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Swaruu: Vse ... skoraj vse 99,999% Mlečne Ceste je vsaj v 5D. Kot je enak način bila Zemlja in je še vedno
5D. 3D matrica je vsiljen ali super vsiljen računalniški hologram preko 5D Zemlje in vaših pet čuRl lahko
zazna le hologram in ne preostalega, ki je tudi tam, ampak v 5D. Vse to vpliva na vas, vendar se lahko
zavedate le tega, kar lahko zaznajo vaša omejena čuRla.
Računalniški sistem je bil vsiljen pred 12.500 leR iz Lunarne vesoljske postaje, kot sredstvo za zadrževanje
RepRlskih duš, s strani zavezniških sil. To je bilo ob koncu vojn Taimata in Marsa. 3D matrica je povezana
in uporablja izvirni matrični sistem in deluje prek zakona privlačnosR: Tisto za kar resnično prosite, bo
prišlo k vam (čeprav obstajajo nekateri vidiki tega, ki ljudem še niso popolnoma znani). Računalniki
Matrice bodo prebrali vaše misli in čustva in ujemajoče se frekvence pridejo skupaj. Tako je to
programirano! Torej, nadziraj v kaj ljudje verjamejo in nadziraš, kaj Matrica manifesRra, kot kolekRvno
resničnost.
Gosia: OK, korak za korakom ... torej je 3D nad 5D sistem na Luni postavila federacija. Prej si rekla, da ni
bil zamišljen tako težak.
Swaruu: Tako je. Toda postavitev Matrice kot nadzornega omrežja je omogočila RepRlom enostavno krajo
zlasR RsRm, ki so pozneje imeli dostop do računalnikov na Luni. Preoblikovanje običajnega 3D sveta v
peklensko luknjo kot je danes ( Vsaj za večino).
Gosia: Zakaj je Federacija želela RepRle zapreR v 3D?
Swaruu: Federacija je to storila, da je ohranila notranjost eterične ograde, saj so bili preveč potratni,
izčrpani in utrujeni, da bi nadaljevali z zasledovanjem RepRlov na Zemlji, kot to počnejo zdaj. Zato so
uvedli Zvezdna vrata - Van Allenove obroče, ki omejujejo 3D, da zadržijo negaRvne RepRle, dokler se
uspejo vrniR. Takrat so bili zelo oslabljeni. Tudi celotni sončni sistem je bil popoln nered naplavin in ladje
niso mogle pravilno delovaR, to je bilo preveč nevarno vse zaradi uničenja planeta Tiamat. In uničen je
bil, ker so tam preganjali Naga RepRle. Celoten boj je bil proR njim.
Gosia: Torej zdaj, z RepRli naseljenimi na Zemlji namesto, da bi uničili planet tako kot Tiamat, so se
odločili postaviR 3D pasove, je tako?
Swaruu: Da. Ker je njihovo zadnje dejanje prineslo uničenje celega planeta, čeprav takrat na njem ni bilo
civilizacije. To je bil vodni planet, zato bi bil dobro mesto za postavitev baznega tabora, ki bi ga pripravili
RepRli.

Gosia: Mi lahko poveš malo več o RsRh časih in vojnah ... nam bo dala perspekRvo za postavitev 3D
pasov okoli Zemlje, po njih.
Swaruu: Ko so RepRli prispeli na Zemljo pred približno 40.000 leR, nekateri pravijo 50.000 (Sumerske
tablice pravijo 250.000 let, vendar so napačne), so plazilci na Tiamatu postavili navidezno bazo, za
oddajanje različnih vrst navideznega elektromagnetnega sevanja, z namenom privabiR sile Federacije in
jih lahko zvabili v past zasede. Federacija zasledujoč RepRle, je prispela na Tiamat, da bi preiskala
elektromagnetne prenose od tam, RepRli pa so jih pričakali v zasedi. Bila je zelo grozna in krvava vojna.
Federacija je v obupanju končala spopad, ki je vključeval uporabo jedrskih in “Zero-point“ energetskih
naprav, ki so privedle do uničenja planeta.
Zdaj, Svet Andromede, del večje federacije vztraja, da bi bili Taygetci in druge rase vpletene v uničenje
Taimata Rste, ki osvobajajo Zemljo, iz karmičnih razlogov. To je potem še en razlog, zakaj smo Taygetci že
od nekdaj vpleteni v zadeve na Zemlji. Poskus čiščenja nereda.
Gosia: Da. Od nekdaj sem čuRla, da je zgodba z razlogom globlja in celo zakaj ste tu. In na nek način
zaradi tega izgledate še bolj človeško. Ljudje, naše družine, ki se tudi borijo v življenju, celo delajo napake
(čeprav po navadi verjamem, da napak ni), vas naredi manj "NEW AGY" sladke in vse ljubeče. Naredi vas
RESNIČNE.
Swaruu: Ja, globlji razlog je tudi to, da se poplača karmi, kot nekateri pravijo, čeprav prosim, da se pojem
karme kot ga razumejo oni razlikuje, česar se lahko loRmo pozneje. In da, delamo napake.
Gosia: Naredi vas tudi bolj resnične, saj se kot vidim, razlikujete med sabo. Resnično smo ena velika
družina. Poskušamo razumeR ta obstoj. In dajmo vse od sebe. S tem, kar imamo in kar razumemo. Toda
prosim, nadaljuj z zgodbo.
Swaruu: Po vojnah med Tiamatom in Marsom sta obe strani, RepRli in Federacija bili močno pretepeni,
veliko izgub. Federacija je bila poškodovana in šibka. Niso se mogli še naprej boriR, toda vedoč, da so
plazilci na Zemlji, so jih tam obdali s 3D Matrico, z namenom težave urediR kasneje. Ta Matrica je
računalniški program zasnovan kot hologram prikazan na 5D Zemlji z velikim in močnim hologramskim
projektorjem - Luno. Vse to je program. In sistem je primiRvno digitalen. To je karikatura 5d realnosR.
Gosia: Zakaj je ne morete preprosto izklopiR?
Swaruu: Lahko ... Toda tamkajšnji ljudje se bodo zelo težko prilagodili in je v nasprotju s njihovo
svobodno voljo, saj je rečeno, da gredo duše zdaj tja zaradi vznemirjenja. In četudi bi ga samo izklopili, bi
5D in vse njegove lastnosR nenadoma začeli delovaR, kar pomeni, da bi čudne med dimenzionalne živali,
ki so vseeno vedno tam, videli, kako tečejo po ulicah in terorizirajo majne stare ženice, ki še vedno hodijo
cerkev! NLP-ji (večina njih), duhovi, pošasR in vse paranormalno, je vse del 5D Zemlje, ki se ﬁltrira skozi
luknje v programu 3D Matrice.
Gosia: Kako je 3D projekcija ujela RepRle?
Swaruu: Ker hologrami niso samo svetloba. Ko so dovolj močni so močna elektromagnetna energija,
energijsko polje. To energijsko polje so Van Allenovi pasovi, ki obkrožajo Zemljo. To je meja 3D. Stena. Čez
to steno ne morete brez tehnologije, ki lahko nadzira frekvence. Tudi kot duša, če vaše vibracije niso
dovolj visoke, ne morete iR skozi pregrado. PrebudiR se morate, delaR na sebi in imeR dovolj visoko
vibracijo, da lahko pobegnete čez ograjo. Duše, ki niso dovolj razvile, se bodo tam ponovno inkarnirale.
Razvite bodo pobegnile. Tudi zato negaRvni ne želijo tega podatka v javnosR. Nočejo, da ljudje
pobegnejo, ker s tem izgubijo sužnje.

Gosia: Je bila civilizacija in ali so bili ljudje na Zemlji v Rstem času 3D?
Swaruu: Na Zemlji je bilo in so bili razviR ljudje. Na primer Lirijci iz katerih vsi izviramo.
Gosia: Torej so tudi oni ujeR.
Swaruu: To je žalostno, vendar izgleda, da je res. Federacija je "pričakovala", da se bo na Zemljo vrnila in
končala delo "kmalu", a zaradi številnih zapletenih razlogov je zdaj dolgih 12.500 let.
Gosia: Dobro, prosim povej mi, kako je bila programirana 3D. Preden so RepRli vdrli in omejili
prepričanja.
Swaruu: Na enak način kot programirate video igre z interakRvnimi zmožnostmi. V svoji domišljiji
oblikujete navidezni svet, z uporabo CGI (računalniško generiran prikaz) graﬁke. Ustvarite ga, ne z miško
in zaslonom, ampak z mislimi prek računalniškega vmesnika. Računalnik prebere kar želite
in kje želite karkoli. Premikate z rokami in mislimi. Je kreaRven. Pravila niso vključevala narediR vas
sužnje drugih, ki spremenijo program, da ustreza njihovim potrebam. Sistem je bil napačen, prišlo je do
posega in vdora.
Stvari, kot so hitro staranje, na primer. Niso del Matrice neposredno, ampak so programirani od znotraj,
ko je že bila nameščena, z miselnimi vzorci od in iz ljudi. To je bilo narejeno z uporabo izvirne matrice in
njenih pravil, saj niso mogli priR do računalnika samega. Ta je bil in še je vedno v Luni. Pravila, kot je
zakon privlačnosR. Kar hočeš, to dobiš. Ljudi so naredili, da so mislili, da so omejeni, da se starajo,
naredili, da so jim verjeli, da lahko žive le kakšnih 85 let. Ostrina okolja in sveta, ki ju prav tako ustvarja
(3D Matrica), prav tako pripomoreta k prepričanju v staranje, vendar je vse le miselni vzorec in ne genska
manipulacija.
Zemeljski znanstveniki vztrajajo, da so našli gen za nadzor staranja. In prav imajo, toda česar ne vidijo in
ne razumejo je, kar dela Bruce Lipton - da zavest vklopi in izklopi gene, celo ustvari nove. Tako so RepRli
zmanipulirali ljudmi, da so manifesRrali krajšo življenjsko dobo. RepRli so vdrli v sistem z uporabo
nadzora uma nad ljudmi, ki manifesRrajo Matrico.
Gosia: Misliš, zakon privlačnosR ni del te 3D Matrice, ampak izvirne Matrice, imam prav?
Swaruu: Da, zakon privlačnosR deluje tudi tukaj v tej prvotni Matrici. Pravzaprav je tukaj veliko močnejši.
Vsa druga pravila izvirajo iz nje in veliko jih je. S tem prvo, Zakon privlačnosR - da bo vsak potopljen vanj,
ustvaril svoj poseben ali oseben nabor pravil za čas ko je tam. In če so stvari videR enake za vse
posameznike, je to zato, ker so ljudje na Zemlji vodeni manifesRraR iste stvari s pomočjo nadzora uma, da
ustvarijo skupen um (Hive-mind), da bi jih čim bolj energetsko (in drugače) izkoriščali. Ustvarjanje farme
v korist RepRlov.
Gosia: Razumem. Kakšna so torej razlike med 3D in 5D realnostjo? Ne govorim o spremembah RepRlov.
Samo čisR 3D holografski svet, v primerjavi s 5D. Mislim, da poskušam ugotoviR kaj je od stvari tukaj je
resničnih ... še vedno obstajajo v 5D ... in katere so holografsko vstavljene.
Swaruu: Hologram na višji ravni vsilja slike, da, vendar deluje v glavnem tako: Zaklene zaznavo ljudi v
nastavljeno pasovno širino zaznave (percepcije), in to je pasovna širina bele svetlobe. Tudi če je vseh
ostalih 5 sestavnih delov Zemlje še vedno tam, jih s svojimi peRmi čuRli ne morete zaznaR. Vzemite
ravnilo, na primer, 1 je nizka frekvenca, 10 je višja. Vse je le frekvenčna smer od nizke do visoke. Če vaše
oči ne morejo videR preko oznake 3, potem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 za vas ne obstajajo.

Gosia: OK, torej večinoma OMEJUJE dojemanje. Ne vstavlja lažnih slik. Samo omejuje dojemanje teh slik?
Swaruu: Oboje, včasih vstavlja sliko, vendar večinoma omejuje kar lahko vidite. Iz 5D lahko vidite vse v
frekvenčnem območju 1, 2, 3, 4 in 5, ne pa 6 in več. Torej tam v 3D ne vidite 4 in 5.
Gosia: Kako se 3D razlikuje od 5D? Še vedno so isR predmeR? Stol je stol? Čevelj je še vedno čevelj?
Swaruu: Da. Čevelj je čevelj, ker sta oba originalna Matrica. Stol je stol v 5D, enako pa je v 3D, ker je 3D
Matrica ustvarjena kot kopija 5d Matrice.
Gosia: In drevo?
Swaruu: Drevo je drevo, vendar je višje vibracije. Kaj je točno pa je Rsta “vibracija”? Vibracija ali gostota
so nihanja manifesRrane snovi na sekundo. Poglejte venRlator. Ko je ugasnjen, lahko vidite rezila. Ko pa
dela in se vrR hitro, se rezila zameglijo, prestavite še hitreje in bodo v celoR izginila iz vašega vida, vendar
so še vedno tam. Da bi nekomu preprečili videR preteklo 3D, ga morajo potlačiR v stanje z nižjo
frekvenco. Imamo tudi izvirno 5D Matrico, ki ljudem na Zemlji vsiljuje stvari, ki jih, ker so zatrR, ne
morejo videR, vendar so še vedno tam in vplivajo na vas.
Gosia: Vedno sem čuRla globoko frustracijo, da sem ujeta v zaznavo predmetov samo na način, kako jih
moji možgani TUKAJ dekodirajo. In vedno sem globoko v sebi vedela, da obstajajo tudi na drug način - v
višjem nihanju, kot si ga opisala! Dotaknem se lesa in je samo omejujoč 3D les. Vedno sem čuRla, da je
nekaj narobe ... in da to ni edini način kako stvari obstajajo!
Swaruu: To, kar opisuješ pomeni, da pogrešaš Rsto česar se spomniš in veš, da si zdaj omejena. V 5D se
stvari počuRjo veliko bolj "resnične". Barve so močnejše in več jih je. PočuRš se bolj v sRku s svojo okolico
in z vsem, ne samo živimi. Torej, kako zaRranje deluje v 3D? Luna oddaja frekvenco, ki zavira vašo
sposobnost videR določene frekvence. Ko imate frekvenco, recimo 7,62MHz. Kako jo zatrete?
Gosia: Ti mi povej!
Swaruu: Da jo zatreš pošlješ drugo frekvenco, ki se ujema z njo, vendar nasprotno, -7,62MHz. 7,62 +
(-7,62) = 0. Tako Luna izniči frekvence, ki ne želijo, da jih vidite in zaznate. Imenuje se destrukRvna
interferenca.
Gosia: To je globoka znanost zame.
Swaruu: To izničevanje frekvence z destrukRvnimi motnjami bo omejilo dojemanje ljudi na 3D, oziroma
le v obsegu frekvenčnega območja 1, 2, 3. Duhovi in druge stvari so v četrR spodnji astralni... tako, da
nekatere stvari pridejo v 3D. Izničevanje ni popolno.
Gosia: Vedno sem vedela, da je s to resničnostjo nekaj narobe. Hodim v senci same sebe. Avatar
navidezne resničnosR same sebe.
Swaruu: Točno! Ko so globoko v tem stanju, se ljudje tako odklopijo od svojega "višjega jaza", svojega
vira, izvajajo le program iz Matrice, zaradi česar ponavljajo iste stvari iz dneva v dan in lahko dobesedno
izgubijo dušo. "Višji jaz" izgubi zanimanje biR v teh posameznikih.
Gosia: O, uaau ... tudi v to se bomo morali spusRR, v prihodnje. Torej, Lunarni računalniki .... so res
računalniki, ali si predstavljam je nekaj mnogo bolj naprednega od tega, kar si lahko predstavljam?
Swaruu: So dobesedno digitalni računalniki, ki uporabljajo primiRvni binarni sistem. Nadzirajo jih zelo
stari in nevarni jedrski reaktorji na osnovi urana in so strupeni (ionizirajoče sevanje). Računalniki

upravljajo elektromagnetne generatorje. Ti dikRrajo natančno frekvenco, ki jo oddajajo, kdaj in kje, ker
Matrica ni enako nastavljena in je za vsako regijo drugače.
Gosia: Zakaj je za vsako regijo drugače? In katera regija ima največ in najmanj Matrice?
Swaruu: Največ Matrice: ZDA in Evropa. Najmanj pa: Afrika, Brazilija in Azija. Večinoma tam, kjer je veliko
narave. Tam dobi manj elektromagnetnega vpliva.
Gosia: Toda zakaj je zasnovana tako, da v nekaterih regijah oddaja več Matrice?
Swaruu: Ni bila zasnovana tako. Sistem propada, zato ohranjajo in upravljajo z energijo. Sistem je sprva
sestavljal 12 jedrskih reaktorjev (Uran), 8 od teh je onemogočenih, zdaj so na voljo le 4. So stari in lahko
nenadoma odpovejo ter povzročijo težave. Tehniki DislienRplex se zdaj soočajo s težavo in kako napajaR
sistem z nadomestnim virom energije. Torej je sistem šibek. Star je 12.500 let, propada! In ljudje tam
spodaj doživljajo številne nepravilnosR!
Gosia: Ok. Se lahko zdaj izvlečemo iz percepcije 3D Matrice??? Če uporabljamo samo svoj um ... ker je
nameščena s pomočjo neke vrste tehnologije?
Swaruu: Da, ko je nivo zavesR dovolj visok, se bo samodejno prilagodil 5D Matrici, s tem osvobodimo
ljudi do prvotne 5D "naravne" Matrice. Ko želje ljudi manifesRrajo kar jim daje Matrica, se bo zanje
samodejno manifesRralo 5D, če to kar želijo! Če jo zdaj ročno izklopimo, bomo imeli samo kaos, saj
večina ljudi še ni pripravljena na 5D.
Gosia: V redu, torej kot razumem, smo več dimenzionalni .... in kot s primerom ravnila. Smo že v 5D ...
samo naš razpon dojemanja je bil izklopljen. Vse ostale številke so že tu ... 4, 5, 6, itd. ... na nek način smo
že tam, ane? Obstajamo v našem pet dimenzionalnem (in višjem) stanju. To je samo vprašanje širitve
dojemanja da vključi to, je res?
Swaruu: RES JE! Šteje to kar hočeš zaznaR, in tako, kot sem že rekla, in je ključnega pomena razumeR, da
ljudje niso umetno omejeni, omejujejo jih samo njihova lastna prepričanja. “So v zaporu lastnega uma”,
kot je dejal Morpheus v briljantnem ﬁlmu The Matrix.
Gosia: Torej, tudi če se tehnološko vzdržuje .... 3D namesRtev, naša ZAVEST jo lahko zaobide, pravilno?
Swaruu: Zavest ni v telesu, deluje skozi telo. Ti nisi tam, R samo zaznavaš tam zdaj. Torej je ni mogoče
vsebovaR! Zato je edina stvar, ki ljudi omejuje, le ideja, ... da so omejeni! In to je del, ki so ga naredili
RepRli z vdorom v sistem.
Gosia: Če smo Lirijski potomci ... in so bili tukaj v času 3D namesRtve ... kako to, da so pozabili kdo so,
smo mi .... in oni, RepRli ... so nekako celo uspeli uporabiR Matrico proR njim? Naj bi tudi oni bili ujeR v
svoji percepciji.
Swaruu: Ker so oni RsR, ki so vdrli v sistem in nikoli niso lagali o resničnosR. Njihovi zavesR ni bila dana
ideja, da bi so omejeni. 3D past je bila namenjena RepRlom, omejene ideje o izkoriščanju pa so nato
plazilci postavili za izkoriščanje Lirijskega ljudstva. To je ključ. 3D frekvenca in ideje omejujejo spomin.
UjeR v percepcijo izgube spomina ... to vse je del ideje o biR omejen. Ves spomin preteklih življenj je še
vedno znotraj vas, zdaj. Zato ker ni shranjen v telesu.
Gosia: OK ... poskušam zapakiraR v glavo vse okoli tega. Zakaj želijo plazilci, da ustvarjamo Matrico, če
želijo iz nje pobegniR tudi oni?

Swaruu: Ker Matrica v velikem odstotku deluje v njihovo korist. In seveda želijo pobegniR, da bi bili lahko
svobodni, saj so tam zaprR že 12.500 let! Zadnjih 12.500 let so trdo delali.
Gosia: Zakaj nas ne bi pusRli? Mislim ... če bi nas lahko spusRjo ... povišamo frekvenco ... lahko bi
izstopili.
Swaruu: Mnogi počno natančno to! RepRli so zdaj razdeljeni na dve frakciji. Na ene, ki želijo sodelovaR in
Rste, ki se želijo boriR do grenkega konca!
Gosia: Ok. Če spremenimo temo, če gremo preko Van Allenovih pasov, bi lahko do 5D dostopali
samodejno?
Swaruu: Da. Ko greš preko Van Allenovih pasov, si samodejno v 5D. Trik je ... izstopiR! Ampak ja, ko greš
ven, se znajdeš v 5D. Potem se spomniš vsega in je vse ima smisel.
Gosia: Rekla si, da je trik v tem, kako priR ven. Kako so torej RepRli uspeli izstopiR? Če so bi bili ujeR.
Portali?
Swaruu: Ja! Čeprav portalov večinoma zdaj ne uporabljajo več, jih uporabijo le v omejenem obsegu.
Letenje v vesolje, pa je po drugi strani, zanje prepovedano.
Gosia: Kako so dosegli tehnologijo portalov? Saj so bili ujeR v 3D ... ostali so brez vsega ... brez sredstev in
nekako uspeli pridobiR na moči.
Swaruu: Potrebovali so 12.500 let, da so našli in razvili dovolj tehnologije. Tudi nacisR in njihova
obsedenost s starinami in ezoteriko, vse kar so vedno želeli najR so stari in skriR artefakR in tehnologijo,
zakopano že zdavnaj, tehnologijo izgubljeno od uničenja AtlanRde!
Gosia: V redu. Ali veš, ali lahko predvidiš, kdaj se bo 3D namesRtev v celoR izključila? Kakšna napoved,
časovno gledano?
Swaruu: Napoved ni možna. Ker narava prostora časa ne omogoča jasne napovedi. Lahko pa rečem, da
bo čez 10 let ali manj svet neprepoznaven, na dober način!
Gosia: Ok. Zdaj pa ... zadnje vprašanje, morda malo nediskretno, če smem? Ali morda 3D Matrico malo
po malo ne izklopite od zgoraj? Kot da bi jo prižigali ... 3D ... potem 3,1 ....., 3,2 .... itd.? Mislim, čas se
izteka. Ljudje se zbujajo. Nekaj se dogaja.
Swaruu: Mi obračamo "Gumb" počasi izklapljamo 3D!
Gosia: Vedela sem! Lahko povem ljudem? Veseli bodo.
Swaruu: Seveda, v redu je, če jim poveš!
Gosia: In na kakšni stopnji smo zdaj? 3,2, 3,5D ...?
Swaruu: Vsi ste v povprečju na meji s RsRm, čemur pravite 4. gostota. Naša ekipa počasi zvišuje
frekvenco in to poleg dejstva, da se celoten kvadrant vseeno dviga na 5. gostoto. Dobesedno premikanje
številčnice na konzoli. Zato se tako veliko ljudi prebuja in toliko ljudi vidi čudna bitja in povsod se
dogajajo čudne stvari, ker se 3D zdaj prekriva s spodnje astralno 4D.
Gosia: Ampak potem ... razumem, da je pomembno jasno povedaR tudi, da ni vse v rokah tehnologije!
Sodelovanje našega UMA je prav tako pomembno, če ne celo bolj! To je napor obeh strani! Naša zavest
je ključna, kajne?

Swaruu: Da, tako je. Oni, ljudje sami morajo biR sprememba. Ljudje ne smejo sedeR in čakaR. Zdaj
morajo biR 5D. BiR morate nov svet, ne čakaR, da se zgodi. Ljudje so dogodek, ki ga čakajo. Njihov um je
ključ.

Prevod: Stane B.

