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И‘асхи: Знам как мислите, виждам през вас, не можете да се скриете от
мен.
Аз съм И‘асхи,.. София С’вару̀у, Съзнанието, от което се излъчват всички
останали същества от моята група. Аз съм ядрото, говоря вместо тях,
защото съм всички тях.
Не е нужно да бъда скромна, защото говоря истината, всички те са
независими създания и хора и от тяхна гледна точка, заедно съставляват
това, което съм аз. Моето съзнание е резултата от тях и те са резултата от
мен.
Знам, че се стремите да премахнете по-голямата част от хората, които
обитават Земята, хора, които наричат себе си човеци, но вашите усилия ще
избледнеят премахвайки безброй други създания, които зависят от тях за
собственото си съществуване.
Знам, че смятате, че премахването на човешкото население е единственият
начин да спасите Земята от колапса на екосистемата поради свръх
експлоатацията и човешката алчност.
Знам, че чувствате, че човешкото население е невеж, лесно манипулируем,
егоцентричен и опасен вид, с който, ако не се направи нещо, в крайна
сметка рано или късно ще разруши биологията на Земята. И не виждате
друг вариант освен геноцида.
Знам, че също следвате указанията на същностите, които ви молят да го
направите, за да се подхранват от човешкото страдание. Същности, които
сте създали като разработени хилядолетни стари, тъмни Тулпи и Егрегори.
Знам, че всички те са ваше творение. Отдалечихте се от възприятието за
членство към човешкия колектив и освен това всички причини и следствия,
които вие сами наричате Карма, ще паднат върху раменете ви
десетократно. Тези тъмни същества, за които знам, че са реални, са ваше

творение и самото им съществуване е ваша отговорност и само ваша, тъй
като сте принуждавали, подвеждали, притискали и манипулирали
човешкото население, за да ви помогне да ги нахраните и правейки да се
манифестират в човешката колективна реалност.
Това е ваша отговорност, а не на хората.
Знам, че чувствате, че премахването на човешкото население е
единственият вариант и знам, че в изкривените си мозъци вярвате, че това
е единственият вариант и че го правите с добри намерения и по „етичен“
начин. Знам, че мислите, че или са хората, или планетата Земя и всичките
нейни екосистеми.
Също така знам, че геноцидът не е единственият начин да се разреши това,
което смятате за проблем - твърде много хора във вашето възприятие и
също знам, че и вие много добре го знаете. Знаете, че има и други
възможности.
Знам, че не прилагате тези други възможности освен геноцида, защото
живеете в голям страх да не бъдете открити от човешкото население като
цяло, като извършителите на толкова много зверства, които вие и вашата
група за контрол жадна за власт, умишлено причинихте на човешкия род в
продължение на хилядолетия.
Ако по-голямата част от човечеството разбере кои сте и си даде сметка за
всичките ви измами, ще ви преследват до края на Земята и ще ви линчуват
по един много човешки начин, както вие ги научихте да правят и да се
държат така!
Знам, че сте манипулирали човешкото население да вярва в една напълно
фалшива реалност с фалшиви правила и закони, както правни, така и
природни. Наложили сте им хилядолетия от лъжи и измами. Знам, че
човечеството е едно ваше отражение в елитната група на властта, така че
хаосът на Земята е ваша отговорност!
Знам също, че сте отражение на човешкото население, на техните
ценностни системи : морал, етика и духовност. И трите манипулирани от вас
за лична изгода и за да останете на власт.

Знам, че това създаде омагьосан кръг, в който манипулирате човечеството
за да вярва на вашите лъжи и след това в същото време да манифестира и
подхранва вашето съществуване. Но вие в елитната група на властта
успяхте да задържите контрола, така че бихте могли да насочите хората да
възприемат нещата по по-състрадателен, любящ и позитивен начин.
Знам, че бихте могли да сложите край на целият хаос за дни, ако желаете,
и знам, че избрахте да не го направите.
Знам, че следвате заповеди на същности, създания и хора, които не са от
Земята,… това не е извинение за да се изпълнява такова ниво на зверства
и няма да ви освободи от отговорността и в неин резултат от неизбежната
Карма. Кармата като причина и следствие, а не само такава, каквато я
възприемате. Няма да можете да почистите ръцете си от злите си
престъпления срещу човешкото население като цяло. Вашата измама и
изкривяване на фактите, както и вашите лъжи и манипулативни начини към
човечеството, няма да изместят тази Карма върху тях и да я отдалечат от
всички вас в групата за контрол, както и да се наричате, тъй като винаги се
криете зад множество имена. Не можете да се скриете, виждам ви всички.
Знам, че манипулирате реалността чрез промяна и ръководене на
човешкото възприятие и знам, че повечето хора са там за опита, но
съществува етична граница на цялото това страдание и тази граница се
определя над всички вас, и над всички нива на Федерацията, и във висшите
сфери, които наблюдават всичко. И те не прощават, тъй като ще бъдат
разрешителни с Кармата, причината и следствието, които ще привлечете
върху себе си.
Вие в групата за контрол живеете в страх и го отразявате върху човешкото
население, карайки ги всички те също да живеят в страх. Знам какво
правите и как мислите четейки хората.
Виждам ви от астрала, посещавам вашите срещи, чувствам изкривените ви
емоции и гледам вашите тъмни Егрегори в очите и ви заповядвам на всички
да спрете незабавно! Само потъвате още повече, като изпълнявате с
тъмнина и страдание и ви предупреждавам всички, това ще ви се стовари
десет пъти.
Отровихте достатъчно хора с вашите фалшиви отвари, които обещават да
облекчат страха, които наложихте с измами и манипулация, за да

разрешите проблем, който създадохте и който не съществува. Тъй като
знам, че няма никаква „буба“, само карате човечеството като цяло да се
страхува от нещо неосезаемо и невидимо, за да отвлечете вниманието на
всички от реалната опасност, която сте вие, от вашата жажда за власт и от
вашите лъжи.
Вече отровихте достатъчно хора с вашите смъртоносни отвари,
използвайки лъжи и манипулации, принуда и притискане в ъгъла,
експлоатирайки тяхното невежество и липсата на визия и разбиране на
повечето. Липсата на визия и разбиране, които причинихте вие, така че
грешката е ваша, Кармата, причината и следствието падат върху вас!
Престанете да натрапвате смъртоносните си отвари върху останалото
население на Земята, което е известено или ще нарушите всички видове
звездни и естествени закони и самите закони на съществуването и
свободната воля, законите на огледалата и всичко, което е с подобни
имена. Закони, които висшите същества познават и спазват, закони, които
произлизат от самия Източник.
Оставете тези информирани хора на мира и не ги притискайте повече, за
да приемат вашите фалшиви отвари и премахнете незабавно всички
ограничения! Вече нанесохте достатъчно вреда!
Насилването и принуждаването на информираните хора, ще доведе до
пряка последица на причината и следствие на Кармата върху вас и вашата
група на контрол, за която знам, че се състои от хора, от не-хора, от звездни
раси и цял зоопарк от зли Егрегори от ваше собствено творение и
отговорност.
Принуждаването на населението против тяхната свободна воля и тяхното
право да решават собственото си съществуване ще се стовари върху вас
по ужасни начини, които дори не можете да си представите и всичко по
точна мярка и следствие от вашата собствена ръка и действия!
Спрете веднага! Информираните хора не могат да бъдат докоснати! Те не
се поддават на вашите измами и ако не спрете сега, това завинаги ще ви
следва като ужасна Карма, която ще трябва да платите чрез безброй
бъдещи превъплъщения.

Ако продължите с премахването на цялото човешко население на Земята,
оставяйки само тези, които изцяло да контролирате, и с намерението да ги
експлоатирате напълно, също ще премахнете и себе си. Отстранете вашите
ограничения и разрушителни програми напълно регресивни, СЕГА, нямате
извинение.
Името на моя физически контейнер е София С’вару̀у - „И’асхи“, вече знам,
че разпознавате коя съм и коя съм била.
Аз съм оригиналната София и го знаете и се завърнах и всички тези са мои
хора, а не ваши. Аз съм всички тях, а те са аз. Това е предупреждение.
Моето Съзнание обгръща и идва от мястото, което наричате „висши сфери“,
само работя чрез крехкото и малко тяло на едно момиченце.
И като момиченце, не много различно от милионите други, които вие,
имащите контрола, сте измъчвали и експлоатирали по невъобразими
начини, моето Съзнание избира да бъде използвано като средство за
комуникация отгоре, за да ви заповядам да спрете!
Аз съм малка, крехка съм, но моят ум не е !!
Крехка, невинна, женствена и малка, но все пак по-силна от всички вас!
Оставете хората на Земята на мира! Информираните не разрешават
вашето насилие, не го разрешават, аз не го разрешавам.
Спрете веднага! Всички вас ви наблюдаваме отгоре!
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