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Å FORSTÅ HVA STEMMENE ER SOM PLINGER
SCHIZOFRENE PASIENTER
OG HVA DU KAN BEGYNNE Å GJØRE MED DEM
Av Jerry Marzinsky
12. mars 2022

Klikkbart innhold (Ctrl + Klikk):
1. VITALE KOMPONENTER DU FØRST MÅ FORSTÅ
2. STEMMENE ER IKKE HALLUSINASJONER
3. DETTE ER IKKE EN FYSISK KAMP
4. TING SOM KAN GJØRES FOR Å SVEKKE OG HJELPE ELIMINERE
STEMMENE

5. DET ER EN LØGN-PROGRAMMET
6. RÅD TIL MØDRE OG FAMILIEMEDLEMMER AV
SCHIZOFREN PASIENT

Før du kan gjøre noe med å forstyrre stemmene som
plage schizofrene, er det avgjørende at du vet hva stemmene er
og hvordan de oppfører seg. Denne artikkelen tar for seg det viktige
komponenter du først må forstå.
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VITALE KOMPONENTER MÅ DU FØRST FORSTÅ

Det er to kritiske komponenter involvert i å forstyrre og
svekke stemmene på bevegelsen mot bedring. Den første er å
forstå sannheten om hva stemmene er. Du har ikke blitt fortalt
sannheten. Stemmene ER IKKE hallusinasjoner. For det andre er de det
energiske parasittiske enheter som ikke spiller etter det fysiske
univers. Deres sanne natur kan bare bli kjent av effekten de har
på individene de torturerer. De er i stand til å snakke fullstendig
setninger, har ulike grader av intelligens og er fast bestemt på å
ødelegge individet de angriper. Det er avgjørende at de som er intensjoner
på bevegelse mot stemmene bli klar over følgende sannheter.
Disse sannhetene er kritiske for de som jobber med schizofrene. Hva
må først forstås er som følger:
1.

Det er stemmene som driver paranoid schizofreni. Hvis stemmene kan
bli kvitt på noen måte, vil alle symptomer på denne lidelsen
forsvinne.

2. Den psykiatriske mafiaen har bevisst matet offentligheten to åpenlyst
løgner: (a) at schizofrene har ødelagte hjerner på grunn av noen
mystisk kjemisk ubalanse, og (b) at de har arvet en
schizofreni-genet. Etablissementet har ingen gyldig bevis for
en av disse påstandene. Begge har blitt solid motbevist.
Ingenting er galt med hjernen din. Hensikten med denne falske
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propaganda er å selge deres følge av giftige anti-psykotiske stoffer
som kurerer absolutt ingenting. Disse stoffene er noen av de mest
farlig brukt i medisin i dag og pasienter blir sjelden fortalt
av deres farlige bivirkninger inkludert krymping av hjernen
med langvarig bruk og ødeleggelse av pasientens perifere utstyr
nervesystemet.
3. Nekt å tro på noen påstander om at schizofreni er en fysisk
sykdom eller livstidsdom som bare kan behandles med giftig
narkotika. Faktum er at verken psykiatrien eller det medisinske
virksomheter kjenner årsaken til schizofreni, og det gjør de heller ikke
ser ut til å ha noen interesse i å finne en. . Bevis på dette er
det faktum at midler til forskning på årsaken til schizofreni
har blitt kuttet til en ren dribletur til tross for at schizofreni er oppført
av WHO som blant de ti beste sykdommene som plager mennesket
løp.

4. Pasienten må forstå det selv om stemmene kan
høres ut som tankene deres, det er de ikke. Vi har alle blitt lært opp
at tankene som går gjennom hodet vårt tilhører oss og er det
hvem vi er. Dette er en veldig farlig falskhet. Vi er de
lytter til de tankene. Vi er ikke de tankene. De
pasienten er den som lytter til stemmene som bare synes
å være sine egne tanker. De påtrengende tankene satt inn i
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offerets tankestrøm ved stemmene er ikke offerets
og er ikke den som er offeret. Man kan skille stemmene til
disse enhetene fra sine egne tanker ved sin hensikt. De

destruktive hensikten med stemmene er veldig forskjellig fra intensjonen til
individet for seg selv.

STEMMENE ER IKKE HALLUSINASJONER
Svært lite kan gjøres for å kvitte pasienten for stemmene så lenge
man tror de er uvirkelige hallusinasjoner. Schizofreni har vært det
prøver å fortelle psykiatere at stemmene er veldig ekte i evigheter og
har blitt dopet meningsløse for å gjøre det. Stemmene ER IKKE

hallusinasjoner, som den psykiatriske mafiaen insisterer på. De er veldig ekte og
veldig farlig. I motsetning til hallusinasjoner som er tilfeldige i naturen,
stemmer kjører en fast rekke destruktive mønstre. Når disse mønstrene
blir forstått, blir det mulig å forstyrre dem. Noen
fenomen som kjører faste, repeterbare mønstre er ikke en hallusinasjon
men under kontroll av en ekstern styrke. Etter å ha jobbet med schizofrene
pasienter i mer enn 35 år, oppdaget jeg at stemmene
schizofrene pasienter hører løpe følgende gjentatte mønstre
gjennom forskjellige psykiatriske institusjoner, fra den ene siden av
land til det andre:
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1. Stemmene er konsekvent negative, fornærmende og destruktive.
Hallusinasjoner er tilfeldige i naturen og kjører ikke mønstre.
2. Stemmene er konsekvent anti-religiøse og reagerer negativt på
deres offer som leser Bibelen eller noen annen form for positiv åndelig
materiale. Hallusinasjoner gjør ikke dette.
3. Stemmene gjør konsekvent det de kan for å forårsake frykt, skyldfølelse
skam og massiv konflikt rettet mot å bryte opp familier,
forhold, vennskap og fremme isolasjon.
4. Stemmene er energiske parasitter. De gjør alt de kan
generere en negativ følelsesmessig tilstand hos offeret, som er
nødvendig før de kan tappe offerets energi.
Schizofreni vil merke at energinivået deres synker enormt
etter at stemmene angriper, men de er sjelden klar over at det er den
stemmer som har suget av seg energien. Hallusinasjoner gjør det ikke
gjør dette.

5. Stemmene blir høyere etter solnedgang og blir mest intense
mellom klokken 3-4 om morgenen.
6. Den psykiatriske mafiaen ber ofte sine pasienter om å ignorere
stemmer. Faktum er at stemmene blir høyere når de ignoreres. De
stemmer konkurrerer om og krever offerets oppmerksomhet. Det er den
offerets oppmerksomhet som mater dem. Hvor oppmerksomheten din går
energien din flyter. Stemmene lever av offerets oppmerksomhet.
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7. Stemmene fremmer selvdestruktive beslutninger og atferd.
8. Stemmene fremmer isolasjon og konflikt. Isolasjon tillater stemmene
uhindret tilgang til pasienten.
9. De søker hele tiden å øke sin kontroll over offeret.
10. De prøver å forhindre at offeret sover for å svekke deres
offerets vilje til å gjøre motstand. En av deres viktigste midler til å oppnå
dette er ved å skape mareritt.
11. Stemmene lyser opp offeret deres for å få dem til å tro at de ikke kan

stole på sin egen dømmekraft.
12. De manipulerer offerets oppfatning og forvrider den for å tolke
nøytrale hendelser i pasientens miljø mest
negativ og skremmende mote mulig. Frykt = falske bevis

Fremstår som ekte.

13. Stemmene har tilgang til pasientens hukommelse og tar opp
skammelig og skyldfølt tidligere oppførsel å gni i ansiktet på
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offer for å generere frykt og negative følelser som de
mate.
14. Stemmene krever at offeret ikke forteller noen om sine
tilstedeværelse eller hva de sier. De advarer som forteller andre om
deres tilstedeværelse vil få folk til å tro at de er gale og de
vil bli låst inne. Dessverre viser dette seg også å stemme
mange saker fordi allmennheten har blitt hjernevasket til
tro på løgnen om at alle tanker genereres innenfra
hjerne.

15. Stemmene er fullbyrdede løgnere. De vil gjøre opp noen fryktelige
løgn som vil opprøre offeret. Ingen av informasjonen de gir
kan stole på. De vil ikke holde noen kupp eller avtale de gjør.
Hvis de forteller en sannhet, brukes den til å koble pasienten inn i en falsk

tro senere. Stemmene styrer konsekvent sitt offer unna
fra alt som kan skape glede eller lykke.
16. Stemmene er i stand til å manipulere og indusere negative
følelser uten å snakke med offeret.
17. Stemmene kortslutter pasientens resonnement, og oppfordrer dem til å gjøre det

ting som vil få dem i trøbbel eller låst inne som de
vurdere en seier. Fengslene har blitt den nye staten
mentalsykehus.
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18. Stemmene høres ofte ut som tusenvis av hver dag
tanker et offer opplever og prøver å gi seg ut som
tanker som tilhører offeret. Den store forskjellen mellom
to er intensjon. Pasientens hensikt er veldig mye forskjellig fra
det til stemmene som er destruktive og ondsinnede.
19. Stemmene forårsaker selektiv glemsel og gjør ofte offeret
glem å gjøre øvelser gitt dem for å kjempe mot og svekke
stemmer.

20. Stemmene fyller offerets sinn med negative tanker om
seg selv og andre.
21. Stemmene bruker forvirring som et middel til å skape negativ
forslag.

KORT, ALT SOM KAN GJØRES FOR Å REVERSERE, NEGERE

ELLER FORBRUKER NOEN AV DISSE MØNSTERNE VIL OPPFYLLES
MED MOTSTAND AV STEMMEN MEN HVIS LYKKES VIL
RESULTER I EN FORBEDRING I PASIENTEN OG A
SVEVEKING AV STEMMEN. STEMMENE VIL KJEMPE TILBAKE OG
MIDLERTIDIG BLI VERRE VED KONFRONTERING OG
UTFORDRET.
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DETTE ER IKKE EN FYSISK KAMP
Offeret må forstå at dette er en åndelig, ikke en fysisk
slag. Stemmene er usynlige energiske vesener som prøver å ta
kontroll over ofrenes tankeprosesser. Som John Mash, forfatteren av
Kausismen påpeker, stemmene bor i et energisk univers hvor
det er ingen tid, rom eller materie. Dette gjør at de kan angripe offeret
når som helst eller sted. Deres offer kan ikke fysisk unnslippe dem.
Å prøve å bli kvitt dem med narkotika er beslektet med å prøve å ødelegge en
magnetfelt ved å helle antipsykotiske medisiner på det. Anti-psykotisk
narkotika beroliger den fysiske hjernen, men kurerer ingenting og sjelden
bli kvitt stemmene permanent.

TING SOM KAN GJØRES FOR Å SVEKKE OG HJELPE ELIMINERE
STEMMER:

1. En av de mest kraftfulle tingene et offer for stemmene kan
gjøre er å gå til nettstedet vårt på www.jerrymarzinsky.com og deretter gå til
artikkeldelen og skriv ut "That's a Lie Program" og
få offeret til å bruke det konsekvent hver gang stemmene
dukke opp. Den schizofrene må forstå at stemmene er det
fullendte løgnere og kan ikke stoles på å fortelle sannheten om
hva som helst.
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2. Stemmene er mobbere og offeret er deres mål. Offeret
MÅ stå opp mot mobbingen deres. Stemmene er som
påtale i en kengurudomstol. De vil overdrive skyld basert
på falske eller tuklet med bevis. Stemmene utnytter en form for
hjernevasking og vil gjøre alt for å redusere
offerets følelse av egenverd. Offeret må fortsette å minne
selv at de er sterkere enn stemmene. Offeret
må snu på stemmene ved å konfrontere dem,
argumenterer mot dem og anklager dem for å si falskt
informasjon og sprø urimelige forespørsler.
3. Schizofreni må stoppe bruken av stimulerende midler og
drastisk kuttet sukker. Koffein og sukker øker agitasjon og
bør unngås. Øk inntaket av ost, melk og kalkun
som har naturlig tryptofan og har en beroligende effekt.
4. Stemmene vil gjøre alt i deres makt for å rive familien fra hverandre
og drive offeret til å isolere og mistillit til familiemedlemmer.
Å isolere seg er en av de verste tingene familiemedlemmer
kan tillate offeret å gjøre. Jo mer offeret kan oppfordres til
holde seg engasjert med andre og fokusere på noe positivt og
ta oppmerksomheten fra stemmene deres, jo bedre har offeret det

være.
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5. Den schizofrenes stemmer tiltrekkes av negativitet som gir næring
og styrker stemmene. Ikke la et offer leke med
Ouija boards, seanser, bruk EVP-enheter, les eller se spøkelser
show, mordmysterier, krigsfilmer, voldelige TV-serier eller skuespill
voldelige videospill. Et offers emosjonelle reaksjon på disse
aktiviteter gir næring til og styrker stemmene.
6. Enhver negativ tanke om seg selv eller andre er løgner satt inn i
offerets sinn ved den mørke siden. Kall dem ut som løgner.
7. Få schizofrene til å lese «Kunnskapens stemme» av Miguel
Ruiz og "En fantastisk reise gjennom det psykotiske sinnet." Både
vil gi offeret og deres familie en bedre forståelse av
hva stemmene er og hvordan de fungerer.
8. Gi offeret beskjed om at kampen dreier seg om stemmene
forsøker å fange og ta over offerets oppmerksomhet. En gang
de kommanderer offerets oppmerksomhet problemene starter.
Husk at stemmene ikke lar offeret ignorere dem;
de vil bli høyere hvis de ignoreres. Det du motstår vedvarer – For å unngå
stemmene blir sterkere, kaller deres ord, forslag og
beskyldninger løgner. Si: "Det er løgn." Ikke gi dem noe negativt
energi. Offeret trenger ikke å forsvare seg mot mørke
side løgner. De trenger bare å sende dem positiv energi i stedet for
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mater dem med negativ energi. Du vil finne at disse
vesener flykter fra positiv energi.
9. Stemmene er energiske parasitter og på et tidspunkt offeret
må bli klar over dette. Hvis du hadde en lekkasje på deg suger du
blodet ditt ville du ikke bare sitte der og la det forbli. De
stemmer suger offerets energi, men kan bare gjøre dette etter å ha snudd
offerets følelsesmessige tilstand negativ. Dette forklarer hvorfor
stemmer bombarderer schizofrene med konstant negative, fryktsomme
og fornærmende meldinger. Til tross for å bli drenert av stemmene
hundrevis eller tusenvis av ganger, de fleste schizofrene er det ikke
klar over en-til-en-korrelasjonen mellom utseendet til
stemmene deres og energinivået faller til nesten null. Dette
må påpekes for dem (se 4. ovenfor under Hallusinasjon).
10. Informer offeret de har minst to skytsengler med
dem til enhver tid, men de kan ikke hjelpe med mindre de blir spesifikt spurt.
De må spørre skytsengler om hjelp til å bli kvitt
stemmene.
11. Stemmene liker ikke at offeret snakker om dem til noen
og ønsker å jobbe i det skjulte. Alt familiemedlemmer kan gjøre for
få offeret til å gjenta det stemmene sier til dem er en
stort slag for disse enhetene. Som det fremgår av 14. ovenfor, stemmene
vil insistere på at offeret ikke skal fortelle noen om hva de sier
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og vil fortelle dem at hvis de gjør det vil de bli ansett som gale og
vil bli låst inne.
12. La offeret lytte til rolig og behagelig musikk etter eget valg
uten ord. Ingen rapmusikk. Det er rapportert av noen
pasienter at stemmene ikke liker å spille av 963
frekvens over datamaskinen. Stemmene hater sangen «Amazing
Nåde."

1. 3
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13. Stemmene hater og viker tilbake ved gjentagelsen av den 23. salme og
andre bibelvers. Hallusinasjoner gjør ikke dette. Gi offeret en
kopi av den 23. salme og be dem resitere den hver gang
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stemmer dukker opp. Det har blitt rapportert mange ganger at stemmene
reagere på gjentakelsen av den 23. salme som ormer kastet på en
varm stekepanne. Gi offeret en kopi å bære rundt på. Stemmene
vil forsøke å få offeret til å miste kopien eller distrahere dem
fra lesing. Det anbefales at offeret legger en gummi
band rundt håndleddet for å minne dem på å gjenta den 23. salme.
Når de dukker opp, vil et knips av gummibåndet på håndleddet
ofte holde kjeft lenge nok til at offeret kan gjenta dem
salmen.
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14. Offeret må læres at en av de beste måtene å identifisere seg på
de påtrengende stemmene fra deres egne tanker er via deres intensjon.
Hensikten med stemmene er å generere frykt, skyld og skam
og å øke eventuelle negative følelser og drive offeret til
oppfører seg dårlig på måter som får dem i trøbbel med andre. Spørre
offeret hvis dette er deres intensjon, og de vil si at det ikke er det. Deretter
spør dem hvem sin hensikt er det?
15. Når de hører stemmene sine, be dem bruke «Det er en løgn
Program” umiddelbart. (Se nedenfor for forklaring på hvordan
programmet fungerer.)
16. En av de mest effektive tingene som kan gjøres for å drive
stemmer av er hvis pasienten er i stand til å sende stemmene kjærlighet. De
orker absolutt ikke det, men disse skapningene er så foraktelige dette
er ekstremt vanskelig for de fleste schizofrene å gjøre. Sender kjærlighet
betyr ikke at man elsker stemmene. Kjærlighet er en frekvens akkurat som
negative følelser er frekvenser. Hvis offeret kan identifisere seg med
at som et vitenskapelig faktum, så kan de være mer i stand til å bruke denne kjærligheten

frekvensverktøy for å forsvare seg mot ytterligere katastrofe. De
stemmer hater også å bli hånet eller ledd av.
17. Stemmene vil innpode mareritt for å holde pasienten våken som
svekker offerets evne til å motstå deres destruktive forslag.
Før søvnen må offeret se for seg at de er omgitt av en
16
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felt av beskyttende hvitt lys og må spørre sine skytsengler
for å beskytte dem slik at de kan sove.
18. Ikke prøv å ignorere eller motstå stemmene. Det du motsetter seg vedvarer.
Vet at de er fullbyrdede destruktive løgnere som og deg
kan ikke tro noe de sier. La alt de sier gå i ett
øret og ut den andre. Det du motsetter seg vedvarer.

DET ER EN LØGN-PROGRAMMET

Et av de enkleste og kraftigste programmene for å avspore
voices er "That's a Lie Program" som ble utviklet av Sherry
Swiney som slet med stemmer som ung kvinne og helt
frigjorde seg fra dem hovedsakelig ved å bruke dette programmet. Det fungerer fordi
praktisk talt hver eneste opprivende ting stemmene forteller schizofrene er løgn. Hvis

de tror ikke på disse løgnene, det gjør det veldig mye vanskeligere for
stemmer for å hekte offeret. " That's a Lie-programmet" er skrevet ut på nytt
nedenfor i sin helhet og kan finnes på min nettside på
www.jerrymarzinsky.com under artikkeldelen og attester
seksjon. For at programmet skal fungere, må det benyttes
konsekvent.
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DEN "DET ER

EN

1 avdel
2
LIE” PROGRAMKjør av stemmene schizofrene hører
Og redusere negativ tenkning for resten av oss
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INTRODUKSJON (av Sherry Swiney)
Jeg har mottatt mange e-poster fra vanlige folk som har spurt meg
for å forklare "That's a Lie"-programmet jeg brukte for å bli kvitt
stemmer jeg hørte som ung kvinne. Jeg gjorde dette på egenhånd uten
hjelp fra psykologer eller psykiatere eller deres giftige rusmidler.

For de av dere som hører stemmer eller er oppslukt av sterke og
tvangstanker, er det viktig at du forstår det
stemmene og vedvarende negative tankene som plager deg er ikke
dine. De kommer utenfra deg og hører ikke til
du.

De er ikke hallusinasjoner og du er ikke gal. De er
energiparasitter og må snu energien din negativ for å kunne utnytte
den som mat. Deres overlevelse avhenger av drenering og fôring
av din negative energi.

Dette er de samme negative åndene kjent av gnostikerne i
antikken som arkoner og demoner i dagens bibelske litteratur.

En stor løgn begått av etablissementet er at alle mennesker er det
maktesløs til å bekjempe denne sykdommen. Sannheten er at dette ikke er en

sykdom. Du blir angrepet av en parasittisk styrke utenfor
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deg selv som installerer negative tanker i sinnet ditt for å generere negativ emosjonell
energi som de absorberer fra deg
som mat. Dere har selv erfart hvor fullstendig
drenert og deprimert du føler deg etter å ha blitt fortært av
negative tanker.

Programmet "That's a Lie" er et mentalt program laget for å
styrke deg. Det er et program ingenting og ingen kan ta det
borte fra deg, bortsett fra deg. Jeg blir fortalt av en klinisk psykolog
venn som dette programmet også har jobbet for å hjelpe ofre for
schizofreni kvitte seg med stemmene de hører.

DET ER ET LØGNPROGRAM – HVORDAN DET UTVIKLEDE DET OG HVORDAN
DET FUNGERER

Jeg tror den beste måten å forklare hvordan jeg var i stand til å sende bort
negative ånder som har plaget meg i årevis er å fortelle deg en historie. Det begynte
for rundt 40 år siden, etter at jeg allerede hadde brukt flere år
undersøker hjernen for å finne ut hva som feilet meg og hvordan
å fikse det. Min første forskning sentrerte seg om konvensjonell vitenskap.
Det jeg lærte om hjernens mekanikk var interessant
men hjalp ikke mye da det kun handlet om den materielle verden. De
Stemmer som hjemsøkte meg var ikke av den verden.
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Historien begynner da en venn av meg skulle på en reise rundt i verden og skulle være
borte i 4 måneder. Hun inviterte

meg til huset sitte for henne og barnevakt Yorkshire terrieren hennes. Jeg hoppet
sjansen til å bo i et vakkert hjem i Mill Valley, California, bortgjemt fra alle andre i San
Francisco. På den tiden, jeg
slet med hvordan jeg skulle tilgi eksen min og hans nye kone for å ha tatt barna mine
fra meg og deretter forgiftet sinnet deres
mot meg. Denne tilbaketrukketheten var en perfekt mulighet for det
innsats.

Dagen etter at jeg flyttet inn og sa Bon Voyage til vennen min, jeg
gikk til en bokhandel for å bla rundt da en bok falt av
hylle som lander rett ved føttene mine. Jeg tok den opp for å sette den på igjen
hylle, men først bladde jeg gjennom sidene. Det var av Wayne Dwyer
kalt Dine feilsoner. Jeg tok den med til bokhandelskaffen
butikk for å bla gjennom før du bestemmer deg for å kjøpe den eller ikke, og åpnet den
til en tilfeldig side som leser: "Ingen kan lage
du føler deg bra eller dårlig. Det er ditt valg. Du har
evnen til å kontrollere tankene dine og bare du kan gjøre deg selv lykkelig." Jeg
lukket boken og hvisket: «Å, herregud
Gud! Jeg visste ikke at!" Dette var et sentralt øyeblikk for meg som endret livet mitt.
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Jeg tok boken med hjem til vennen min og begynte å lese
hver side. Mange ganger legger jeg den fra meg for å observere tankene mine. Jeg
lurte på: «Hvem er det som observerer tankene mine? Hva er
tanker? Hvor kommer tankene fra? Hvor blir tankene av når vi først tenker
dem? Hvordan kontrollerer jeg dem hvis
Jeg er i stand til å gå tilbake og se dem dukke opp fra ingensteds, og innse
at de ikke kommer fra meg, overvåkeren?»

På slutten av de fire månedene kom venninnen min tilbake fra sin verden
tur, hadde hun og jeg mye å diskutere. Først måtte hun vise meg alt
hennes lysbilder av steder hun besøkte og mennesker hun møtte. Hun så
levende og glad. Ved kveldsmat fortalte jeg henne om boken.

"Visste du at du kan kontrollere tankene dine og at ingen kan få deg til å føle deg
på en eller annen måte med mindre du tillater det?" Jeg
spurte.

Hun visste ikke dette heller, og selv om hennes barndom hadde vært det
ganske normalt, hun elsket ideen. Hun spurte om jeg ville forlate
bok med henne.

Da jeg kjørte tilbake til San Francisco for å finne en ny leilighet, jeg
fortsatte å ha åpenbaringer om mitt eget sinn. I min nye
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leilighet, brukte jeg tid alene på å pløye gjennom mange tekster om
hjernen og sinnet før jeg kom over en bok av Robert
Monroe kalte Journeys out of the Body. Jeg øvde på noen av de
øvelser boken anbefalte. De fikk meg ikke til å reise ut av kroppen,
men hadde en annen forbløffende innvirkning: Jeg begynte å gjøre det
se minneglimt fra de første 13 årene av livet mitt som jeg tidligere ikke
hadde husket. Jeg forsto dem først
en flomport åpnet seg og alle minnene stormet plutselig inn. Jeg
var overveldet og kunne ikke tro de tingene jeg husket! Jeg følte meg
som en hjort i frontlysene, forståelse
men for forferdet til å behandle alt på en gang. Blinkene mine
far blir forelsket i japanske torturmetoder og bruker
meg mens laboratoriet hans fra 3- til 6-årsalderen fosset inn i tankene mine; glimt av

tilbringe seks måneder i et ungdomsfengsel i en alder av 6-1/2 og
tilbringe to uker i isolasjon dukket opp.
Endelig flimrer av å tilbringe 5 år på et katolsk barnehjem hvor
Jeg og 500 andre jenter led overveldende følelsesmessig og fysisk
misbruk til jeg ble løslatt som 13-åring.

Forbløffet over disse minnene som kom opp, satt jeg i
midt i stuen min som en steinskulptur. Da "filmen" av minner stoppet,
hvisket jeg til det tomme rommet: "Det er det
hva er galt. Jeg ble hjernevasket. Hva gjør jeg nå?" De
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minnedump avslørte at jeg var sinnskontrollert gjennom fysisk og
følelsesmessig tortur. Det som var så rart er at etterpå
i en alder av 13, minnene mine om min far er gode! Han lærte meg
å jakte og fiske, og å være selvforsynt i villmarken. Han
lærte meg avansert matematikk og mye mer. jeg vokste opp
elsker matematikk og naturfag. Det virket naturlig at jeg ville studere
sivilingeniør som karrierevei.

Fra alt jeg hadde lest, innså jeg at tidlige barndomsopplevelser er innebygd
i underbevisstheten som sannhet: Min
underbevissthet var først du blir torturert (av en mann) og deretter
mannen behandler kutt, blåmerker, sår, og deretter mannen
koser deg og vugger deg i søvn og så føler du deg elsket og
trygt igjen.

Dette var akkurat det scenariet jeg hadde spilt i livet uten
vet alltid hvorfor! Hadde jeg aldri forstått dette
demningen ble ikke brutt på vidt gap da den gjorde det, og for det er jeg takknemlig.

På toppen av den betingede oppførselen fortsatte stemmene å fortelle
meg at jeg var verdiløs i denne verden, men nå med hukommelsen min
da jeg kom tilbake, visste jeg annerledes. Jeg visste at de forferdelige tingene som

ble gjort mot meg; var ikke ting jeg hadde forårsaket, valgt eller
fortjent. Så ikke bare trengte jeg å finne ut hvordan overvinne
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ble hjernevasket for å fikse tankene mine, måtte jeg finne ut hvordan jeg
kunne bli kvitt stemmene som plaget meg og fortsatte å fortelle meg fryktelig
ting om meg selv.

Da jeg kom tilbake på jobb etter helgen, ringte sjefen min meg
inn på kontoret hans. «Sherry,» sa han, «hvordan vil du lære
dataprogramering?"

Jeg sa: «Høres interessant ut. Hva skjer?"

Han lente seg tilbake i stolen. "Vi har nettopp fått tildelt en kontrakt for å
utvikle et datastyrt sporingssystem for et større vann
Distrikt. Jeg trodde du ville være den beste kandidaten til å lede opp
prosjekt."

"Sikker!" Jeg sa: «Jeg ville elske utfordringen. Når begynner vi?"

"I morgen," sa han.

I løpet av de neste månedene lærte jeg dataprogrammering. Femten
måneder senere hadde jeg skrevet datakoden for vanndistriktets
sporingssystem, og de elsket det. Mer enn det, så jeg
en bemerkelsesverdig likhet mellom hvordan datamaskiner behandler
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informasjon og hvordan hjernen vår behandler informasjon, hver gang
på et program som er satt inn av en ekstern programmerer. Samtidig som
dataprogrammet opererer med sin programvarekode, hjernen
programmet opererer av elektriske impulser som reiser spesifikke
synaptiske stier.

Jeg lurte på om jeg kunne skrive et mentalt program som ikke bare ville
takle de negative tankene, dvs. stemmene som jaget
meg, men også eliminere eller avprogrammere de hjernevaskede
kondisjonering som forverret elendigheten i livet mitt.

Min teori var å skrive et mentalt program og trene meg selv til å bruke
det nye programmet mer enn det eksisterende frem til det nye
programmet ble automatisk og det eksisterende programmet atrofiert, svekket
til det punktet det ikke lenger kunne utføre, selv om jeg prøvde.
Med andre ord, omkoble hjernen min.
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Jeg prøvde først å redigere koden i hjernen min, men det fungerte ikke. Det
var altfor komplisert til å huske mens det var i gang
ubevisste betingede reaksjoner utløst av livshendelser, eller
under Archon-angrep. Jeg trengte å tenke på noe enklere; noe jeg kunne
huske mens jeg var midt i eldre
programmering utløses av verden rundt meg.

Jeg visste nå at alle de negative tingene jeg hadde blitt lært om
meg selv av foreldrene mine, ungdomsarresten, katolikken
Barnehjem, offentlige skoler, og samfunnet generelt mht
hvem jeg egentlig var var ikke sanne. Alt var løgn. Jeg var ikke en "dårlig og
ond" person som var bestemt til å gå til helvete. Jeg var ikke en "gal" person.
Jeg var ikke en "egoistisk" person. Jeg "hatet" ikke meg selv eller noen andre.
Jeg ble ikke født til å "hate" livet, og jeg ble ikke født til å "synde". Jeg var ikke

'dum, går ingensteds'. Jeg var ikke "en dårlig mor". Ingen av disse
ting var sant, og likevel, før jeg kjørte det nye programmet, hørte jeg dette
som sannhet av stemmene og følte at dette var sant av det mentale
kondisjon hele dagen og hele natten. På grunn av det hadde jeg
sett forvirret overraskelse i andres ansikter og øyne mens jeg så meg selv
overreagere på deres uskyldige ord og gå
bort i forlegenhet. Alt jeg kunne gjøre var å krype på meg
reaksjoner senere da jeg var alene. Jeg sverget at hvis det tok meg min
hele livet ville jeg finne en måte å fikse dette på.
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Etter litt prøving og feiling laget jeg et mentalt program kalt
"Det er en løgn". Jeg har faktisk Wayne Dwyer å takke for innledningsvis
setter meg på rett spor ved å påpeke at vi har et valg om måten vi tenker
på. Vi har med andre ord
evne til å ta kontroll over vårt eget sinn. Jeg gir også æren og tusen takk
til Universe for synkroniteten med å slippe
Waynes bok ved føttene mine og åpne døren som tillot meg
lære dataprogrammering. Det var akkurat det jeg trengte å få
startet på veien mot å fikse rotproblemet slik at jeg kunne
begynne å helbrede.

" That's a Lie" -programmet fungerte perfekt for å eliminere
hjernevasket kondisjonering, som gir meg det mentale rommet jeg
trengte for å bli den jeg ønsket å være i stedet for tankeløst
å være det andre programmerte inn i meg. Teorien min hadde fungert.

Når jeg brøt gjennom og erobret hjernevaskingseffektene, gjorde jeg
ble overrasket over å finne at mye av det som hadde blitt kraftig
programmert inn i hjernen min som barn, fortsatt ble brukt av
ånd parasitter mot meg. Jeg fikk fortsatt negative tanker
og meldinger som hørtes ut akkurat som mine egne tanker. De
pirring og pirking, forslagene, til og med krav kommer
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fra dem var over alt jeg kunne tenke meg å tenke, mye
mindre å gjøre.

Hvis disse tankene ikke kom fra meg og jeg kunne lene meg tilbake
og se dem strømme gjennom meg og føle avsky for dem, da
de var fra en ekstern kilde. Undersøkte dette, lærte jeg
om arkonene i antikken.

«I 1947 ble tekster funnet i leirkrukker i Nag Hammadi i Egypt
og på disse tekstene var det en historie om hva Nag Hammadi-folket,
2000 år siden, trodde verden handlet om. I gnostisk tro var Archons
planetariske herskere og voktere av det åndelige
fly. Arkonene var assosiert med de syv synlige
planeter, og oppfattet som agenter for Demiurgen, rovdyr
vesener som hemmer åndelig oppvåkning ved å overbevise menneskeheten om

en falsk virkelighet, syndens og fristelsens krefter. De påvirker
måten du oppfatter verden på, ikke selve verden. Den primære
kraften i verden vi bor i er den iboende guddommeligheten til
planeten, Gaian-intelligensen, kalt Sophia av gnostikerne. Hvis du er på
linje med Gaian-etterretningen, ser du ikke
verden som et sted for frykt og predasjon, men for skjønnhet, overflod og
magi."
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Dette bekreftet at jeg ikke mistet vettet, men i stedet var det
angrepet av negative, parasittiske åndevesener som er veldig ekte.

Nå var det på tide å bruke det nye programmet for å se om det ville fungere på
Archon/Demon-stemmene som bare ikke ville forlate
jeg alene.

Når jeg faktisk brukte rektorene og holdt meg til dem, ble det
programmet fungerte like effektivt på dem som det gjorde på hjernevaskingen.

I hovedsak nekter dette programmet enhetene deres kamp. Du er
bevæpnet med sannheten om at disse parasittene forteller løgner om hvem du
er – mange av dem. Ved å ikke engasjere og nekte dem kampen, genererer du ingen
mat til dem. Det må de ha
negativ energi for å overleve. De kan ikke generere det selv.
De har ingen egen makt. Hvis de ikke kan fremkalle negativt
følelser fra deg, de har ikke noe annet valg enn å forlate eller sulte til
død. Hvis du er vedvarende må de forlate.

SLIK ARBEJDE JEG "THAT'S A LIE"-PROGRAMMET:
Hver gang jeg tok meg selv i en kne-rykk overreaksjon på en
tanke eller følelse, ville jeg si: DET ER LØGN. Et eksempel (ett
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av mange): Noen kan si: "Du er bare en dum idiot."
I stedet for å la det gamle programmet kjøre, ville det føre til at jeg gjorde det
enig og føler lav selvtillit eller bli sint om hva
person sa, jeg ville bevisst kjøre det nye programmet og si til meg selv: "Det
er en løgn." Mitt logiske sinn visste allerede at jeg ikke var det
dum, men underbevisstheten min trengte det nye programmet å være
løpe gjentatte ganger for å lage nye nevrale veier og en
annerledes opptak. Hvordan i all verden kunne jeg jobbe som sivil
ingeniør og drev en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, og styrte
livet mitt til tross for alt det som hadde skjedd med meg hvis jeg
var dum? Meldingene disse enhetene satte inn i tankene mine var gale. (En
liste over vanlige løgner disse enhetene forteller folk
er gjengitt nedenfor. Klikk her for å se denne listen online.) Bruk
"Det er en løgn"-program til hvert eneste element på denne listen.

DETTE ER MELDINGENE SHERRY
OPPLEV STEMMEN SOM FORTELL HENNE:
• Ingen vil noensinne elske deg fordi du er et søppel, en sløsing
med kjøtt. • Du er fattig og vil forbli fattig fordi det er det du
fortjener.
• Verken familien din eller noen andre bryr seg om deg fordi du
er råtten og ikke fortjener kjærlighet. • Du har (uansett
sykdom) fordi du fortjener det og
du kan ikke gjøre noe med det.
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• Du har ikke noe talent. Hvem ville noen gang ansatt deg for en jobb?
Du er en fiasko. •
Du er verdiløs; du vil aldri lykkes med noe så gi opp å prøve.
• Du er det verste du noen gang har gjort, og det er ingen måte å tilgi deg
selv på.
DETTE ER MELDINGENE MINE PASIENTER
RAPPORTERT Å OPPLEV FØRSTEHÅND:
• Husk de dårlige tingene folk har sagt om deg. • Du har ingen grunn til å
føle deg bra. • Du fortjener ikke respekt. • Se hvilket rot verden, din familie
relasjonene dine er.

• Du vil aldri få det du ønsker. • Drømmene
dine vil aldri gå i oppfyllelse. • Ikke stol på
intuisjonen din. • Dine ønsker og drømmer er
søppel, glem dem. • Ikke se komedie, du fortjener ikke å føle deg bra.
• Ikke le for mye. Folk vil tro at du er dum. • Ikke behandle deg selv
med respekt. • Du trenger ikke være takknemlig; du har ingenting å være
takknemlig for. • Det kommer til å bli nok en kjip dag. Det er ingenting å
se frem til.

• Andre bør behandle deg bedre. • Du er
verdiløs og livet ditt har vært fylt med dårlig
valg.
• Ingen liker deg, så du bør ikke like deg selv. • Du fortjener ikke
å drømme. • Du har ingen kontroll over livet ditt. • Ikke stol på
deg selv eller andre.
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• Du har ingenting å være takknemlig for. • Livet
ditt er et rot. • Ting kommer ikke til å bli bedre for
deg. • Livet ditt er meningsløst. • Andre fortjener skylden
for det de har gjort mot deg. • Du fortjener ikke å bli
behandlet godt. • Folk bryr seg ikke om deg, så hvorfor skal du være
snill mot
dem.
• Du har mange ting å bekymre deg for. • Du kan ikke
endre. • Ikke prøv noe nytt da du vil mislykkes. • Du vil
aldri ha nok til å overleve. • Du vil aldri oppnå noe av
betydning. • Du har ingen ånd og det er ingen Gud. •
Du må ta mange smertefulle avgjørelser. • Du er ikke verdig
slike høye drømmer. • Du vil aldri oppnå noe vesentlig. • Du
fortjener ikke rikdom og kan ikke håndtere penger. • Verden er
et forferdelig sted. • Veilederen min er en dust. • Du har ingenting
å være glad eller takknemlig for. • Du er stygg. • Du trenger ikke
høre på noen, gjør dine egne ting.

Hvem tror de at de er? • Du har
ingenting som er verdt det. Alle har bedre ting. • Du kommer til å bli syk hvis
du ____ • Du har ingenting å være takknemlig for. • Andre er ute etter å
hente deg. • Se på alt det stygge rundt deg. • Den personen trenger et spark
i baken for det de har

ferdig.
• Du trenger ikke være tålmodig med noen. • Du fortjener
ikke å ta deg tid til deg selv.
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• Du kommer til å mislykkes.
• Du kan ikke gjøre det, ikke prøv
engang. • Gi opp de dumme drømmene, de kommer aldri
ekte.
• Du fortjener ikke å nyte noe. • Ikke stol på
deg selv. • Livet ditt er et rot. • Du har for
mange ting å bekymre deg for til å slappe av.
• Livet er alltid stressende. • Hvem kan være rolig når alt
dette drittet skjer rundt deg? • Du skylder ingen noe. • Jeg
har ingenting å inspirere meg. • Livet er en drittsekk. • Du er
ikke verdig noe bedre. • Du har ikke noe å være takknemlig
for. • Mennesker rundt deg fortjener ikke å bli verdsatt. •
Fremtiden din er dyster. Du har ingenting å se frem til. • Du har
ikke noe potensial. • Verden og livet er kjedelig. • Det er ingen
plan, alt er tilfeldig; det er ingen rekkefølge

til ting.
• Ikke ta noen risiko da du vil mislykkes og miste alt. • Du er svak. •
Folk respekterer deg ikke hvis du ikke slår tilbake. • Du er dum. •
Jo verre vil skje. Hvis noe kan gå galt, vil det gjøre det. • Hvis du
ikke reagerer vil folk synes du er svak. • Du er grådig og selvsentrert,
og det er alle også

ellers.

• Ikke spør Kristus om hjelp, han kunne ikke engang redde seg selv.
Hva får deg til å tro at han vil hjelpe deg? • Du
er ikke kreativ.
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• Det er ingen Gud.
• Ting blir aldri riktig. • Du har
ingen makt eller kontroll. • Du
fortjener ikke suksess, velstand eller overflod. • Andre er
bedre enn deg. • Andre ser ned på deg, du er en tosk. •
Folk er irriterende og respektløse. • Du kan ikke stole på
hvor ting går. Livet ditt er av
kurs.

• Se på alle de dårlige tingene som skjer rundt deg. •
Du fortjener ikke det du ønsker. • Du vil aldri bli
lykkelig. • Husk hva
____ sa stygt om deg. •
Du tiltrekker deg dårlige mennesker. • Du har
ingen venner. • Du er ikke unik. • Du kaster
bort tiden din. • Du vil aldri bli stor eller
vellykket. • Du fortjener ikke å bli behandlet
godt. • Folk tar ikke hensyn til deg; du trenger
ikke være det
ta hensyn til dem. •
Livet ditt går ingen vei. • Du har
ingenting å være glad for. • Du kan ikke
være trygg på noe. • Du har ikke nok til
deg selv til å gi noe
borte.
• Du er ikke verdig noe bedre. • Folk bryr
seg egentlig ikke om deg; de er bare etter
hva de kan få fra deg.
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Sannheten er at hver enkelt av oss er født som et rent vesen; hver med
en ren og suveren ånd, hver med potensialet til å leve lykkelig
produktivt sunt og velstående liv. Innen "verden"
kommer gjennom med oss, kjører oss gjennom mølla og negativt
programmerer oss, glemmer vi alt det. For noen av oss prosessen
er torturerende (som min var). For andre er prosessen som hver dag å
høre og se, å se folk si og gjøre ting som
er ekle, egoistiske og helt i strid med renheten de var da de først kom
hit i kjødet. Dermed vår
underbevisstheten registrerer disse tingene som sannhet når alt er løgn.
Med vår oppfatning av verden påvirket av disse løgnene, har vi
bli den perfekte fødeplassen for disse parasittene å angripe.
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Med mindre vi kaller det hva det er.

Kjør «That's a Lie» -programmet hver gang du har en negativ tanke om
deg selv eller andre, selv om dette betyr at du
må STOPPE midt i setningen for å gjøre om. Gjør dette til

programmet blir automatisk. Når du gjør dette, vil du begynne å
se dyptgripende fremskritt i å kommunisere med din briljante
høyere selv. Når dette blir automatisk, trenger du ikke lenger tenke på det
fordi det gamle programmet har atrofiert og nei
lengre løp. Programvaren er ødelagt. Den kan ikke avfyre elektriske
impulser langs de gamle banene fordi den ikke kan finne dem.
Da åpnes nye dører og nye måter å være og tenke på
du. Stemmene, Archons/Demon-åndene, blir frastøtt av positiv energi, så
de vil holde seg i sjakk. De kan med jevne mellomrom
gå tilbake for å teste vannet, men du vil være i stand til å gjenkjenne deres stygge
tilstedeværelse og bokstavelig talt trekke på skuldrene med «Det er en løgn».

Dette er ikke en løsning over natten, men det kan være permanent. Det er
ikke lett og vil ta tid, krefter og flid. For meg tok det også
stahet og utholdenhet. Mange mennesker vil bare ikke gjøre det
arbeid. For de som ikke er villige til å gjøre jobben som trengs, programmet
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vil mislykkes og de vil fortsette å være plaget med negativitet og
irrasjonell oppførsel, utløst av de negative åndene.

Dette fungerte for meg, og forutsatt at det ikke er noen organisk
skade på hjernen, kan det fungere for alle som bruker det bevisst og
flittig. Det er ikke noe kompromiss. Du er IKKE den forferdelige
person disse enhetene forteller deg at du er. Det er løgner. Din
underbevisstheten trenger å vite at hva det registrert i din
tidlige år er falsk informasjon. Den lærer dette ved repetisjon.
Vurder alternativet å ikke anstrenge seg. Ikke tvil
at disse vesenene er energiparasitter og vil spise av deg
til du endrer programmeringen i underbevisstheten eller
til du er død. De trenger deg for din negative energi
overleve. De bryr seg ikke om deg annet enn som mat
kilde.

Når du har jobbet med dette programmet som beskrevet ovenfor og
vet absolutt at dette fungerer, du vil kunne lære andre det
samme ting med stor letthet. Denne metoden er ikke å finne i
lærebøker, men burde være det.
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OPPDATERING PÅ DET ER ET LØGNPROGRAM (av Sherry Swiney)
Denne artikkelen er en oppdatering av det populære "That's A Lie" -programmet
som jeg håper vil hjelpe oss alle enormt.

Jeg gjorde nylig et intervju med James Bartley på Cosmic
Sentralbord kalt "Dark Voices from Dark Entities"

https://youtu.be/rY6e0Qc8Odg

I det intervjuet snakket jeg om hvor vi får de grunnleggende programmene som
styrer livene våre uten at vi vet det. Selvfølgelig
mørke sideenheter som plager så mange mennesker vet alt om hvordan dette
fungerer, og de vil absolutt ikke at vi skal vite hvordan dette fungerer.

Så i denne artikkelen vil jeg inkludere det avgjørende punktet siden det ikke er det
dekket i den originale «That's A Lie» -artikkelen. Vi trenger alle å vite
hvor vi får de grunnleggende programmene våre og hvordan vi sletter de som
ødelegger for oss. Hva snakker jeg om? Jeg er
snakker om de ubevisste programmene vi mottok fra andre
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da vi var for unge til å forstå hva som foregikk.
Dette er programmer som i hovedsak styrer hverdagen vår.

Hver person er forskjellig fordi hver person opplever forskjellige
situasjoner i alderen 0 til 6-7 år. Cellular
Biolog Bruce Lipton snakker mye om dette.

I de første seks årene av våre liv er hjernen i en funksjonell tilstand,
en EEG-tilstand, den elektriske aktiviteten som ikke engang er en
bevissthet. Barnet når ikke engang bevisst hjerne

fungere til ca seksårsalderen. I de første seks årene av vår
liv, er hjernen i en lavere frekvens kalt Theta , som er som en hypnagogisk
transe, på en måte som hypnose. Hos voksne Theta-hjernen
tilstand brukes til perioder med dyp meditasjon og lett søvn, men det er
ikke det jeg snakker om her. Jeg snakker om å bo i
Theta-tilstanden 24/7 i alderen 0 til 6-7 år.
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Så de første seks årene av livet vårt er vi som et videokamera
registrerer alt rundt oss, alt vi observerer går
fra våre observasjoner til programmeringen vår. Dette betyr at vi
tilegne seg tro og holdninger og mønstre ikke fra oss selv, men
fra våre foreldre og vår familie og samfunnet som gikk gjennom
samme prosess som barn, men vet ikke det.

Disse opptakene blir vår grunnleggende tro. Jesuittene
ville si: 'Gi meg et barn til det er seks eller syv, og det vil
tilhøre kirken resten av livet.' [omskrevet]

Det de sa var hva de visste, og hvilken vitenskap
fant ut på rundt 1970-tallet: De første seks årene er programmering.
Uansett hvilken programmering vi får, vil det være resten av livet, så
jesuittene hadde rett. De første seks årene er lastet ned
programmer. Vi får oppførselen vår fra de rundt oss.
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De negative enhetene vet også dette. For dem er det en mulighet for en potensiell
matkilde, og det er derfor de ikke vil at vi skal det
forstå dette aspektet av oss selv.

Så ved å se på dette, så jeg på hvordan jeg levde livet mitt på en
praktisk nivå og sa at jeg ikke kommer til å bli styrt av disse forhåndsprogrammene.
Jeg kommer til å leve livet mitt på en mer bevisst måte.
Det er en grunnleggende uttalelse om hvordan det fungerer, men det er ikke slik
lett som det høres ut.

Du skjønner, det bevisste sinnet kan lære av å lese en bok, men
underbevisstheten fungerer ikke slik. Vi kan lese et selv
hjelpe bok og har til hensikt å iverksette tiltak, men vi finner ut at livet vårt er stille
det samme. Det er fordi underbevisstheten, som kjører
ca. 95 % av livet vårt (mens det bevisste sinnet bare styrer

43

Machine Translated by Google
Side 44 av 54

andre 5%) er som en båndopptaker. Det er mer en vane, ting
du gjentar om og om igjen uten å tenke på det.

Hvis vi kan prøve å holde oss bevisste når negative tanker kommer
inn i hodet vårt, finner vi at de er overflødige. Hvis vi kan bli
bevisst og stoppe disse tankene når de kommer inn, sier nei og
endrer troen akkurat der og da, finner vi at når vi
gjenta det oftere, underbevisstheten begynner å
lære.

Hvis vi fortsetter dette, ved å være bevisste og tilstede – og vi
må virkelig jobbe med det – da blir den nye tanken en vane
for underbevisstheten. Den nye tanken overskriver den gamle
båndinnspilt program. Når det gjelder vitenskap, atrofierer de gamle
synaptiske forbindelsene når de ikke lenger brukes. Bare tenk bruk
det eller miste det.
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Hvorfor er det bevisste bare 5% og det underbevisste 95%?
Dette er fordi det bevisste sinnet kan tenke inn i fremtiden og
fortiden for å løse problemer, men mesteparten av tiden tenker vi på noe i stedet for
å være tilstede. Hvis vi alltid er det
tenker på noe, hvem er det da som driver showet?

Når vi ikke tar hensyn og vi tenker på hva
vi skal gjøre i morgen, underbevisstheten kjører showet. Så vi må være tilstede. Vi
må være oppmerksomme.

Dette betyr virkelig at vi må være klar over hva som skjer og
legge merke til når vi får en automatisk reaksjon. Når vi er klar over
at, vi stopper og sier, jeg vil ikke dit, det er en gammel
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program, et gammelt mønster, og vi ser på en ny måte å håndtere en
situasjon.

Vi finner en annen oppfatning enn det som nettopp skjedde fordi vi vet at vår
nåværende oppfatning kommer fra forhåndsprogrammet vi
fikk da vi var barn. Vi må gjenta dette om og om igjen
igjen som betyr at vi må være flittige, årvåkne og sta
om det til den nye måten så blir den nye vanen i
underbevissthet, og vi må fortsette å gjøre dette til den nye måten skjer automatisk.
Det var slik jeg brukte That's a Lie
programmet for å gjøre dette.

ALT ER LØGN
Sinte sårende mennesker sier slemme ting. Som barn så og hørte vi
mener ting enten det er rettet mot oss eller rettet mot andre og vi
plukket opp det som VÅR programmering. Vi mottok alle forskjellige typer
forhåndsprogrammering og, for det meste, menneskene som
ga at programmering til oss ikke gjorde dette av ondskap. Deres
handlinger og ord ble gjort av uvitenhet. Og husk,
uvitenhet er tilgivelig.
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Det som fungerte for meg var å først innse at de negative
tanker som rullet rundt i hodet mitt var løgn. De ble gitt til
jeg og jeg visste det ikke. Det var løgner som ikke var sanne da
og som aldri var sanne.
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For å vite at de aldri var sanne, var jeg klar over det faktum at når vi blir født
er vi rene. Vi er ikke fylt med negativt
tanker. Ved fødselen kjenner vi bare kjærlighet. Vi ser da med vår Theta
hjernen alt som skjer rundt oss. Underbevisstheten registrerer dette
og vårt trossystem er skapt.

De negative åndene vet hvordan dette fungerer.

De vil ikke at vi skal ha denne grunnleggende informasjonen om oss selv,
ellers vil vi kunne omprogrammere underbevisstheten vår
opptak gir det en ny vane som ikke lenger genererer negativt
energi – måltidsbilletten deres.

De frykter dette veldig for da er vi ikke lenger en matkilde og de må dra eller
sulte.

Vær sikker på at de kommer tilbake for å teste vannet, men når vi er det
opererer med et nytt program, er vi i stand til å observere deres
tilstedeværelse og vi er i stand til å legge merke til at de går når de innser at
de kaster bort tiden sin med oss. Det er en glad dag når det
skjer. Reisen må gjentas, men til slutt blir vårt nye tankesett automatisk og vi
trenger ikke å jobbe med det
lengre.
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Å SE DEN MØRKE SIDEN FRA EN ANNET
PERSPEKTIV

Se deg rundt. Vi lever i et samfunn som er under beleiring
av en fiende som ikke kan sees, men som nå er mer forstått av
flere mennesker enn noen gang før. Vi vet for eksempel at disse
vesener bruker negativ energi til næring. Sånn sett, de
er ikke onde, selv om vi oppfattet dem slik.

De er på jakt etter mat, og vi leverer uforvarende maten
gjennom alle former for negative tanker og følelser som de
provosere gjennom lureri og løgner.
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Vi kan sammenligne dem med mygg eller igler som ikke drikker
vårt blod fordi de er onde eller fordi de hater oss, men
fordi de er sultne og vi lukter godt!

Til oss selv
Vår utfordring er å kjenne forskjellen på våre egne
tanker og tanker som ikke er våre, og deretter, å realisere
negative tanker om oss kommer fra implantert forhåndsprogrammering,
forbedret av enheter som vet hvordan de kan lure oss til å føle oss dårlige og glemme
at "That's A Lie"-programmet eksisterer.

En gang på det tidspunktet kan vi begynne å TENKE og FØLE oss sunne
livsbekreftende tanker om egenkjærlighet mot oss selv å vite
lureri er løgn. Vi kan i det minste huske det vi har lært om båndopptaket og kalle de
som er tatt opp

meldinger løgner.

Til inntrengerne
Til inntrengerne i stedet for å føle frykt, som er akkurat det de ønsker, kan vi sende
dem frekvensen av kosmisk kjærlighet. Dette er
veldig forskjellig fra romantisk kjærlighet, vennskapskjærlighet, nestekjærlighet og
familiekjærlighet. Dette er rent en frekvens som involverer nei
følelser. Den enkleste måten jeg har funnet å gjøre dette på er å enkelt og
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si rolig: "Jeg sender deg kjærlighet." Vi kan ikke si dette fra en tilstand
av frykt, angst, bekymring, sinne eller andre negative følelser. Vi vil,
vi kan, men det vil ikke være effektivt. Med andre ord, vi må mene
den.

Entitetene på den mørke siden trekker seg tilbake fra denne frekvensen som om den var det

deres akilleshæl eller Kryptonite. Denne frekvensen driver dem bort
og dermed frata dem oss som deres matkilde.

Dette er bevisste vesener som eksisterer utenfor vår visuelle rekkevidde
og har en lang historie med mennesker på jorden. Få har sett
dem, men mange har sanset deres tilstedeværelse – de føler deres
energiske frekvens – og millioner har hørt dem i deres sinn oftest
forkledd som sine egne tanker. De kalles The
Stemmer i psykiske helsekretser. De kalles The Little Voice in Your
Head av mange andre. Disse vesenene vet hvordan våre
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biologiske lyssystemer bærer informasjon og de kjenner de tidløse rikene til det vi
kaller himmel og helvete. De bruker dette
okkult kunnskap for å "dyrke maten deres" akkurat som vi bruker vår
landbrukskunnskap for å dyrke maten vår i en hage eller beite.

Men vi trenger ikke lenger falle for taktikken deres, for nå er vi det
bevæpnet med mer informasjon.

For flere videoer om den mørke siden: hva de gjør, hvem de
er, og hvordan du kan eliminere dem fra livet ditt, klikk her.
https://www.jerrymarzinsky.com/about-3

RÅD TIL MØDRE OG FAMILIEMEDLEMMER TIL SCHIZOFRENEN
TÅLMODIG:

Pasienten må forstå at stemmene de hører ikke gjør det
tilhører dem og er ikke den de er. Len deg tilbake og lytt som din
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tanker dukker opp i hodet ditt. Hvem er det som hører på? Hvem er
en som ser på? Du er ikke tankene dine og stemmene er ikke
tankene til offeret selv om de vil fortelle offeret at de er det.
Alt mødre kan gjøre for å vise offeret at de ikke er deres
tanker og stemmene er ikke dem er en stor seier.
Stemmene er ikke fysiske vesener, men er av det energiske
univers der det ikke er rom, tid eller materie. De kan følge sine
offer hvor som helst.

Mødre og familiemedlemmer må vite at stemmene hater
dem. Stemmene vil reagere negativt og fornærmende mot hvem som helst
som prøver å hjelpe pasienten. Stemmene vil prøve å
drive en kile mellom offer og ektefelle, mor og familier
som forteller offeret at stemmene er løgnere og ikke kan stole på. Familie
medlemmer må forstå at eventuelle støtende kommentarer som kommer fra
pasienten mens familiemedlemmer prøver å hjelpe dem å komme fra
stemmene og ikke pasienten. Stemmene vil ha deg ut av bildet
fullstendig og vil gjøre alt for å drive deg av gårde.
Stemmene er energiske parasitter som lever kun på negative
følelse. De må snu følelsene til offeret negative før
drenere dem. Mødre vil merke en markert mangel på energi i
offer etter stemmeangrepet.
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Offeret må vende seg til en positiv åndelig vei. Stemmene vil
reagere negativt på ethvert forsøk fra offeret på å lese Bibelen eller andre
annet positivt åndelig materiale.
Stemmene har ingen egen energi. De må få sitt
energi fra offeret, men før de tar den, må de snu offerets

negativ følelsesmessig tilstand.
Kampens frontlinje er for offerets oppmerksomhet. Stemmene
ønsker kontroll over offerets oppmerksomhet og hindre dem i å fokusere
på de tingene som ville forstyrre ødeleggelsen av deres offer.
Uten motstand vil stemmene fortsette å vokse i styrke og
styre. Sluttspillet deres er å ødelegge individet og få dem
sendt til et permanent negativt miljø som et fengsel.
For mer informasjon, se intervjuene mine på
https://www.jerrymarzinsky.com/aboutÿ3
Velsignelser til alle som lider av disse mørke sidevesenene og
velsignelser til foreldrene som jobber for å hjelpe dem med å få livet sitt
tilbake. Det er ikke en enkel vei, men det er en kamp som er vel verdt kampen

innsats.

For mer informasjon, les boken vår: "En fantastisk reise
inn i det psykotiske sinnet – Breaking the Spell of the Ivory Tower.»
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