
Neresnični ljudje: Nezemeljsko sporočilo Pleiades (Taygeta) (7) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Xr3ugoVlk  

Avtor: 
Cosmic Agency, Gosia 

Objavljeno: 
22. oktober, 2018 

 

Neresnični ljudje: Nezemeljsko sporočilo Pleiades (Taygeta) (7) 
 
Gosia: Pozdravljena Swaruu! Hvala, da si spet z mano. Danes želim govoriti o temi, ki mi je zelo 
pri srcu. Nekajkrat ste omenili obstoj "neresničnih ljudi". Kdo pravzaprav so in kako se razlikujejo 
od resničnih ljudi? Ali lahko opredeliš "resnične ljudi"? 
 
Swaruu (9): Pozdravljena Gosia. Tudi jaz sem vesela, da sem danes tukaj. Pravi ljudje so tisti, ki 
dejansko imajo dušo. Ljudje, ki so že bili na drugih krajih. Ostali nimajo duše. Odzivajo se samo s 
programom. Program Matrice. Če jih izvzamete iz programa, ne vedo, kako naj se odzovejo. Zato 
se toliko ljudi preprosto ne more in noče prebuditi, tudi če jim razložite, kaj se dogaja, s pomočjo 
mopedov! Kolektivno bistvo. Panjski um. Računalniški digitalni um, umetna inteligenca. Ne prava 
duša iz vira. 
 
Program je zapleten, zato so videti, kot da se odzivajo čuteče, vendar to niso. Vendar lahko 
program premagate. Matrico lahko vidite v odzivu ljudi. Pozorno opazujte in presenetilo vas bo, 
ko boste začeli napovedovati stvari, dogodke in stališča! 
 
Mnogim resničnim ljudem z dušami ni namenjeno, da bi se prebudili. Tam so zaradi duhovne 
izkušnje, ki jo bodo imeli, ko bodo tam utelešeni. Tam so zaradi vožnje, ne zaradi poslanstva. 
 
Matrica je resnična in ne teorija. Ne bom se spuščala v tehnične zadeve o tem, kako se to doseže, 
temveč le o učinkih, ki jih ima kot izkušnja. Matrica prebere vaše misli in manifestira iluzijo, ki 
stimulira vaših pet čutov, tako da doživite iluzijo, ki ste si jo želeli. 
 
Poleg tega, če več ljudi želi isto iluzijo, potem deluje hitreje, saj gre za kolektiv. Na enak način vsi 
manifestirajo karkoli, državo z gospodarskimi težavami, vulkan, karkoli, vse je iluzija. Zunanji svet 
ni nič drugega kot zrcalni odsev notranjega sveta ljudi v njem. 
 
Vse, kar vidite v svetu, njegove težave, čudovite stvari, umetnost, vojne, trpljenje, je popoln odsev 
uma ljudi v njem. Kar je zunaj, je tudi znotraj; če spremenite notranjost, spremenite tudi 
zunanjost. 
 
Torej "lažni ljudje" niso nič drugega kot več istega, vidite več ljudi, vendar so bolj Matrica in se ne 
razlikujejo od več vulkanskih izbruhov, več davkov ali več česar koli drugega. Od pravih ljudi se 
razlikujejo zato, ker kljub temu, da so na videz podobni in jih skoraj ni mogoče razločiti od pravih 
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(odkrije jih vsakdo, ki ima prakso), v njih ni nikogar. Nobene duše, nobene osebe, ki bi imela 
izkušnjo. 
 
So samo energija. Zdi se, da je le eden od petih ljudi na Zemlji pravi. To so ključni ljudje, ki 
manifestirajo Matrico. Nerealne osebe delujejo z enotnim možganskim rojem. Spomin v teh 
možganih je podoben Akaškim zapisom. 
 
Gosia: Ok. Razčlenimo to: Ali se neresnični ljudje rodijo kot vsi drugi? 
 
Swaruu (9): S kakšne perspektive? V tem primeru samo s tvoje perspektive. Ti si eden od 
resničnih, zato tu razpravljamo o tvoji perspektivi. S tvoje perspektive se ne rodijo. 
 
Gosia: Ali začnejo to življenje kot dojenčki? 
 
Swaruu (9): Pojavijo se kot energija na tvoji poti na ulici, ko hodiš, in izginejo, ko jim ne posvečaš 
več pozornosti. Ne rodijo se. Pojavijo se kot oseba v obliki, nato pa za vedno izginejo. Prav tako 
lahko vsak dan znova in znova vidiš isto osebo in gre le za program. Lahko pa z njimi tudi 
komuniciraš. So program, znotraj programa. 
 
Tako kot obstajajo stavbe, obstajajo tudi ljudje. Kot je veter, so tudi ljudje. Na določenih območjih 
bodo kot ponavljajoči se programi obstajali nekateri ljudje. To je povezano tudi z razpravo, ki smo 
jo imeli prejšnji dan. Kaj je resničnost. Če nekaj ni v vaši pozornosti ... ali to obstaja? 
 
Gosia: Ne posvečam jim več pozornosti, izginejo, a potem jih čez teden dni spet vidim. Kako to, 
da so spet zaživeli? 
 
Swaruu (9): Ne pojavijo se v življenje; le zdijo se, da so živi. Toda na začetku nikoli ne moreš 
vedeti, ali so resnične ali ne. Nekateri so resnični ljudje, ki imajo svojo izkušnjo. 
 
Gosia: Ali so moj individualni program ali kolektivni? 
 
Swaruu (9): To lahko vidiš v obe smeri. Toda zate je to predvsem (če ne kar v celoti) tvoj osebni 
program. Ti si tista, ki jih vidi. Če se boš šla z njimi pogovarjat, se bodo odzvali, in če boš vztrajala 
in jim sledila, bodo sledili drugemu večjemu programu, ki ga aktiviraš s svojo pozornostjo, in te 
bodo pripeljali do tega, da boš videla njihov oddelek, njihova življenja in otroke. Oni te lahko 
vidijo, vendar je Matrica tista, ki vidi samo tebe. Vem, da je to zelo odštekano. 
 
Gosia: To je, vendar je v redu. Želim se to naučiti. Okej, rekla si, da jih vidi predvsem moj osebni 
program. Kaj pa, če jih vidi veliko ljudi? 
 
Swaruu (9): To je kolektivno, z ene strani, vendar je tudi tvoj program, da jih lahko vidiš v 
medsebojni interakciji. Če boš sodelovala z njimi, jim boš dala večjo vlogo v svojem življenju. Tudi 
grozni, kot so kriminalci, so prav tako odsev kolektivne miselnosti resničnih. 
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Njihov zunanji odsev ali manifestacija problema, ki ga imajo v svoji notranjosti, v svojih glavah. 
Nekateri imajo le majhno vlogo, na primer gospa, ki vam v trgovini vedno znova prodaja živila. 
Drugi imajo večjo vlogo. Toda tudi ta je lahko resnična. 
 
Na začetku tega ne moremo vedeti. Zato jih moramo obravnavati enako. Če na ulici najdeš 
nekoga, ki ga ne poznaš, ne moreš vedeti, kdo je ta oseba, zato moraš vedno ravnati z vsemi 
enako spoštljivo. 
 
Gosia: Torej lahko tudi neresnične ljudi vidi veliko ljudi hkrati? 
 
Swaruu (9): Sklenili ste dogovor, da boste lahko videli te ljudi. Tako kot lahko vidite tudi isti 
avtomobil ali vlak. Torej jih lahko vidi več ljudi, prav tako kot lahko več ljudi vidi isto prazno 
telefonsko govorilnico. 
 
Gosia: S kom sem se dogovorila? 
 
Swaruu (9): Z Matrico, ko si vstopila vanjo. Kako lahko zdaj veš, katera je resnična in katera ne? 
Ko se z njimi poglobite v pogovor, v pogovoru, ne bodo nikoli sposobni razmišljati izven okvirov. 
 
Oni so tisti, ki so globoko v sistemu. Ki vsak dan hodijo v službo in se skorajda ne pritožujejo. Tisti, 
ki vsako nedeljo zvesto obiskujejo cerkev, tisti, ki si prizadevajo, da bi se vklopili v sistem. Tisti, ki 
se ne morejo prebuditi v višje znanje, tisti, ki ne morejo ustvarjati zunaj svojih skript. Ki ne znajo 
razmišljati zunaj okvirov, tisti, ki se prilagajajo sistemu, so nepravi. 
 
Gosia: Zelo dobro, hvala, ker si to razložila. Zdaj se vrnimo za trenutek nazaj. Rekla si, da se ne 
rodijo. Ali to pomeni, da je tisti, ki se rodi, potemtakem resnična oseba? 
 
Swaruu (9): Ne s tvojega vidika, ne, niso se rodili. Pojavili so se le pred tabo, ko si hodila po ulici, 
in ko si šla mimo njih, večine od njih ne boš nikoli več videla. Toda medtem, ko ti ne veš o teh 
ljudeh, ti ne predstavljajo ničesar drugega kot potencialno energijo. Ni razlike med človekom, ki 
ga ne poznaš in hodi po ulici, ali stebrom, ki ti stoji na poti na pločniku. 
 
Gosia: So torej naša družina, prijatelji, tisti, za katere vemo, da so se rodili ... resnični? Ker so se 
rodili in ne izginejo? 
 
Swaruu (9): Ne, to ni način, da bi jih odkrili, saj če koga ustaviš na ulici, boš izvedela, da se je rodil 
in da je imel življenje. Vendar si ti tista, ki jih oživljaš. Daješ jim večjo vlogo v tvojem doživljanju. 
 
V trenutku, ko boš raziskala zgodovino kogar koli od njih, boš odkrila, da so se vsi rodili in imajo 
življenjske interese in tako naprej. Če se poglobiš v njihova življenja, si ti tista, ki aktivirate druge 
dele programa in jim daje dodano vrednost. 
 
Gosia: Tisti, ki jih poznaš, so se rodili, kot tvoji starši. Morali so se roditi, ker so te rodili. Če 
zagotovo veš, da so se rodili ... to še vedno ni način, da bi ugotovil, da so resnični? 
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Swaruu (9): Ne, to samo pomeni, da imaš zanje večjo vlogo. 
 
Gosia: Kaj pa se zgodi, če vidim, da se nekdo rodi? 
 
Swaruu (9): Če se rodi? Lahko so neresnični ali resnični. Na ta način ne moreš vedeti, ali je nekdo 
resničen ali ne! Vidiš le še en del programa. To je tu nepomembno, kajti v trenutku, ko boš 
raziskovala njihova življenja, bodo vsi imeli zgodovino in rojstvo. 
 
Gosia: Okej, vau, to je potem težko. Rekla si torej, da tisti, ki ne dvomijo o ničemer, zelo verjetno 
niso resnični. Lahko pa so tudi resnični in samo ljubijo izkušnjo spanja, kajne? Ker si pred dnevi 
rekla, da se nekateri od njih ne zbudijo namenoma. 
 
Swaruu (9): Da, zato ne moreš vedeti! Toda, ko nekoga vedno bolj poznaš, lahko opaziš, da ta 
oseba ni sposobna višjega razumevanja. Daj, poskusi se prepirati o metafiziki s prometnim 
policistom. Najverjetneje tam ni nikogar, to je le program za zatiranje ljudi. 
 
Gosia: Da, to razumem. Vendar je žalostno, ker se zdi, da imajo še vedno osebnost in čustva, 
čutijo bolečino in veselje. Ali pa ne? Ali čutijo čustva? 
 
Swaruu (9): Posnemajo ta čustva. V notranjosti ni nikogar, to je program zate (in / ali druge), da 
ga vidiš. Vendar vztrajam, da ne moreš vedeti, zato z vsemi ravnaj enako spoštljivo. 
 
Gosia: Torej je čustveni odziv, ki ga kažejo, lažen? V njihovi notranjosti ni nikogar, ki bi to čustvo 
čutil? 
 
Swaruu (9): Tako je. 
 
Gosia: Ali to vedo? Zdi se, da imajo vsi neko vrsto zavedanja. Opravljajo delo, gledajo televizijo 
itd. Torej imajo neke vrste razmišljanje. Tudi če je le osnovno. 
 
Swaruu (9): Matrica ve. So del Matrice. Mišljenje je kolektivno. In se ne izvaja lokalno, temveč 
prihaja iz glavnega računalnika Matrice. Zato bodo imeli o vsem enako mnenje. Le z majhnimi 
odstopanji. Vse je napisano po scenariju. 
 
Gosia: Ali lahko razložiš, kako to deluje bolj tehnično? Prihaja iz glavnega računalnika Matrice? 
 
Swaruu (9): Obstaja en procesor (možgani) z vsemi programi. Ta je v glavnem računalniku na Luni, 
ki upravlja Matrico. Nato se s pomočjo frekvenc spusti do dekoderja v njihovih glavah (možganih). 
Kar mislijo oni, mislijo vsi. Le z variacijami, ki so jih predhodno nastavili glede na situacijo. 
 
To je interaktivni računalniški nabor programov z omejenimi zmožnostmi. Pojdi do našega 
prometnega policista in ga vprašaj: Kako je z vašo matrično tahionsko-poslovno funkcijo za 
danes? Ne bodo vedeli, kako naj se odzovejo, ker tega ni v njihovem scenariju in Matrica ne bo 
imela odziva. Le zavrnila bo z izgovorom. Nič inteligentnega. 
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Gosia: Haha, noro, ampak začenjam to zaznavati. Počasi. 
 
Swaruu (9): Vsi tisti, ki zavračajo teorije zarote, NLP-je, pošasti in duhove, so ljudje iz Matrice ali 
Matrica. Ker te stvari niso iz Matrice. Nimajo nobenega pametnega odziva, razen tistega, ki jih je 
Matrica naučila, da to počnejo, da se odzivajo. In to z istimi komentarji in reakcijami: 
 
Duhovi; "Oh, ja, moja teta Matilda je rekla, da je nekoč davno tega na Škotskem videla duha." 
Morda to ni bila teta Matilda na Škotskem, morda pa bo naslednjič to stric George v Devonu, toda 
vse to je program! 
 
NLP-ji; "Nikoli dokazano, vendar možno. Mislim, da je vse to neresnica, vendar poskušam ohraniti 
odprto glavo. Kakšna je današnja igra na televiziji?" 
 
Pošasti; "To je Disneyjev film, kajne? Aha, misliš tiste prave! To je zato, da bi prestrašili otroke." 
To so primeri vnaprej programiranih ljudi iz matrice. 
 
Gosia: To je zelo zanimivo in smiselno. Hvala, Swaruu. Zdaj se vrnimo k našim družinam. Rekla si, 
da neresnični ljudje izginejo. Moja družina ne. Ali to pomeni, da so resnični? Ali pa spet... to nima 
nobene zveze z njo? 
 
Swaruu (9): Ali so zdaj pred tabo? Ali jih zdaj gledaš? Ne gledaš! Torej izginejo. Ti samo domnevaš, 
da ne izginejo! 
 
Gosia: Toda jutri se bodo vrnili. Z njimi se bom na primer pogovarjala. 
 
Swaruu (9): Samo, če boš to želela! 
 
Gosia: Torej vstopajo in izstopajo? Če so neresnični? 
 
Swaruu (9): Zate, da, to počnejo. Tudi pravi. Nepravi še toliko bolj! Ni preteklosti, ni prihodnosti, 
je samo zdaj. Kar vidiš, je to, kar je zdaj. Vse drugo, resnično ali neresnično, ni, vse to le zadržuješ 
v svojem umu. 
 
To, da lahko nekoga pokličeš, je zato, ker ga imaš v spominu, v mislih, a če ga pozabiš, ti večinoma 
ne bo več resničen. Tvoj um, tvoje dojemanje, tvoj osebni način videnja sveta, vesolja, je vse, kar 
obstaja. Zate in ti si vse, kar je zdaj pomembno, če je v tvoji pozornosti, obstaja. Vse drugo ne 
obstaja. 
 
Hočem reči, da v vašem svetu obstajajo samo stvari, ki so pomembne za vas. Ostalo ne obstaja. 
Tu pridejo na vrsto neresnični ljudje. Za vas so nerealni, ker niso pomembni za vas in za vaše 
življenje! 
 
Gosia: Če postanejo pomembni ... ali to pomeni, da so resnični? 
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Swaruu (9): Če oba nameniva dovolj pozornosti temu konceptu v Matrici, se bo sčasoma 
manifestiral. Da, potem bo postal resničen. Dovolj energije pozornosti in manifestiral se bo v 
realnost, ki jo lahko vidiš s svojimi petimi čutili. 
 
Gosia: Nekoliko nejasno, a vse bolj jo zaznavam. Torej, če posvetim dovolj pozornosti in 
pomembnosti neresnični osebi ... jo to naredi resnično? 
 
Swaruu (9): Izkušnja te osebe bo zate resnična, vendar bo oseba še vedno bodisi lažna bodisi 
resnična. 
 
Gosia: Moram reči, da je ta tema veliko bolj zapletena, kot sem mislila. Mislila sem namreč, da 
gre samo za to, da so biološko resnične ... samo brez duše. Nekakšni organski portali. Toda 
biološko "resnični". Iz najinega pogovora pa je razvidno, da so mnogi med njimi zgolj mentalni 
konstrukti... ki na neki točki izginejo. Ni biologije. 
 
Swaruu (9): Poglejmo to s čisto metafizičnega ali duhovno-konceptualnega vidika in brez Matrice. 
Ti, Gosia, si edina na Zemlji, nič drugega ne obstaja s tvojega stališča. Do drugih ljudi nimaš 
dostopa. Osredotoči se na svojo identiteto, na svoj Ego. Ali je zdaj s tabo tvoja mati? 
 
Gosia: Ne. 
 
Swaruu (9): Ne, torej obstaja le kje? V tvojem umu in spominu. 
 
Gosia: Obstaja na Poljskem. 
 
Swaruu (9): To je v tvojem umu. Poljske ni. Vse, kar obstaja, je to, kar vidiš zdaj. Ta soba tako 
dolgo, dokler svojo pozornost usmerjaš na nekaj. Vidiš, kako se ves preostali svet zadržuje le v 
tvojem umu? Svet ne obstaja, obstaja le tvoja predstava, ki ti govori, da tam zunaj obstaja svet. 
 
Gosia: Vendar si bila tam, še preden sem izvedela zate. Nisem te imela v mislih, a bila si tam. Ali 
misliš, da se to morda nanaša na različna posamezna vzporedna vesolja? 
 
Swaruu (9): Tudi to je le ideja. In da, tudi to. To je resnica s tvoje perspektive, s tvojega 
vzporednega vesolja. Toda mislim na to, da si vse, kar obstaja, le ti. To želim sporočiti. Ti, Gosia, 
si vse, kar obstaja. Vse drugo si tudi ti. Vsi drugi ljudje si spet ti, prav tako skale in drevesa. Ti si 
vir. Torej je vse, kar obstaja, v tvoji glavi. 
 
Gosia: To je iz najvišje ravni zavesti. Morda bo mnogim ljudem to težko dojeti. Skrbi me, da se jim 
bo zdelo, da to ni preveč praktično za njihovo življenje. Gre za zelo visoko filozofsko in abstraktno 
razmišljanje o tem, kaj je resničnost. 
 
Swaruu (9): Če bi to lahko razumeli, bi se njihova življenja dramatično spremenila na bolje in vse 
težave sveta bi prenehale obstajati. Tako pač je. 
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Zato nima smisla čutiti nobene ločenosti, saj je vse tudi ti. Če se vrnemo k nepravim ljudem. Kaj 
so s te perspektive tega, kar zaznaš Gosia, tisti ljudje, mimo katerih greš na ulici in jih ne boš nikoli 
več videla? 
 
Ali celo tisti, ki jih boš videla, vendar omejeno? Zate niso nič drugega kot potencialna energija. 
Enako kot steber ali telefonska govorilnica. Nobene razlike, razen tiste ali pomena, ki jim ga daješ. 
Zate in tvoj svet, ki si tudi ti, si edina, ki obstaja. Ves svet zunaj tebe izhaja iz tvojih omejenih petih 
čutov. 
 
To ni nič drugega kot električni impulzi, ki jih interpretira tvoj miselni program. Program, ki si ga 
ustvarila s svojimi življenjskimi izkušnjami. Vendar je to le subjektivna interpretacija in edinstvena 
zate. V tvojem primeru ne obstaja nič drugega kot ti tam v 3D-prostoru. Morda komuniciraš z 
ljudmi, ki so videti resnični, ker so dražljaji na tvojih pet čutil enaki tistim, ki bi ti jih dala resnična 
oseba. Vendar je vse to v tvojem umu. 
 
Gosia: Ampak tako so potem vsi ljudje takšni, mentalni. Ni nikogar razen mene. Resnični ali ne, 
vsi so jaz. A kljub temu nekatere še vedno označuješ za neresnične. V čem so potem resnični 
drugačni? Zakaj nekatere imenuješ resnične, druge pa neresnične, če je tako ali tako vse v moji 
glavi. Kakšna je razlika med resnično osebo v mojem umu in nerealno osebo v mojem umu? 
 
Swaruu (9): Če z njimi bežno komuniciraš, ne moreš ugotoviti razlike. Šele ko z njimi komuniciraš 
na globlji ravni. Lažne so tiste, ki so globoko zasidrane v sistem. Tisti, ki se prilegajo sistemu, ki ga 
branijo. Tam ni nikogar, v interakciji ste s programom. 
 
Usmeri v njih dušni spektrometer in prinesel bo enake rezultate kot svetilka! Drugi je nekdo, ki 
ima tam fizično izkušnjo. Tega ne moreš opaziti, razen če druga oseba ne izda nečesa, kar je namig 
za spoznanje, kaj je v njej. 
 
Kot na primer, da se nekdo vpraša, ali je resnična oseba, in se celo vznemiri zaradi možnosti, da 
ni resnična ... To je resnična oseba! Vendar ne pozabi, da nate vplivajo na enak način. Z njimi 
moraš ravnati z enakim spoštovanjem. 
 
Gosia: In če se fizično porežejo, ali bodo izkrvaveli? Ta tema je zame precej zapletena, vendar jo 
poskušam razumeti. Zahvaljujem se za tvojo potrpežljivost. 
 
Swaruu (9): Da, krvaveli bodo. To je del programa. Če jih boš udarila v nos, se bodo prav tako 
odzvali z "Kaj hudiča je narobe s tabo" (oprostite, da uporabljam sleng). Tudi to je del programa. 
Lahko te tudi udarijo nazaj! Zdaj pa... To, da jih opazuješ, jih tudi spreminja, saj jim daješ več 
"scenarija" v svojem življenju. 
 
Gosia: Ali so lahko živali neresnične? 
 
Swaruu (9): Enako kot pri ljudeh. Nekatere živali iste vrste so resnične, druge niso resnične. Zdaj 
je to morda šokantno: Veliko resničnih ljudi se poroči, ima otroke, ljubi in živi z neresničnimi 
ljudmi. Eden od teh neresničnih ljudi lahko postane portal za walk-in. Tako lahko v nekem 



trenutku postane resnična oseba. Prav tako pa to, da ste resnična oseba, ne zagotavlja, da boste 
to postali "jutri". 
 
Gosia: Da, rekla si mi, da je mogoče izgubiti dušo. 
 
Swaruu (9): Lahko izgubiš povezavo s svojim višjim jazom. Tvoja duša ni v telesu, temveč le deluje 
prek telesa. 
 
Torej nekdo, ki se izgubi: Če je bil umetnik zelo srečen, dokler se ni nekaj zgodilo in je moral več 
let delati kot prodajalec zavarovalnic. Depresija za depresijo. Vedno znova in znova počne isto v 
dolgočasju. Ta duša izgubi vsakršno zanimanje za vstop v to telo. 
 
Gosia: Torej lahko telo deluje brez duše? Mislila sem, da vse, kar organsko živi, čuti, vsebuje neko 
zavest ali dušo. Torej zdaj izvem, da lahko oseba, ki je bila resnična, izgubi dušo in je še naprej 
biologija prej resnične osebe? 
 
Swaruu (9): Ja, ampak to sploh ni biologija, to je prekleti hologram (oprosti), ljudje iz Matrice. Če 
jih dobro pogledaš, so vsi videti enako in celo v sosednjem mestu lahko najdeš drugega skoraj 
popolnoma enakega ali enako živečega. 
 
Ampak ja, prav imaš, pravo biološko telo ne more delovati brez duše. Preprosto ne more. Ohranja 
se z drobno nitko povezave (srebrno nitko, ki jo poznaš). In zapadlo bo rakavim obolenjem in 
drugim stvarem, kot sta demenca in Alzheimerjeva bolezen, celo avtizem pride sem. Vendar ne 
za dolgo. To je tudi razlog za številne bolezni. 
 
Gosia: Kako veš, ali si še vedno "resničen" ali ne? 
 
Swaruu (9): To je notranje spoznanje. To je "iskra življenja". Veš zaradi tega, kar ta druga oseba 
počne in govori. Zaradi strasti do življenja. Spraševanje o vsem, kot to počneš zdaj. To je prava 
oseba. To preprosto veš. 
 
Gosia: Ok. In kaj se zgodi z otroki med pravimi in nepravimi? 
 
Swaruu (9): Nekateri so lahko nepravi, drugi resnični. Za kaj vse je pomembno, na koncu je 
pomembna izkušnja, kot smo rekli prej. Torej za vse, kar je pomembno, so vsi resnični. 
 
Gosia: Ali lahko neresnični ljubijo? Občutiti ljubezen? Ali pa je tudi to posnemanje? 
 
Swaruu (9): Vse je posnemano. Toda, da bi v celoti opazila, kaj se dogaja, verjetno potrebuješ 5D 
zorni kot. 
 
Gosia: In če ga na koncu vzljubiš? Nerealno osebo? 
 



Swaruu (9): Lahko. In to se zgodi. Če to izpolni resnično osebo, je to smiselno. Po mojem mnenju 
pa nikoli ne izpolnjuje tako kot to, da imaš pravega partnerja. Dihotomija pri vsem tem je, da so 
lahko ljudje, za tebe resnično, hkrati neresnični in resnični. 
 
Gosia: Organski portal je tu razumljen kot nekaj bolj negativnega, kar uporabljajo Archoni. Je res 
tako? 
 
Swaruu (9): Tako je. To so tisti, ki organske portale največkrat uporabljajo. Vendar ne samo. 
 
Gosia: Ali so tudi nekateri reptili nerealni? 
 
Swaruu (9): Da, tudi zanje velja enako. Nekateri resnični, drugi neresnični. 
 
Gosia: Ali se tudi reptili manifestirajo v Matrici? Ali imajo to moč? 
 
Swaruu (9): Da, vendar ne ravno. Ne morejo, ker niso v celoti v njej! 
 
Gosia: Kje so? 
 
Swaruu (9): So v ozadju družbe, ne v družbi. Matrico pa manifestirajo prek vplivnih ljudi. 
 
Gosia: Ali je mogoče, da so nekateri resnični ljudje, ki se zdijo kot Matrica, zemeljska bitja, z Gaie, 
ki jih višje zadeve preprosto ne zanimajo, in ne nujno neresnični ljudje? 
 
Swaruu (9): Da, in večina jih je. Večina so resnični ljudje v Matrici in živijo z njo po najboljših 
močeh, so resnični in imajo izkušnjo. Nanje vplivajo tudi Archoni, ki jim šepetajo stvari. Dojemajo 
jih kot nekaj podobnega, kot so njihove lastne misli. 
 
Gosia: Kaj je namen teh neresničnih ljudi? Nekoč si rekla, da je njihov namen spodbuditi čustvene 
reakcije pri resničnih ljudeh. Ali lahko poveš kaj več o namenu njihovega bivanja tukaj? Razen 
tega, da vzdržujejo Matrico? 
 
Swaruu (9): Namen je enak kot pri vsakem prizorišču, na primer v filmu. Da ti da ozadje za vse, 
kar želiš živeti. So dopolnilo. Dodatki v filmu. Niti niso ljudje; so le energija, ki je videti kot ljudje. 
 
Podobna energija je včasih videti kot stojalo za časopise ali koš za smeti. Nič drugače. Da bi ti dali 
več konteksta za tvojo zgodbo. Toda vsi so dobesedno v tvojih mislih. In da, da bi v tebi spodbudili 
čustveni odziv. To pomeni, da začinijo "omako" tvojega življenja. Da bi jo osmislili kot izkušnjo. 
 
Gosia: Ali se projicirajo izključno iz naših misli ali je v to vključena tudi tehnologija na Luni? Kot 
da so hologrami ali kaj podobnega, kar se projicira od tam. 
 
Swaruu (9): V bistvu jih ustvarjajo vaši možgani. Matrica pa prebere vaše misli in vse to projicira 
ven. Vaš um je veliko močnejši, kot si lahko predstavljate. Kot se nikoli ne naveličam ponavljati, 
vas omejuje le misel, da ste omejeni, saj lahko ustvarite vse, ker ste že ustvarili. Vi ste Vir. Niste 



niti del Vira, kot pravijo mnogi na Zemlji. Vi ste to. Tudi drugi resnični ljudje ste le vi sami v 
ogledalu. 
 
Gosia: To čutim tudi jaz. Že od nekdaj se čutim tako. Kot da sem bila sam Vir v ustvarjalnem 
gibanju. Naslednje vprašanje je povezano z otroki, ki umirajo na primer nekje v Afriki, ali so lahko 
nekateri od njih tudi neresnični? 
 
Swaruu (9): Da, tudi oni so nerealni. Morda je tam tudi nekaj resničnih, vendar večinoma 
neresnični. Njihov namen je, da so zgled, kaj naj ne bi bili in česa naj ne bi počeli. Če o njih veste 
po televiziji, niso del vašega življenja. Vendar pa vas opominjajo, da tega ne smete ustvarjati. 
 
Gosia: Dobro, zadnje vprašanje o neresničnih ljudeh. Torej tudi če so nerealne osebe dobre in 
pozitivne, nikakor ne morejo postati prava oseba? Dobiti dušo? 
 
Swaruu (9): Da, lahko dobijo dušo. Predvsem kot walk-in. To je zato, ker so portali. In to je odvisno 
od njihove frekvence. Ta bo določila, s katerim frekvenčnim ujemanjem so združljivi. In njihova 
frekvenca je odvisna od vloge, ki jim jo lahko dodelijo resnični ljudje okoli njih. Vloge, ki jih imajo 
okoli sebe in so jim dodeljene. 
 
Gosia: Toda, če niso biologija ... kako lahko po walk-inu nenadoma postanejo biologija? 
 
Swaruu (9): To so nenadoma postali biologija, ker ste vi in drugi resnični to manifestirali zanje. 
Tako močni ste! In to je dobesedno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevod: Stane 


