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Качеството на възприятието се определя от състоянието на наблюдателя.
Например информация, която не го касае лично, в рамките на неговите способности, ще
бъде възприета с максимално качество. Всичко, което касае емоционалната му сфера
обаче, ще бъде силно изкривено или изобщо няма да бъде възприето. Единственият
способ за проверка на показанията на очевидеца е логиката. Аз не търся вяра, аз моля
читателите да се отнесат критично към изложеното, имайки в предвид, че тази материя
е толкова сложна, че не би могло да се очаква от моята история безупречност.
Планетата им се намира на около 10 000 светлинни години от Земята…
Езикът. Това е езикът на всички същества във Вселената. Даже растение и
животно ще го разберат. Този език се е използвал и на Земята до Вавилонското
размесване на езиците. Вие чувате не думи, а звуци, които директно се отразяват във
вашата емоционална структура, в биополето ви. Поради това не се опитвайте да
разберете думите, слушайте реакцията на вашата душа. Няма нищо по-силно от
визуалния контакт с друга разумна раса.
Свободата на мисълта е същността на човека, и ако я принизим, то в
съответствие с нашата етика, ние ще извършим престъпление. Затова ще ви предадем
само знание, не и разсъждения. Знанията са материална част от човешката същност и,
както всяка вещ, могат да бъдат механизирани и автоматизирани.
Ярганската култура почива на три компонента: свобода, справедливост и
ефективност. Културата за тях е мярката за това как едно общество задоволява нуждите
на най-уязвимите си членове. До каква степен болните, инвалидите или бедните
получават помощ. Накратко това е мярката за колективната благожелателност.
Доходи. В началото стимулирахме желанието за работа, което увеличава дохода
и в същото време прави първа крачка в намаляване на разликата в заплащането на труда
по пътя на увеличаването на минимума. Когато беше достигнато насищане на пазара,
започнахме да намаляваме разликата в заплащането. Така богатите запазиха нивото си,
а бедните започнаха да го достигат. Разликите между статуса и доходите между хората
могат да бъдат преодоляни чрез повишаването на минималното умствено ниво.
Потребление. Земляните сте непрекъснато заети с изобретяването на все понови форми на дискриминация. Ако всеки има необходимото на свое разположение,
тогава потреблението на продукти ще престане да бъде от първостепенно значение. Това
се постига, когато се предостави „равен дял на всеки“, в противен случай завистта винаги
ще съществува. Има само две решения: всички трябва да притежават едно и също, или
всички да не притежават нищо. Частната собственост е показател за много примитивно
ниво на култура. Универсалната икономическа система, практикувана от разумните
раси, не оперира с понятия като: пари, собственост или заплащане. Задачата на подобна
система е да освободи населението от влиянието на материалните вещи.
На Ярга не се плаща за нищо, само се регистрира притежанието. Това, което за
удобство наричаме „цена“, отразява времето, необходимо за производството на
определена стока, и се използва само за отчет и разпределение на благосъстоянието. На
Ярга компютрите са свързани със супермаркетите в цилиндрите. Това, което се ползва
от потребителите се регистрира в компютърен център. То не може да превишава това,
което ти се полага. Не можете да се запасявате с продукти в количество, което превишава
разумното. В противен случай излишъкът може да бъде конфискуван. Ние сме
установили контрол над потреблението. Всички стоки и услуги са свободни за достъп от
всички индивиди над определена възраст. Алчността към материята беше победена.

Свободата за достъп от всеки до всяко едно благо прави бедността сравнително
невъзможна. За нас това е начало на една супер култура.
Голямо влияние върху потреблението оказва всеобщото желание за опазване на
природните ресурси. Не можете да вземете всичко, което пожелаете. Големите и скъпи
вещи, такива като: апартамент, кола, лодка, ценни предмети на изкуството могат да
бъдат взети само под наем. Ярганците наричат това „право на притежание“.
Те контролират своите разходи така, както ние контролираме своите приходи.
Тази разлика е достойна за размисъл.
Производство. Вие притежавате неефективна производствена система,
утежнена с огромно количество професии, които само ползват благата, вместо да ги
произвеждат. При нас всеки, без изключение, е длъжен да работи непосредствено в
производството един ден в седмицата. Вашият неправилен подход при разпределението
на благосъстоянието създава т.нар. „свръхпроизводство“. При нас, когато
производството достигне свръхпроизводство, работният ден започва да се съкращава,
което предоставя повече време за реализация на творческите импулси.
Всички продукти на Ярга остават в собственост на тръста, който ги произвежда.
Той поемат целия риск, свързан с повредата или унищожението на изделието. Затова
всеки продукт се произвежда с такова ниво на качеството, че употребата му да не налага
ремонт. Ремонтът в нашето общество е скъпо удоволствие.
Рекламата Пропагандата на материализма е смъртоносна заплаха за всяка
разумна раса. Тя е в пълна противоположност на разбирането за справедливостта.
Рекламата за нас е презряна форма на пропаганда, която от морална и етична гледна
точка е абсолютно неприемлива. В социално стабилното общество има не само свобода
на словото, но и свобода на мисълта. Пропаганда, която повтаря едностранчива
информация, разрушава свободата на мисълта и от тази гледна точка е неприемлива
дискриминация.
Конкуренцията се развива единствено на основата на свободния избор на
потребителя и по никакъв начин не е свързана с опит да му се повлияе при този избор,
както например това се прави чрез рекламата. Нашият свят е ориентиран към
постигането на максимален комфорт при ниска себестойност на производството.
Управлението е чисто творческа работа и ние, като такава, я изпълняваме в
нашето свободно време. Ние не приемаме творчеството за работа, а за цел на човека.
Колко дълго може да съществува една цивилизация, в която науката не осъзнава своята
отговорност?
Възпитание. Как ние учим своите деца на свобода и щастие? Ние смятаме за поважно да удължаваме възможността за щастие, а не срока на живота, който природата е
определила. Свободата е отсъствие на принуда, и понеже принудата е една от формите
на дискриминация, то свободата всъщност е отсъствие на дискриминация. Свободата
съществува благодарение на справедливостта и ефективността. Тя не се постига с
оръжие в ръце. Свободата е отсъствие на принуда на нивото на индивидуалното
поведение. Тя може да се осъществи чрез грижливо формиране на разума на детето от
неговите родители и чрез правилното разбиране на концепцията за добро и зло. Това е
трудна задача, която може да бъде успешно изпълнена само благодарение на
естествената родителска любов и коректната работа между множество други групи. При
нас не е толкова важно да имаш дете, колкото да го възпиташ. По тази причина
изкуственото оплождане е неприемливо.
Законите на естествения подбор са неумолими. Оцелява само раса с ниско ниво
на егоизъм или както ние ги наричаме „нематериални структури“. На раса, която не
осъзнава своята отговорност, не може да ѝ бъде помогнато. Само когато човекът е
освободен от влиянието на вещите той може да успее във възпитанието на децата, които
на основата на тази неегоистична позиция могат да станат свободни и щастливи.
Щастието е да бъдеш в света едновременно сам със себе си и с тези, които са около теб.
Това е стремежът на индивида да достигне своите цели и се явява неговото творческо
начало. Вие трябва да ги възпитавате да обичат и да се грижат за другите. Децата трябва
да се учат да изразяват своите чувства. Необходимо е голямо изкуство на красноречието,

за да изразиш своите чувства с думи. Това се постига чрез честност, непосредственост и
ентусиазъм, чрез тяхната грижа и най-вече способност да издигнат своите любовни
отношения над физическите, достигайки до велики духовни висоти.
Когато нашите деца достигнат полова зрялост, родителите ги подлагат на
психологически и медицински тест. Ако го преминат, те се обявяват за юридически
свободни и получават право на глас и сексуална свобода. Ние отбелязваме това с голям
празник. Родителите се радват заедно с децата, че те са признати за достойни за
действителна свобода.
Сексът. Ярганските мъже и жени са равноправни, но имат различно
предназначение. Жените имат доминиращо положение, поради това, че те са задължени
с развитието на умственото развитие на поколението. Освен това ярганките не са обект
на сексуално желание. Сексът, който на Земята се разглежда като „забранения плод“, и
се явява предмет на нездраво внимание, при нас няма никакво вредно влияние.
Отношенията между мъжът и жената, които се градят на секс, за нас са признак на
деградация. Ярганките по-скоро биха умряли, отколкото да позволят да бъдат
използвани в качеството на предмет за физически тренировки. Те имат високи
изисквания към своя партньор. Ярганката изисква от партньора си заинтересованост,
отзивчивост и най-вече уважение, като към индивид на необходимото интелектуално
ниво. Животът се направлява от творческия импулс и секса в него играе неголяма роля.
Импулсът за възпроизводство се поражда от любовта, а не от удоволствието.
Ярганците намират секса за по-малко значим (от нас), частично и за това, че получават
по-малко удоволствие от него. Те са лишение от сексуалните сигнали на хората като:
пълните устни, големите гърди, половите органи. Поради това те нямат нужда да крият
тялото си, както правим ние. Ние им изглеждаме ненормални в това отношение.
Слабата страна на ярганците е развитието на индивидуалността. Те вършат на групи
практически всичко. Мислят колективно и се подчиняват на законите на своето
общество до последната буква. Те живеят за и в името на дружбата и любовта в групата.
Реинкарнационният подбор. Вашите марксисти правят грешка, считайки, че
всички хора са по принцип „добри“ и само социалното и икономическото положение ги
прави „лоши“. Тоест изменете положението и проблема е решен. Всяка разумна раса е
дуалистична и в задължителен ред включва извънреден порочен компонент, който
отново и отново изплува на повърхността под формата на: лъжа, измама, садизъм,
убийство и т.н. На Ярга, на съществата, притежаващи подобен манталитет, им е отказано
превъплъщение. Този подбор е и причината на продължаващото, поколение след
поколение, увеличаване на менталността, което дава възможност на расата да стане
„неегоистична“. На Ярга е в ход реинкарнационен подбор, който предотвратява
раждането на последователи на злото. Така е създадена среда, която е защитена от
влиянието на злото. На Земята този подбор е бил блокиран преди около 20 века назад
поради извънземна намеса и поради това не можем да подобрим средното ниво на
нашата менталност.
Контактът. Човешката раса ще живее в пълна изолация от другите разумни
раси, докато продължава т.нар. „фаза на трансформацията“. Планът на Творението
изисква, ние, както и всички останали раси, да завършим тази фаза на трансформация
в неведение относно нашият произход и предназначение. Благодарение на това, ние
създаваме своята индивидуалност и в същото време имаме възможност да развием
своите Божествени способности, откривайки и използвайки творческите си сили. Само
когато разберем процеса на творението, и в частност процесът на развитие на
човечеството, ще можем да осъзнаем и приемем причината за извънземната намеса. Без
това разбиране намесата ще бъде безсмислена и поради това нежелателна. Нашата
първа задача трябва да бъде разрешена в атмосферата на пълно неведение, докато
втората ще се изпълни при пълно осъзнаване.
Технологии. Вие не притежавате ценностите на една морално развита
цивилизация. Поради това човечеството засега няма шанс за вечно съществуване. Това
блокира пътя ви към космическото обединение. Най-опасният естествен закон за
развитието на разумните същества (във Вселената) гласи: всяко високотехнологично

общество винаги завършва с дискриминация или самоунищожение. Предаването на
техническа информация на хора като вас се явява сериозно престъпление против
космичните закони. Последното, което ви е нужно е технологичната информация,
поради това, че тя още повече ще увеличи и без това големия разрив между вашето
интелектуално и, практически отсъстващото, социално развитие. Във време, когато
половината човечество живее в нищета и глад, вие, си играете с вашите марсиански
сонди. Единствената информация, която ви е нужна се намира в областта на социалните
стандарти. Космическата изолация може да бъде снета само тогава когато бъде
достигнат максимално културно ниво, което ние наричаме „социална стабилност“.
Напишете вашата книга в жанра на научната фантастика и я поднесете така, за
да не бъде считана за неоспорима. Вие сте длъжен да предоставите на хората свободата
да избират дали да вярват или не.

