06. ПЛЪТНОСТИ

Послание и контакт от Плеядите - Тайгета

Agencia Cósmica - 16.07.2018
https://www.youtube.com/watch?v=xSJzOlhJK04
Звездни Семенца - 21.08.2019
https://www.youtube.com/watch?v=gNEw5Tt6k7g&t=1651s
Звездни Семенца / Star Seeds
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Превод: Tati D
Transcripción: Verónica. A

Гошия: Здравей С’вар’уу, толкова съм щастлива, че отново мога да говоря
с теб. Днес ще говорим за Плътностите( Densidades ). Преди всичко, бих
искала да изясня защо предпочиташ да ги наричаш Плътности, а не
Измерения. Има ли нещо общо с това, че не желаеш да го смесваш с
нашето математическо възприятие за размерите: куб, квадрат и др.
С’вар’уу : Да, за мен Измерения, е да говоря повече за геометрия и
математика.
1-во измерение е линия X
2-ро измерение е квадрат върху равна повърхност X-Y,
3-то измерение е позиция вътре в квадрат с помощта на линиите X-Y и Z.

Така че, няма много или няма нищо общо с това, което говорим за 2D, 3D и
5D; като на области на фрекуенции. Хората виждат Измерения или бъркат
Измерения с Плътности. Физиката на Земята, разглежда квадрата върху
хартия като 2D обект, 3D-квадрата е куб, 4D-квадрата е тесеракт и така
нататък, до геометрията 8D, всичко основано на математиката. Но трябва
да отбележиш, че всички те, са физически обекти, които нямат нищо общо
с това, за което говоря.
Гошия: Да, разбира се, сега ми е много ясно.
С’вар’уу : Човешките математически и геометрични обекти имат своето
място тук, но това не е от значение в тази тема.
Гошия: Тогава какво искаш да кажеш, когато говориш за Плътности, какво
са те?

С’вар’уу : Добре, ще го направя по-просто, няма Плътности.
Гошия: Добре, какво искаш да кажеш тогава, кога казваш 3D, 5D, 7D,
С’вар’уу : Всички тези цифри 1D, 2D, 4D, 5D са просто концепции, които
хората са измислили, като опит да разберат нещо по-голямо от тях. Това е
просто, една голяма енергийна крива, потенциална енергия от бавна
честота до много висока честота. Както споменахме по-рано, вземи една
линийка, обикновено е дълга 30 см, нали?
Гошия: Да, нещо такова, предполагам, математиката не е моя приятелка.
С’вар’уу : Твоята трета Плътност, е само на сантиметър 3 и сантиметър 4.
Всичко останало е това, което хората не могат да видят и не могат да
разберат. Те не могат да го видят, защото нямат фрекуенцията за да го
виждат. Представи си кола, която кара толкова бързо, че едва я виждаш. И
ако кара още по-бързо, вече няма да я видиш, защото не е в твоята честота,
но ако се качиш в друга кола и с нея караш толкова бързо, че първата кола
ще се появи и ще изглежда сякаш е спряла неподвижно.
Гошия: Харесва ми този пример, разбирам, благодаря! Тогава Плътностите
могат да се разглеждат от по-ниски до по-високи фрекуенции.
С’вар’уу : Правилно. Фрекуенцията е Плътност, а Плътността е обхват на
фрекуенцията. Тaка че, 3D се намира в рамките на честотна вибрация. И
какво е това? Циклите в секунди, на трептенията на атомната структура на
материята.
Гошия: Тогава, твоята честота е по-висока, имам в предвид по-бърза?
С’вар’уу : Да. В 5D, материята осцилира много по-бързо, отколкото в 3D,
следователно няма граници между Плътностите, всичко е градиент, едно
цяло, Вселена, Единство, Източник. Хората в тяхната плътност, могат да
видят само това, което е в обхвата на възприятието им. Нещата, които са
ти странни, странни и непроверяеми емпирично, са прости факти от живота
за мен, всичко това е градиент от честоти, като скалата на вашето радио.
Гошия: Добре, разбирам. Да поговорим сега за 4D, тъй като винаги говорим
за 3D и 5D, но никога за 4D. Можеш ли да опишеш за какво става дума?
С’вар’уу : 4D е олекотенaта версия на 3D, това което наричатеастрал или
ниско астрално. Само е честота, по-висока от 3D, в която има много
същества, много от които страшни, но хората не могат да ги видят, дори и
да взаимодействат с тях всеки ден. Сега, други хора могат да обяснят 4D
като нещо различно, но това е нашата интерпретация, предадена по найдобър и най-подходящ начин. 4D е като честотна граница между 5D
нормалното пространство, нормалното съществуване и 3D. Да го приемем
като област на смекчаване, не съвсем 3D и не точно 5D.
Сега, някой в 5D може да възприема всичко в 4,3,2,1 D, но не и в 6D или
повече, защото числото 5 е съставено от числата 1,2,3,4,5. Когато си, в

която и да е плътност, ти си на честота, която съвпада с нея, както и с
примера за колите, можеш да видиш какво има там, защото се движиш
толкова бързо, колкото останалите в тази конкретна фрекуенция.
Гошия: 4D се инсталира, когато инсталирахте 3D или беше там преди?
С’вар’уу : Всички честоти са там, всички те, са части на градиент и са
неделими, това е тъканта от която е направена Вселената, физическата
Вселена. Ние не измислихме 3D, всичко беше там отпреди.
Гошия: Но Федерацията го инсталира, наложи го, върху нормалното 5D
възприятие?
С’вар’уу : Единственото нещо, което Федерацията направи, беше да
принуди 5D, да вибрира в 3D, супер бавна, супер ниска и тежка. И това става
с управление на честотата, с концепцията за физика на конструктивните и
разрушителни
честоти
супер-наложени,
чрез
използването
на
електромагнитни вълнови генератори с осцилация за фрекуенции, за да се
намали естествената 5D, в 3D вибрация.
Гошия: Но си мислех, както 3D е изкуствено инсталирана тук, че 4D също е
нещо такова. Тя не съществува естествено. Защото от това, което разбирам
във Вселената, 99.9% от материалната вселена е в 5D.
С’вар’уу : Както 3D, така и 4D и 5D съществуват естествено, както 2D и 1D,
са части на 5D. Чувстваш 2D, като част от 3D, едва можеш, да ги видиш
отделно. Същото е и при 4D и 3D не може да има пълна твърда стена между
3D и 5D, все още има градиент там, този градиент е 4D.
Гошия: Тогава разбирам, че всички плътности се случват по едно и също
време, просто съществуват. Само са ни изключили от 5D, така че
съзнаваме само 3D. Но има нещо, което все още не разбирам. Каза, че
колкото 3D, толкова и 4D, съществуват по естествен начин, но по-рано каза,
че 3D е изкуствен, тогава не ми е ясно, дали е изкуствен или естествен.
С’вар’уу : Възприемането само на 3D или 4D е изкуствено, но те вече са
там и само като част от 5D, как числото 3 и 4 са част от числото 5. Би
трябвало да възприемаш 5D, но си там потопена в електромагнитната супа,
която ограничава познанието ти, използвайки принципа на разрушителната
интерференция. 5D е там, просто не можеш да го видиш поради,
изкуствената Матрица, която предава честота, която ти пречи да виждаш
отвъд 3D. Но запомни, съзнанието е холографско и плътността на тялототвоят носител, няма нищо общо с твоето съзнание. Това, което искам да
кажа е, че си завършена там, в никакъв случай не си ограничена.
Гошия: Добре, сега е ясно, благодаря! Какви създания заемат 4D и могат
ли да ни виждат?
С’вар’уу : Тези в 4D могат да видят тези в 3D, но не и в 5D. Затова
Рептилите в 4D не могат да ни хванат нас Тайгетеаните, но ние го правим.
Това е голямо предимство.

Гошия: Но какви същества има в 4D?
С’вар’уу : Всякакви видове същества. Погледни го населен, с толкова
много варианти на същества, каквито имате в 3D, но различни. Има
астрални плужеци, инфилтрати в етеричното ти поле, всички видове
паразитни същества.
Гошия: Защо са родени в 4D, а не в 5D или 3D? Не разбирам тази част.
С’вар’уу : Защото 4D беше съвпадение за тяхното съзнание, същото е с
всяка друга плътност. Също има и всякакви видове красиви създания. Да,
неща които хората виждат обикновенно, като митология. Същества като
тролове, елфи, дракони , феи и много други. Много птици, които нямате в
3D.
Гошия: И съществата, които заемат 4D, също са уловени там. Защо са
ограничени до 4D?
С’вар’уу : Не могат да видят повече от 4D, да.
Гошия: Но това се случи в резултат на блокирането ни в 3D. Блокажа в 3D
на Земята влияе и на тяхното съществуване, с други думи.
С’вар’уу : Правилно, те също ще бъдат освободени. Рептилното съзнание,
очевидно е заключено в 4D, дори ако също са 3D същества. Виж 4D като
зона, в която честотата на Матрицата отслабва, така че не може да потисне
достатъчно 5D и честота съвместима с 4D, се филтрира към
съществуването. 4D не би трябвало да съществува, но го има, защото
системата не е перфектна и не може да потисне всички 5D честоти, само
някои от тях в определени райони. Така че, това са 4D областите или
слабите региони на Maтрицата. Представи си звездите например, звездите
са 5D. В ясен ден не можеш да ги видиш, защото Слънцето е твърде ярко.
Не можеш да видиш звездите, но те, все още са там. Но понякога можеш да
видиш Луната, не толкова ясно, колкото през нощта, но тя е там, тъй като
Слънцето не е достатъчно ярко, за да я скрие напълно - 4D.
Гошия: Има ли хора в 4D?
С’вар’уу : Пример за хора в 4D биха били Агартианите(Agartians).
Гошия: И когато се издигнем, ще можем ли да видим всички тези същества
4D - Елфи, гноми и др.?
С’вар’уу : Да, това вече се случва, затова хората виждат странни същества
навсякъде.
Гошия: Когато спим в 4-та плътност ли отиваме?

С’вар’уу : Когато спите отивате на всяко място, където вашето съзнание и
вашата фрекуенция и фрекуенцията, която имате в този момент, могат да
ви заведат. Вие сте Източникът там, вие сте свободни, затова проявявате
това, което искате, защото сте в много висока плътност и от другата страна.
Единствената причина, поради която проявявате сънища подобни на 3D,
като коли, дървета, вода или градска улица, е защото вашето съзнание и
вашият фокус е там, защото сега имате 3D изживяване. На Земята се казва,
че когато спиш, отиваш в специфична астрална сфера. Отново, това е
начинът, по който хората и техните идеи за дисекция ограничават нещата.
Гошия: Добре, и какво да кажем за 1D и 2D, какво е това?
С’вар’уу : Като състояние на съзнанието, 1D са минералите, кварцови
кристали и т.н. 2D е състояние на съзнание, с много линейно мислене,
заключено в двуизмерната двойственост (дуалност), не мислейки за други
варианти, само за оцеляване и много същества живеят така.
Гошия: Бих казала, че и много хора също живеят така.
С’вар’уу : Да, правилно. Защото съзнанието им, е все още затънало в 2D
или в ниска 3D. В 3D например, обикновено се тревожат за три неща: това
мога да го ям, може да ме изяде и с това мога да се събера в дойка
(например). 2D е просто начин да оцелееш или да умреш, 3D е по-скоро
начин да оцелееш, да умреш или да се размножаваш. В 4D знаеш, че има
повече, но имаш Его, идентичност и в 5D си сигурна за твоята самоличност
и е възможно да знаеш и други ти самоличности. Така че, има три свързани
начина за наблюдение на Плътностите:
1 - Формата на човешката математика
2 - Формата на осъзнаване на режима на оцеляване
3 - Увеличаващата се честота на кривата.
Тъй като във формата № 2 в 1D, си минерал и не знаеш кой си, в 2D
започваш да осъзнаваш, че си нещо отделно от другите. В 3D, имаш
идентичност, защото сега знаеш, че си Его, че си ти, а има и други. В 4D,
започваш да осъзнаваш, че не си само ти, а си част от другите. В 5D, имаш
ясна идентичност, но вече не си Его като такова, а си повече осъзнато АЗ и
си наясно, че едновременно ти си ти и също, си другите.
Гошия: С коя от тези форми възприемаш плътностите. От обяснението ти,
го виждам като смес от формите 2 и 3 - състояние на съзнанието и честотна
крива, като двете вероятно са строго свързани.
С’вар’уу : Умът ми вижда нещата по холографски начин. Включвам трите
описания, като опит да се разбере, като цяло. Не мога да ги разделя,
използвам части от всяко, когато имам нужда от него и когато трябва да
опиша плътност, всички ги разглеждам като част от обяснението Ако бих
могла да избера, бих избрала духовното обяснение.

Гошия: Сега да преминем към 6D и след това. Какво има в 6D и можеш ли
да общуваш с съществата там?
С’вар’уу : Само ако го искаш. Погледни го като 5D астрално, тъй както 4D е
за 3D, то е там, но не напълно физически от моя гледна точка, въпреки че
от тяхна гледна точка те са физически. Колкото по-високо отива, толкова
по-малко плътно е и моделите се променят. Може да изглежда, че имаш
тяло там, но си почти напълно енергиен, проявление на намерение, вечно
и осъзнато, че Си.
Гошия: Значи материалната Вселена, е предимно 5D, но има и други
материални вселени?
С’вар’уу : Да, те са материални, но от тяхна гледна точка, от наша са
енергия. Не са в това ниво и са извън правилата, които ще следваме в
материалния свят тук.
Гошия: Кой живее в 6,7,8,9 D? И колко плътности има, за да се достигне до
Източника, някаква конкретна раса?
С’вар’уу : Както казах, е градиент, така че никога не свършва, тъй като
вероятно върви в спирален кръг, където най-високата точка на една
вселена, е дъното на друга, или вероятно е една и съща, и двете са
приложими. Кръг, спирала и може също да се види, че тя достига до
Източника, да, но тъй като е спирала, може никога не се достигне до
Източника, по-скоро Източникът е включен, всичко включено. Това са
царствата на съществата от светлина, които приемат форма, само когато
го желаят, когато искат да говорят с теб. Някои примери са много Йена,
основно Алкионе, също много Аммелие - Алдебаран.
Гошия: Говорила ли с тях някога?
С’вар’уу : Правят го през цялото време, те са тези, които ни ръководят, и
да, говорих с един от 6D и 7D наскоро.
Гошия: Говориш с тях, както го правиш с нас или телепатично и видя ли ги?
С’вар’уу : Само в астрала.
Гошия: Имаш в предвид астрален 6D?
С’вар’уу : Да, 6D, 7D астрално. Понякога могат да хакнат- копират нашите
комуникационни устройства, но това се случва рядко. Трябва да увеличиш
честотата си и те трябва да снижат своята, за да си взаимодействаме, за да
се свържем.
Гошия: Замисляла ли си се, че може би сте закотвени там, както ние тук,
заради някоя манипулация, което са направили. Заключена ли си в 5D? Или
смяташ, че съществуването в 5D е нещо естествено?

С’вар’уу : Да, но тъй като, там няма време, за тях няма смисъл да се
решава проблем в миналото, защото няма минало за тях, дори като
възприемане. 5D е естествената проява в материята на етеричното
същество.
Гошия: Но аз разбрах, че те също имат материя.
С’вар’уу : Само от тяхна гледна точка. В 7D има само енергия и съзнание.
Има материя, само като резултат от намерението да се прояви във
вселената на твърдата материя, като 5D. С намерение е, само с
намерението.
Гошия: Каза, че фрекуенцията е трептението на материята. Материята в
някакъв момент изчезва напълно или е материя на нивото, което винаги
заема.
С’вар’уу : Да, когато материята осцилира твърде бързо, тя става енергия,
след това постепенно спира да бъде твърда и става потенциална енергия.
Там в 7D трябва да се съсредоточиш много с намерението, така че
материята да се прояви на мястото и по начина, по който искаш. Те просто
Са и знаят, вече не се интересуват от нищо, което материята може да им
даде като опит. Те са чисто съзнание.
Гошия: Сега, каза: “Там трябва да се съсредоточиш много с намерението,
така че материята да се прояви на мястото и по начина, по който искаш. Но,
тази форма, все още, ще е 7D или ще се прояви в 5D?
С’вар’уу : Ще бъде всяка плътност, включително 3D.
Гошия: Мисля, че се опитвам да установя в каква плътност материята,
престава да съществува такава, каквато я познаваме.
С’вар’уу : Бих казала, по време на прехода между 6D и 7D.
Гошия: И те имат индивидуализирано възприемане на АЗ-а?
С’вар’уу : АЗ-а, започва да се изпарява, когато чувстваш, че ти Си, всички.
Гошия: В коя D (плътност) се случва това?
С’вар’уу : Можеш да го забележиш дори в 5D, когато започнеш да се
чувстваш повече от един човек в даден момент, това се случва постепенно.
Гошия: От това, което ми каза преди, преживя себе си като същество от
7D в друго съществуване. Имаш ли спомен за това, как си спомняш
нивото 7D?
С’вар’уу : Спомням си, че беше изпълнено с любов и мир, толкова
много, че можеше да се увиеш в него, като в топло одеяло. Спомням

си, че всичко, което исках или имах нужда, се случваше на момента.
Можах да видя всичко наведнъж и да се наслаждавам на всичко
наведнъж. Чувството, че Си и не ти трябва нищо, защото ти Си всичко.
Ти си планетите, ти си междузвездния прах, ти си тревата в далечни
светове, всяко същество голямо или малко и можеш да получиш
достъп до това в същото време и да бъдеш всичко това в същото
време, допълвайки те. Всеки техен спомен в теб те реализира и
осъзнаваш всичко, защото всичко се случва сега, тъй като няма
време, само Си. Нямам достатъчно думи, нямам думи...
Гошия: Уау, това е красиво описание. Чувствам, че моето Аз, е горе, някъде
над 5D. Искам отново да се свържа с тази сфера. Въпросът е: ако нашето
съзнание не е ограничено до определена плътност, както посочи по-рано,
защо моето възприятие не стига дотам, защо се задържа в 3D и 5D, ако и
нашето висше Аз е на върха?
С’вар’уу : Всички ние сме стационарни вълни. Една стационарна вълна е
концепция за енергия, в която потенциалната енергия, разпръсната
навсякъде, ще се концентрира в една точка, защото тази точка получава
много внимание. Ти си стационарна вълна, защото си свикнала да обръщаш
внимание на сегашната си идентичност като Гошия-твоето Его и аз като
С’вар’уу-моето Его. Когато се освобождаваме от всички привързаности и
просто Сме, можем да достигнем до други точки на внимание или други
стционарни вълни. Можем да бъдем това, което искаме да бъдем, но
отново, за да направим това, трябва да бъдем в по-висша плътност, като
7D. Потенциалната енергия, ще се прояви в материята, като резултат от
творческото намерение, на внимание на съзнанието.
Гошия: Как да спрем да обръщаме внимание на нашият носител - Его, за
да можем да преместим вълната.
С’вар’уу : Превъзмогване на това, което Си! Разбирането, че си много
повече, отказвайки се от Егото, то е само резултат от унищожаването на Аза. По време на дълбока медитация или когато най-накрая умреш.
Гошия: Така че преди въплъщаването в 3D или 5D, имаше нещо в нашето
7D съзнание и отвъд това, което насочи вниманието ни навън, защото
предполагам, всичко се върти около въпроса: Защо Източникът се
експанзира извън себе си?
С’вар’уу : Намерението да се създаде нещо повече, с други думи,
просветление.
Гошия: Но преди да се експанзира, ние като съзнание от по-висока
плътност, ние като Източник не знаехме, че ще бъде трудно да се върнем
отново или го знаехме?
С’вар’уу : Източникът,... ние,... знаехме го. Това е Източникът и съм
сигурна, че целта на приключението е, да се върне отново към себе си, тъй

като връщайки се към себе, ще се разшири повече, но тук докосваме терена,
на кой знае?включително и ние.
Гошия: Много съм щастлива от този метафизичен разговор с теб, знаейки,
че и вие сте на духовния път, като нас. Благодаря ти много С’вар’уу, сега
разбирам повече за Плътностите. Много те ценя и оценявам времето ти с
мен.
С’вар’уу : Както и аз оценявам твоето. Благодаря ти и до утре!
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