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TECHNOLOGIA “GŁOS BOGA”
Sezon 04, odcinek 05

5 kwietnia 2016 r.

DW: David Wilcock
CG: Corey Goode

DW: Witam wszystkich w “Kosmicznym ujawnieniu”. Jestem prowadzącym,
nazywam się David Wilcock. Jestem tutaj z Corey’em Goode’em i w tym
odcinku będziemy odkrywali różne aspekty wielce kontrowersyjnego tematu,
który może zakłócić cały wasz porządek, czyli technologię “Głos boga”.
Siedziałem tutaj i medytowałem, przygotowując się do tego oraz rozmyślałem
o tych wszystkich historycznych aspektach tego jak pewne rzeczy zostały
zrobione i oczywiście połączymy to wszystko z tą bardzo dziwną nowoczesną
technologią. Tak więc to wszystko będzie kontrowersyjne. Może to również
być przykre, więc odwołujemy się do dyskrecji oglądających.

Dobrze, Corey’u, witaj w programie.

CG: Dziękuję.

DW: Gdy cofniemy się do historii Kliki (Cabal), wydaje się, że mamy do
czynienia z tajemnymi szkołami egipskimi lub babilońskimi, które zostały
zaabsorbowane do Imperium Rzymskiego wtedy, gdy Rzym najechał Egipt
podczas jego osłabienia. Zabrali oni Bibliotekę Aleksandryjską, przywieźli ją
do Watykanu, a następnie przenieśli do Anglii. Jest udokumentowane, że
Rzymianie przyjeżdżali do Anglii od około początku pierwszego wieku po
Chrystusie. Stworzyli oni Bath, który jest angielskim miastem i który ciągle
posiada łaźnie rzymskie. Wydaje się, że stało się ono ich nową bazą
operacyjną na całą Europę.

Religijne wojny, które my znamy pod pojęciem krucjat, zaczęły się około roku
tysięcznego naszej ery i to właśnie wtedy Klika (Cabal) zaczęła zajmować się
grupami znanymi jako Asasyni. Czy słyszałeś coś ze swojego podwórka na ten
temat … czy posiadasz jakiekolwiek informacje na temat używania
narkotyków np. takich jak haszysz, aby szkolić tym ludzi w celu zrobienia z
nich zabójców?

CG: Grupy te, które my uważamy za Illuminati lub syndykaty okultystyczne
pozostają pod kontrolą umysłu przez całe milenia. Używają one narkotyków,
traumy, pozytywnego lub negatywnego wsparcia i wszystkich innych metod,
których używali dosłownie od tysiącleci.

DW: Czy spotkałeś się z informacjami, które sugerują, że narkotyki oraz
trauma były używane przez cały ten czas, zaczynając prawdopodobnie od
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Zakonu Asasynów tak, aby osoba mogła być wprowadzona w stan, w którym
zostałaby przekazana komenda werbalna – słowo klucz, o której słyszeniu nie
pamiętałaby później, lecz po usłyszeniu jej zrobiłaby to co ten rozkaz mówił?

CG: Tak. Przy użyciu narkotyków, nadużyć seksualnych oraz innych rodzajów
traumy wyrządzanej ludziom, gdy byli oni młodzi, powodowali u nich
fragmentację osobowości i jest to bardzo starożytna metoda tworzenia ludzi u
których wytwarza się inicjacja poprzez słowo klucz, frazę wyrazów lub słowo-
strażnik do przejścia z jednej osobowości do innej i z powrotem do uległego
usposobienia, nie pozostawiając im żadnej pamięci tego co zrobili – tak jak w
“Kandydacie” (The Manchurian Candidate). Jest to bardzo starożytna taktyka.

DW: Dobrze, właśnie teraz powiedziałeś coś czego wielu ludzi może nie być
świadomych. Mogą oni myśleć, że MKUltra (link tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/MKUltra ) był wynaleziony przez nazistowskie
Niemcy i jest dopiero niedawnym zjawiskiem oraz stał się zagadnieniem
dopiero od ostatniej połowy ostatniego wieku lub jakoś tak.

CG: Nie.

DW: Czyli jest to więc starożytna technologia?

CG: Tak. Rdzeniem całego programu MKUltra była wiedza o bardzo
prastarych działaniach, które te grupy Illuminati robiły swoim własnym
członkom rodziny od wielu setek lat. Byli oni bardzo dobrze zapoznani z nimi i
wiedzieli, że one działają, no i postanowili zaimplementować to w swoich
programach.

DW: Spotkałem się raz z facetem, który był częścią rodziny posiadającej
bardzo dużo pieniędzy i zabrano mnie do loży masońskiej, która z kolei
posiadała jeszcze wiele innych loży wewnątrz bardzo dużego budynku. To, co
odkryjesz o tych ludziach jest tym, że muszą oni zapamiętywać niezwykle
długie ilości informacji słownych, które później muszą automatycznie
powtórzyć i muszą to zrobić dosłownie – są to informacje złożone i bardzo
długie.

Czy człowiek musi być w stanie wprowadzać siebie w stan hipnozy, aby
doprowadzić swoją pamięć do takiej wydajności?

CG: Cóż, tak. Muszą oni być w stanie wpływać na stan swojej świadomości.
Jest to kluczowym czynnikiem.

DW: Powiedz nam co wiesz o tych tajnych stowarzyszeniach i ceremoniach,
które tam się odbywają. Czy odprawiane są one z intencją, aby wprowadzić
cię w stan hipnozy? Czy robią oni ludziom rzeczy, które są dla nich ogromną
traumą, a następnie wprowadzają cię w stan zmienionej świadomości?
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CG: Poza próbami rekrutacji mnie przez wielu członków tajnych stowarzyszeń,
nie brałem udziału w żadnych takich ceremoniach. Wiedza, którą posiadam o
tych technologiach, które używają aby wpływać na ludzi na odległość – to
pewnego rodzaju technologi radiowa lub mikrofalowa.

Były to płaskie panele, mogli się skupić na jednej osobie w zatłoczonym
pomieszczeniu wysyłając jej sygnały, które wprawiały w wibrację jej czaszkę
oraz jej mózg. Wtedy ludzie zaczynają słyszeć dźwięki lub głosy niekoniecznie
przez ich własne uszy, lecz w swojej głowie. Oni nazywają to technologią
“Głos boga” .

DW: Co masz na myśli mówiąc płaskie panele? Jak dokładnie to wygląda?

CG: Wygląda to tak jak … co chcę przez to powiedzieć – jeśli możesz podać
mi ten laptop?

DW: Jasne. Ale nie pokazuj Klice (Cabal) numerów seryjnych. Ha, ha, ha.

CG: Jest to bardzo podobne do tego. Umieszczone byłoby to na statywie z
przewodem wychodzącym z niego i biegnącym do skrzynki. Ta skrzynka ma
coś takiego jak mikrofon do którego możesz mówić lub będzie tam wstępnie
zaprogramowany sygnał dźwiękowy, który wyślesz do celu.

Była tam jeszcze trzecia funkcja. Panel mógł być skierowany na osobę i mógł
celować, i skupić się na pojedynczej osobie. A nie różnił się wcale wielkością
od tego tutaj.
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CG: Było tam też coś co oni nazywali funkcją ładowania danych, która
posiadała złożony program stworzony do załadowywania danych. Ludzie,
którzy tworzyli te programy byli nazywani programistami i mogli stwarzać
scenariusze, aby przekazywać innym ludziom odczucia wzrokowe, dźwiękowe
czy węchowe … Ludzie ci mogli odczuwać zapach, smak lub byli
programowani poprzez to, czego doświadczali przez stymulowanie ich
mózgów tą technologią. Mogli oni więc przekazać innym pełne spektrum
dźwiękowe, wizualne lub węchowo–smakowych halucynacji.

DW: Przyczyną dla której wyciągnąłem sprawy masońskie na światło dzienne
jest fakt, że wysoko postawiony informator należący do Illuminati, Jacob, z
którym posiadam kontakt od długiego czasu, przekazał mi bardzo dużo
szczegółów na ten temat.
Powiedział on, że zmuszanie ludzi do zapamiętywania tych bardzo długich
fragmentów tekstów jest doskonałym sposobem na stworzenie wspaniałych
jednostek hipnotycznych, gdzie ludzie składowaliby w sobie gigantyczną ilość
informacji bez udziału ich świadomości.

Technologia ta więc angażuje też ogromną ilość czasu, mnóstwo tych
obrządków, ale również i hipnozę, i ogromną ilość pracy. Technologia ta …

CG: No i chętnych partycypantów.

DW: Zgadza się. Kiedy używasz tej technologii … To czy musisz być w stanie
zmienionej świadomości aby ona zadziałała?

CG: Nie.

DW: Czyli teoretycznie może ona być użyta na każdej osobie?

CG: Tak, można ją użyć na jakiejkolwiek osobie. Przyznaję, że wcześniej ich
technologia działała tylko przy użyciu fal ELF (exteremely low frequency,
bardzo niskich częstotliwości, przyp. tłum.). Istnieje tam coś co nazywane jest
efektem rozrastania się (blooming efekt) … Co działa zupełnie tak jak
promień światła. Kiedy włączysz go, to rzutowane na ścianę koło wąskiej
wiązki światła powiększa się, gdy oddalasz się od ściany. To jest właśnie to,
co oni nazywają efektem rozrastania się (blooming efekt) i to również
występuje przy użyciu fal radiowych, strumienia cząsteczek, promieni światła,
laserów i wszystkiego co przychodzi mi do głowy.

Również zmiany w atmosferze podlegają temu efektowi rozrastania się, gdy
używa się różnych technologii.

DW: Cóż, gdyby Pete Pterson był z nami to od razu zacząłby mówić na temat
tego, co on nazywa połączeniem fazowym (phase conjugation), a o którym
mówi, że działa to tak: gdy masz dwie wiązki światła, które ulegają efektowi
rozrastania się na pewnej powierzchni to te wiązki skupią się ponownie w
jeden punkt, gdy wycelujesz dwie lub nawet trzy inne na ich źródło.
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CG: Wiem, że przeszli oni do innego typu technologii. Ta technologia jest
uzależniona od modelu i była skuteczna tylko … w zasięgu widzenia. Musiałeś
patrzeć na daną osobę i nie przekroczyć odpowiedniej odległości od niej, aby
mogło to być użyte.

Nowsza technologia może być użyta z samolotu, z satelitów umieszczonych
na niskiej orbicie ziemskiej lub z dronów. Ciągłe jest to ‘zasięg widzenia’, lecz
tym razem penetruje ona pewne materiały takie jak dach mieszkania w
zależności od materiałów, z których jest on zbudowany.

Niektórzy ludzie używają pewnego rodzaju izolacji, która utrudnia użycie tej
technologii, jednakże dana osoba może spać w łóżku i przelatujący dron
może skupić się na niej poprzez przechwycenie jej promieniowania cieplnego,
następnie włączyć ładowanie danych i przekazać tej osobie pewne sny lub
całkowicie fałszywe doświadczenia odnośnie …

DW: Jestem w stanie zrozumieć pomysł mikrofonu i możliwości mówienia do
niego oraz tłumaczenie tego na jakiegoś typu fale wizualne. Czy mógłbyś
nam powiedzieć coś więcej na temat tego, jak to ładowanie danych dokładnie
działa? Czyli mówisz, że ludzie mogą nagle mieć sny, które zostały przy
pomocy promieniowania wtłoczone w ich głowy przy użyciu technologii “Głos
boga”?

CG: Nie tylko to, ale również mógłbyś siedzieć tuż przy mnie z przodu i byłbyś
namierzany w celu wywołania obrazu pewnej osoby w pomieszczeniu,
zaczynającej rozmowę z tobą i … gdyby ta osoba posiadała pewien
specyficzny zapach to poczułbyś go. Jest to używane nie tylko aby celować w
ludzi, ale również po to, aby kontaktować się z agentami będącymi w
intensywnym polu działania. Zupełnie tak, jakby ktoś znajdował się za linią
wroga, a oni wysyłaliby informacje i ładowali dane o drodze ucieczki, aby
spotkał się z ekipą ratunkową lub dla szpiegów w terenie wysyłaliby
informacje w lot.

Posiada to cały pakiet różnych zastosowań, lecz w chwili, gdy technologia ta
stała się bardzo powszechna to wielu ludzi z czarnych operacji zaczęło jej
używać na partnerach swoich byłych żon. Zaczęli oni celować w osoby
indywidualne i dla wielu z tych grup stało się to technologią “spod lady”.

DW: Zanim dotarł do mnie pierwszy informator i przekonałem się, że UFO jest
prawdą, krążyła w mojej rodzinie bardzo nieprzyjemna historia: jeden z
przyjaciół mojej mamy był przyjacielem kogoś kto żył w Nevadzie i kto zaczął
widzieć latające statki lub coś takiego – jakieś punkty światła na niebie, które
poruszały się w sposób przeczący prawom Newtona. Myśleli oni, że dzieje się
tak z powodu używania lornetki, która zbierała błyski światła z przelatujących
samolotów.

Krótko po tym, gdy ten facet zaczął widzieć te statki w biały dzień na samym
środku pustkowia, zaczął on również słyszeć głosy w swojej głowie i zaczął
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odczuwać to ekstremalne uczucie zła – coś tak jak głosy potworów lub
ogromnych bestii stąpających i ciągnących za sobą ogromne łańcuchy oraz
warczenie.

Odczuwał on również dziwne zmiany temperatur w pomieszczeniu takie jak
zimno. Zaczął też doznawać czegoś co wydawało się być halucynacjami w
pokoju. Myśleliśmy, że mogli mu zaaplikować LSD albo coś takiego. Nie
wiedzieliśmy naprawdę co się tam działo, lecz człowiek ten był tak bardzo
wystraszony, że jednego dnia niedługo po tym jak to się wszystko zaczęło,
dosłownie wsiadł do samochodu, wyjechał z domu i nigdy tam nie wrócił – nie
starał się wziąć ze sobą żadnych osobistych rzeczy, po prostu uciekł w
totalnej panice. To wszystko wydarzyło się zanim wiedziałem cokolwiek o
UFO.

Jest to tylko jeden z przykładów z życia mojej rodziny. Czy myślisz, że jest
możliwe, aby był on namierzany tą technologią? Czy to brzmi spójnie z tymi
informacjami?

CG: Tak, to brzmi spójnie. Nazywają tę technologię „bioneuronowe styki”
(bioneural interfacing). Jest ona często używana, by przekonać ludzi, że
rzeczywiście mają kontakt z ikoną religijną ich systemu wierzeń, wzniesionym
mistrzem duchowym czy różnymi ET, które channelignują. Używają tego, by
połączyć się z tymi ludźmi i wysłać im informację w formie komunikatu
głosowego, a także przekazać im obraz.

Chodzi o to, że funkcja przekazywania wizji… jeśli jest używana długotrwale,
zdecydowanie powoduje schizofrenię paranoidalną u ludzi, którzy w
przeciwnym wypadku nigdy nie rozwinęliby tego zaburzenia lub mieliby
jakąkolwiek nierównowagę chemiczną w mózgu.

Całkowicie normalna osoba, która nigdy nie miała żadnych problemów –
wystawienie jej na ogromne natężenie tej technologii zdecydowanie
spowoduje u niej schizofrenię paranoidalną.

DW: Cóż, właśnie oznajmiłeś nam sensację, bo oznaczałoby to, że niektórzy
ludzie którzy identyfikują siebie jako channelingowcy pozytywnych istot
boskich, tak naprawdę mogą być zdalnie kontrolowani, a informacje które
przekazują mogą być zwykłą propagandą pod wizytówką różnych mieszanek
agencji wywiadowczych.

CG: Ja wiem, że jest to prawda absolutna. Tak to się właśnie odbywa. Ta
technologia została również użyta na wrogach podczas wojny, ludziom
ukazano postacie religijne i powiedziano, że Wielki Kalifat lub Allach powraca,
“rzuć broń i poddaj się”. Było to bardzo skuteczne.

Zostało to opracowane tak, aby działało wraz technologią typu Blue Beam
(link tutaj, ang.:http://rationalwiki.org/wiki/Project_Blue_Beam).
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DW: Może wyjaśnij to w kilku słowach tym, którzy nie wiedzą czym ona jest?

CG: Niektóre komponenty tej technologii są hologramami, niektóre są
ulokowane na ziemi, a niektóre w przestrzeni kosmicznej, ale cała ta
technologia ma na celu wytwarzanie wrażeń wizualnych na niebie tak, aby
były one postrzegane przez całe masy ludzi i które wyglądałyby na
trójwymiarowe i lite obiekty. Przeprowadzono już niewielkie testy przy
częściowym użyciu tej technologii.

Większość technologii Blue Beam została usunięta i nie pozostaje w użyciu.
Jednakże technologia “Głos boga” jest powszechnie używana przez wiele
różnych grup z czarnych operacji.

DW: Cóż, wracając do tematu Zakonu Asasynów, pomyślmy przez chwilę,
wydaje się że siła narkotyków zmieniających świadomość ludzką jest kluczem
w popychaniu ludzi do zrobienia czegoś, co normalnie jest poza ich granicami
etycznymi. Czy technologia “Głos boga” również ułatwia ten proces? Czy
możliwym jest wytworzenie różnych stanów psychicznych u ludzi, które
mogłyby w pewnych wypadkach przypominać stan podobny do upojenia
narkotykowego?

CG: Tak. Mogą oni pobudzić pewne części mózgu, aby uwolnił on różne
substancje chemiczne, powodując np. depresję. Również czasami, w
zależności od tego jak silną wolę posiada dana osoba, mogą oni pobudzić ją
do dokonania aktów zła, jeśli popracują tą technologią nad nią przez dłuższy
czas.

Jeśli to spowoduje wytrącenie jej z równowagi chemicznej to tym lepiej dla
osiągnięcia ich celu. Jeśli jeszcze dana osoba zacznie brać środki
antydepresyjne lub przeciwlękowe to mnóstwo z tych lekarstw sprawia, że ta
technologia staje się jeszcze bardziej skuteczna.

DW: Czyli widziałeś tę technologię w użyciu w terenie?

CG: Tak.

DW: Jakie były skutki tej, których naocznym świadkiem byłeś? Czym były te
rzeczy, które były zrobione przy jej użyciu?

CG: Kontaktowanie się z ludźmi, którzy przyłączali się do grupy … rozbijanie
grup, doprowadzanie do defragmentacji w grupie aby doprowadzić do tarć.

DW: Grupy ludzi zbierających się w jakim celu?

CG: Aby wydobyć informacje, które nie powinny się wydostać albo łączenie
ludzi razem po to, aby rozmawiali o rzeczach o których nie chcieli rozmawiać.
Bycie proaktywnym i powodowanie, aby ludzie obracali się przeciwko sobie i
zachowywali się paranoicznie.
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Również widziałem tę technologię w użyciu na ludziach, którzy wierzyli że są
w kontakcie ze wzniesionymi mistrzami oraz istotami pozaziemskimi.

DW: Czyli osobiście widziałeś jak było to robione?

CG: Tak.

DW: Posiadamy listę niektórych nazw tych rzeczy, które były umieszczone w
artykule ze strony http://prepareforchange.net i które odnosiły się
bezpośrednio do twojej informacji. Oczywiście jedną z tych rzeczy jest “Głos
boga” o którym wspomniałeś. Istnieje również V2K oraz urządzenia “Głos w
czaszce”. Czy słyszałeś o nich?

CG: Zgadza się. To są te same rzeczy.

DW: W jaki więc sposób odnosi się to do czaszki? Czy to wprawia czaszkę w
wibracje?

CG: Zgadza się.

DW: A to z kolei wytwarza akustyczne częstotliwości, które ludzie słyszą?

CG: Zgadza się. Powoduje to akustyczne frekwencje dźwiękowe, które
nazywane są “Głos w czaszce”. Niektóre z nich będą powodowały wibracje
głowy oraz tych małych kosteczek w uchu.

DW: Dobrze. Znajduje się również na tej liście technologia wpływania na
zachowanie. Czy również słyszałeś to określenie?

CG: Jest to pewnego rodzaju ogólne określenie, coś tak jak: modyfikacje
behawioralne.

DW: Dobrze. Następnie mamy LRAD – Agregat Akustyczny Dalekiego Zasięgu
(Long Range AcousticDevice).

CG: Tak.

DW: Czy jest to ten panel, który opisałeś? Czy tak właśnie jest to nazywane?

CG: Zgadza się. Odnoszono się do tego jako do “Głosu boga”, gdyż ludzie
poprzez używanie na nich tego urządzenia myśleli, że słyszą głos Boga.

DW: I ostatni, który jest na tej liście to DARPA projektor.

CG: Nie jest mi to znane, ale … DARPA to było większość tej technologii.

DW: Dla tych, którzy nie wiedzą co to DARPA, Agencja Zaawansowanych
Projektów Badawczych w Obszarze Obronności
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(link tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency )

CG: Zgadza się.

DW: Dobrze. Teraz coś o czym być może wiesz. Wiem, że będzie to bardzo
niepokojące dla niektórych ludzi, ale chcę uderzyć w coś z czym być może nie
jesteś zaznajomiony, a o tym, gdyby Pete Peterson był tutaj, to chętnie by o
tym porozmawiałby. Uważam, że jest to bardzo ważne, aby utrzymać pewną
równowagę.

Kilka rzeczy należy powiedzieć: pierwszą z nich jest to co on powiedział, że
pomiędzy 18% a 25% ludzkiej populacji posiada pozaziemskie DNA w
większej ilości niż ci pozostali … i prawie żadna z tych technologii na nich nie
działa. Wspomniałeś coś o silnej woli. Czy spotkałeś się z czymś co
sugerowałoby, że niektórzy ludzie są mniej podatni na to lub mogliby
wytrenować siebie, aby stać się mniej podatnymi na to w jakiś sposób?

CG: Istnieją ludzie, o których powiedziano nam … że posiadają silną wolę i są
na tę technologię mniej podatni. Wiedziałem również – z tytułu tego że
jestem intuicyjnym empatą – że ludzie o mocnych połączeniach duchowych
mogą być na to odporni, jednakże, właśnie z tego samego powodu mogą dać
się na to łatwo nabrać z przyczyny zbytniej pewności siebie będąc w poczuciu
duchowej ochrony i tego, że nic takiego nie może im się przydarzyć.

Każdy kto był zaangażowany w używanie tej technologii musiał przejść przez
proces użycia jej na nim samym, aby poczuć w swojej czaszce jak to się
odbywa. Musiałeś to poczuć w głowie. Czasami twoja głowa stawała się
cieplejsza, a czasami czułeś to w tkankach mózgu. Lecz głos jaki słyszysz
wewnątrz jest taki jakbyś to ty myślał, lecz jest to odmienny głos.

Musiałeś być więc szkolony, aby wiedzieć czy ta technologia nie jest właśnie
używana na tobie.

DW: Jak myślisz, w jakim roku rozpoczęto rozwój tej technologii i rzeczywiście
ją zaimplementowano?

CG: Wiem, że było to używane we wczesnych latach 80. To wiem na pewno.

DW: Dobrze.

CG: Nie wiem jednak jak daleko wstecz to sięga …

DW: Ale definitywnie mogłoby to być nawet 20 albo 30 lat wcześniej?

CG: Och tak, definitywnie mogło tak być.
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DW: Jeśli osoba oglądająca ten odcinek myśli, że to co opisujesz oznacza, że
każdy może być napromieniowany tą technologią i obrócony w wyniku tego w
zdalnie sterowanego robota, który będzie zabijał na rozkaz bez żadnego
sprzeciwu ze strony ich świadomego umysłu, czy ludzie ci mieliby rację czy
jednak zawsze posiadamy siłę, aby sprzeciwić się tym sygnałom, które są w
nas promieniowane? Czy posiadamy wolną wole, aby przeciwstawić się tej
wysyłanej nam wiadomości?

CG: Posiadamy wolną wolę, aby przeciwstawić się temu procesowi.
Posiadamy moc, aby sięgnąć po pomoc od ludzi nas otaczających i uzyskać ją.
Istnieje grupa osób, którzy nazywają siebie “osobami namierzanymi” od
których otrzymuję wiadomości … dlatego jestem ostrożny w jaki sposób
odpowiadam na to pytanie. Wysyłają oni wiadomości mówiące: “Jestem
namierzanym osobnikiem. Jestem atakowany przez tych ludzi tą technologią
przez cały czas. Przekazuje mi się informacje. Prowadzi się mnie do zrobienia
tego lub tamtego. W jaki sposób mogę to powstrzymać? W jaki sposób mogę
ich powstrzymać, aby mnie przestali namierzać? … “

Nie wiem w jaki sposób możecie ich powstrzymać. Nie wiem jak to zatrzymać.

DW: Cóż, dziwną rzeczą tutaj jest to, że ludzie cierpiący na schizofrenię
paranoidalną mają dokładnie takie same symptomy, o których ty teraz
donosisz.

CG: Zgadza się. Technologia ta po dłuższym czasie jej używania definitywnie
spowoduje schizofrenię paranoidalną.

DW: Chcę jednak to wyjaśnić po raz kolejny, chcę powtórzyć: technologia ta
nie może spowodować, że osoba śpiąca koło ciebie nagle staje się tym, kto
chwyta za nóż i zatapia go w twoim sercu.

CG: Nie, nie …

DW: To nie sprawi, że ktoś zostanie automatycznym mordercą tak jak w
MKUltra.

CG: Nie. To zajmuje lata, aby kształtować człowieka i trzeba przechodzić
przez tego typu programy. Jeśli jesteś negatywną osobą, która może wyjść i
zabić kogoś, to jest to już w twoim sercu i w takim przypadku możesz być
prawdopodobnie zainicjowany w tym kierunku.

Jeśli jesteś dobrym człowiekiem i nie zrobiłbyś normalnie tego typu rzeczy, to
nie będą oni w stanie zmienić twoich wartości wewnętrznych, abyś wyszedł
przeciwko nim.

DW: Ostatecznie jest tylko sugestią. Jest to wpływ, który możemy wybrać aby
słuchać lub zignorować.
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CG: Zgadza się.

DW: Super. W porządku, był to bardzo intensywny odcinek, lecz jesteśmy
tutaj, aby rozpowszechniać prawdę nawet, gdy jest ona bolesna. Mam
nadzieję, że wykorzystacie to w dobrych celach w swoim życiu.

Jest to “Kosmiczne ujawnienie”, a ja jestem prowadzącym i nazywam się
David Wilcock i dziękuję za uwagę.

Przetłumaczył: Zespół „Kosmicznego ujawnienia”.


