakt s mimozemšťany měl v Záporoží v roce 1994 kontaktér A. K.
Pojmenoval humanoida, který s ním byl v kontaktu jako Arsula. Přenos informací byl
zaznamenáván do paměti na čipu, jako záznam informačního pole prostoru. (Ćím čistší jsou
krystaly, tím je záznam kvalitnější).
Telepatický kontakt s Labuťany se uskutečnil také v Moskvě, v roce 1996, v Kemerovu
v roce 1990, na Kamčatce, blízko vulkánu „Krutoj“ v roce 1991, v Hissarském pohoří a
v Siamském říčním údolí v roce 1989. Labuťané často působí jako prostředníci mezi lidmi a
novými návštěvníky, navazujícími kontakty s lidmi (např. mimozemšťany ze souhvězdí
Lyry).
Na planetě Pikran ze souhvězdí Labutě, bylo podle podnětu místních obyvatel, založeno
meziplanetární „Centrum pro výzkum vesmíru“ ve městě Kuili. Pikraňané příležitostně
hostují na Zemi na vytvoření mezihvězdné sítě a dokonce umožňují lidem, aby navštívili
jejich planetu ve svém astrálním těle. (Ipat Majancev z města Kostroma, v letech 1980-1981).
Podle jeho popisu, jsou zde humanoidé se světlou pletí, velmi podobní mimozemšťanům
odjinud z vesmíru - planet Dessa a Artikon. Je možné, že jsou jedna a táž humanoidní rasa.
Kontaktér L. Manukjan řekl: „Kuili je výzkumná stanice pod umělou oblohou, ale s bohatou
vegetací. Bazén s vodními rostlinami slouží pro její ozdobu. Lidé chodí za skleněnou stěnou.
Oblečení žen se podobá starověkým řeckým tunikám. Účesy mají v podobě květin nebo
motýlů.“
Pavel Chailov z města Běžeck.
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