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С’вар’уу: Ти си много повече от това, което виждаш в 3D реалността.
Матрицата иска да те убеди, че 3D, е единственото което съществува, но
дълбоко в себе знаеш, че си многоизмерен.
Гошия: Защо използващ термините, които и ние използваме, като
Матрица, честота, отваряне на Съзнанието. Тези думи твои ли са, или се
адаптираш по нашето разбиране?Например, терминът Матрицата е доста
нов.
С’вар’уу: Адаптираме се към вашето разбиране, културно изразяване и
всичко останало, което можем да използаме, за да общуваме по ефикасно.
Гошия: Например, как наричаш Матрицата 3D, от твоя гледна точка?
С’вар’уу: За нас това е просто машина, която заглушава
и разпределя честотите. Това е всичко, което е за нас Матрицата...
Заглушител би била думата.
Гошия: А какво ще кажеш за Първоначалната Матрица?
С’вар’уу: Това е Вселената, но я разбираме като една Матрица на
Енергийното Съзнание.
Гошия: ОК. А Съзнанието?
С’вар’уу: Съзнанието е Първоизточника.
Гошия: Разбирам. Давам си сметка, че не използваш думата Бог.
Бог, е като да кажеш Източника?
С’вар’уу: Нямаме тази концепция за Бог, най близкото е Богнята, винаги в
женски род, в смисъл на Творческа Енергия, а не Всемогъщ, но ти попита
за нещо много важно и може би трябва да стане достояние на публиката.
Приемаме културни термини, изрази и думи, за да подобрим
комуникационните си умения, защото от наша гледна точка този вид
изразяване е много ограничен. В моя случай, мога да използвам Британски
английски, Източен американски или Калифорнийски. Обикновено, когато
говоря с теб, използвам неутралния.
Гошия: Много интересно, не знаех. ОК, нека да говорим за рептилното
хакиране на Матрицата. За какво става въпрос?
С’вар’уу: Хакирането е технологично, както и умствен контрол над хората.
Матрицата е реален контрол на вибрациите, хакирането контролира
Лунната Матрица, да кажем физическата страна, четейки вашите мисли и
желания, които сами по себе си са честота. Така, функцията на хакирането
е да повлияе на хората, за да проявяват същите неща, но водени
от интересите на друга раса, чийто резултат не е най-доброто за хората.
Системата захранва и модифицира твърдата иситинска лунна част, с
наложени идеи.

Гошия: Значи хакирането е също технологично, мислех си, че е
само ментален контрол.
С’вар’уу: То е технилогично, ментално, езотерично и токсично. Използват
всички нива и трикове, които могат. Първо манипулираха системата
чрез идеи за контрол, за да принудят Матрицата да работи в тяхна полза и
през 1960г. успяха физически да сложат мръсните си ръце върху лунните
компютри... Сега и от 2008г., Тайгетаните имаме контрол върху Луната.
Гошия: Какви промени направиха по матричната компютърна програма
през 1960?
С’вар’уу: Влошиха Матрицата за тяхна изгода, правейки я супер гъста и
супер тежка и продължава да е така. Направиха да е невъзможно да се
избяга, пиратирайки програмата за прераждане или оградата от етер, която
обикаля Земята.
Гошия: Значи, Матрицата 3D, не е непременно нещо добро или лошо.
Просто някакъв вид виртуална игра сложена в 5D. Това, което я прави лоша
е това, за което сега се използва. Хакването я направи лоша.
С’вар’уу: Тя е нтерпретацията и използването, които ѝ даваш. Принципно
не е лоша, но сега се използва за лоша цел.
Гошия: ОК. Нека да поговорим за хакирането като налагане на идеи.
Когато
се
установи
Матрицата
преди
12.500г., рептилската
технология беше разбита, така че започнаха да използват механизмите на
Матрицата, за да хванат в капан хората останали на Земята, чрез Ментален
Контрол. Точно в кой момент я хакираха?
С’вар’уу: Направиха го малко по малко, с много търпение, защото не
живеят до 90 години, но има важни постижения и най-важното беше през
1400 пр.н.е. Цар Акенатон имплантира идеята за монотеизъм в Египетския
народ, карайки го да забрави политеистичния подход, включващ култът към
Богинята. Атонизъм идва от Атон, от Ра, от Хорус. Монотеистичния подход
на цар Акенатон е поклоничество към слънцето. Египетският народ, който
между другото е бил много толерантен, свали от власт Акенатон и го изгони
заедно с последователите му - бродили са 40 години през пустинята без да
знаят къде да отидат. На планината Синай, цар Акенатон ги остави, за да
се срещнат с техните роднини и измисли един план с останалите Рептили и
така се роди юдайзмът. Моисей = Акенатон.
Гошия: Уау, май навлизаме в плаващи пясъци...
С’вар’уу: Да, но накратко, изгонените египтяни основаха места като Рим,
където са и до днес и култът към слънцето, е все още валиден.
Гошия: Харесва ми как правиш всичко да звучи толкова просто и всичко
да отива на мястото си. Значи по този начин Рептилите са хакнаха
системата, налагайки монотеистичната религиозна система?

С’вар’уу: Да, системата е пиратирана чрез налагане на вярвания върху
хората, като кошерен ум, правят го чрез страх, така че създадоха нова
религия. Тази беше системата на хакиране, ако ги накараш всички да
мислят по един и същ начин, да правят същите неща и ги накараш да вървят
в унисон, тогава ще създадат реалността, която желаеш. Следващият
постижение е цялостното налагане на християнската теология, коцепцията
да се изолират хората от
“божественото“. Целият Нов Завет е написан под ръководството на Рим Рептилите и наследниците на хората изгонени от Египет, които
са последвали Акенатон. Новият Завет се базира предимно на
Друидски, Египески и Келтски учения.
Гошия: Ами Стария Завет?
С’вар’уу: Стария Завет е историята на Атлантида. Трябва да се научиш да
го четеш, тъй като е кодиран, на тези които не са въведени в смисъла, им
звучи като приказка, но придобива друг смисъл за хора, които знаят за какво
става въпрос, например, всеки път когато срещнеш име в Стария Завет, го
приемай като раса от хора, а не като индивид. Например Адам и Ева, не са
индивиди, а раса от хора, мисли го по този начин и нещата придобиват
ново значение.
Гошия: Да, и Елохимите назовани в Библията, раса ли са?
С’вар’уу: Да, те са изгонените.
Гошия: А Рептилите?
С’вар’уу: Да и Рептилите, но Елохимите са също и раса от Плейядите още по-дълбоки плаващи пясъци, така че това е много сложна тема.
Гошия: Добре, нека се върнем към хакирането.
С’вар’уу: Основното
хакиране
е
налагането
на
триглавото
чудовище: Християнството, Юдаизъм и Ислям. Те са вариянти на една и
съща лъжа, само че адаптирана за различни хора.
-После, след като хората бяха подчинени в страх и най-вече от религиите,
преди 200-300 години беше наложено друго триглаво чудовище:
Ватикана като религиозен контрол над хората, Вашингтон като военен
контрол и Лондон като финансов контрол. Имат почти глобална
контролираща система, която както вече знаете използва почти
всички правителсвата като марионетки, в която хората изцяло вярват в
едно и те в друго. Като цяло, най-важното хакиране е възможността да се
вкара напълно невярна реалност, базирана на наложените идеи върху
финционирането на всичко и така че, хората да материализират реалността
на Матрицта от гледна точка на негативните.

Гошия: А не могат ли сами да материализират ? Нямат ли същата
ментална сила?
С’вар’уу: Могат, но ако го правят, хората ще са свободни и не биха могли
да ги експлоатират за да получат енергия и храна. Материализират една
реалност, където те са учителите и хората им служат по всички възможни
начини.
Гошия: Тогава ни манипулират не само за да създаваме реалността която
те искат, но и да не бягаме и да ни държат като роби.
С’вар’уу: Да, а сега и дори след смътта манипулират и експлоатират
хората. След като хората умрат, ги присрещат в това, което наричате
нисък астрал или 4D и им казват, че не са били достатъчно добри, показват
им техния живот регистриран технологично - в крайна сметка е една
Матрица и всичко е регистрирано и настояват, че трябва да изплатят
Кармата, така хората да се преродят и да не се върнат към Източника.
Гошия: Това е разочароващо. Има ли други важни постижения от
хакирането?
С’вар’уу: Постепенно е, други постижения са, когато всеки път успяват да
завземат различни народи, като Индианците и Африканците и други
култури. Но, най основните етапи от хакирането на Матрицата са
религиозните или
технологичните, като
изобретяването
на масмедиите чрез радиото и телевизията, които карат хората да слушат
непрекъснато и са повлияни за да мислят, както те искат да мислят. Първо
са технологичните постижения на масмедиите и медиите за ментален
контрол и за мозъчен контрол за тези, които използват микровълни и Харптехнологията, но също и развитието на космическите пътувания и реални
космически кораби внедрени от Тайната Космическа Програма,
разработени от Рептилите, тъй като голяма част от тяхната технология
беше унищожена с големите наводнения от 1047г.
Гошия: Какво ще кажеш за това, че трябва да работим като контролен
механизъм? Мисля, че това е много важен концепт, който ограничава
разширяването на човека. Имам предвид, концепцията, че трябва да
работим, за да оцеляваме, за да не ни остава време, за
нашето самооткритие. Ние сме в състояние на оцеляване. Имам предвид
това, че хората са горди да са работници, да си прекарват времето
работейки за семейсвата си и т.н., като че ли е някакъв вид социално
постижение. Мисля, че е наложено по някаква причина, искам да кажа това
да работиш за да изкарваш пари, за оцеляване, а не защото го харесваш.
С’вар’уу: Да, да, това е част от наложената система от вярвания,
използвайки основния контрол на промиване на мозъка, защото хората не
вярват, че има друг начин на живот. Винаги мислят, че животът е труден,
да работищ и да се бориш е благородно, не вижат друга опцоя, друга
действителност. И какво правят хората, когто се върнат уморени в
къщи? Ами, гледат телевизията, от където са още по-конторлирани.

Гошия: Да, точно така, добре се изрази, да работят и да се борят като нещо
благородно. Толкова ми е омръзнало да казват хората, че някой или някоя
е добрър работник, като похвала. Измамени са, няма смисъл, Рептилите са
ги хакирали толкова добре, че робите да се чувстват герои.
С’вар’уу: Добрият работник е добър роб и си абсолютно права, няма по
добър роб от този, който не знае, че е такъв.
Гошия: От къде знаеш толкова много за нас, след като си там горе?
С’вар’уу: Изучаваме Земята от 1952 и имаме много информация от
предишни експедиции.
Гошия: Разбирам и се питам, след като сте такива добри програмисти, как
ги оставихте да хакират на лунната Матрица? Нямаше ли някакви
предпазни мерки?
С’вар’уу: Прост и директен отговор. По грешка беше оставена без надзор.
Гошия: Имаш предвид от Федерацията? Защото си тръгнаха?
С’вар’уу: Да, Федерацията беше слаба и ранена, с много загуби. По това
време Слънчевата система беше ужас, поради разрушението на
Тиамат. Беше останала без надзор и това беше грешка. Затова сега сме
тук, за да “почистим” нещата.
Гошия: Няма проблем С’вар’уу... Колко време Лунната Матрица остана без
надзор?
С’вар’уу: 12.500 години, до 2008. Но това, което казах преди, е че се
остави необслужена копютърната система на Матрицата, защото отделни
хора, Тайгетеани и други раси са били тук по един или друг начин и сега
помагат безброй много раси, но Тайгетеаните са, отговорни за военната
координация отвън в 5D.
Гошия: Невероятно, благодаря. Нека приключим за днес. Благодаря за
времето прекарано с мен, наистина се чувствам щастлива! Чувсвах се
много сама в тази 3D “супа” до сега.
С’вар’уу: Няма защо Гошия. Напротив, ние всички ти благодарим! До
скоро!
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