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Истинската история
Знаци, по които да разберете дали сте роб в
Матрицата...
Днешния свят е странно
място. Затрупани сме със
сигнали от зората на
съществуването, сигнали за
насърчаването на всеки един
от нас да ходи по конкретен
път, създаващи блокади по
пътя, които целят да ни
разубедят да не търсим
алтернативи на това, което прави и мисли стадото. Живота е
много сложен за да забележим, че ни предоставя безкрайни
възможности, защото вървим именно по предварително
начертания за нас маршрут. Тези възможности могат да
предначертаят тотално това, което може да бъде човешкото
изживяване.
Този разказ няма за цел да критикува някого за личните му
навици на живот и социално положение, а целта му е чисто с
наблюдателна цел върху някои от заробващите аспекти на
системата като по този начин ще научи внимателния читател
да идентифицира определено поле, което може би пропуска, и
евентуално ще му бъде от полза – за да се освободи от
заробващата го среда.
Четете нататък, и ви молим да отделите малко време и
тогава коментирайте по-долу с всичко, което искате да
добавите към списъка или предметът на темата.

Плащаш данъци на хора, които би искал да видиш в затвора.
Може би това е най-големият показател за това, че човешките
маси са роби в Матрицата. Традиционната представа за
робството показва образи на хора в окови, принудени да
работят на плантации в подкрепа на богатите им владетели.
Съвременната версия обаче е данъчното облагане, като
доходите ни са автоматично взимани още преди да си ги
видим, независимо от това дали трябва или не трябва да
одобряваме това как се харчат парите, които сме спечелили с
труд.
Ходиш по лекари и си плащаш, но продължаваш да си болен.
Модерните медицински грижи, които ни представят постоянно
като голям научен прогрес са много тъжна картинка понеже
реално са се превърнали във консуматорска частна верига с
цел да ни продават скъпите си и вредни лекарства, които имат
за цел временно облекчение на разни симптоми, но не и
ефективното оздравяване на болестите. Нали се сещате за
онзи ваш познат, който се записа в медицинския университет
и ви е казвал, че е защото ще печели повече пари? Да, този
тип днес ви лекува. Нека си го кажем, здравната система
смърди по всички етажи.
Ходиш да гласуваш и дискутираш със заобикалящите те за
актуалността в политиката. Това е винаги успяващата
стратегия на елита „разделяй и владей“, точно тази която
успява винаги в нашето общество. Все още ли вярваш, че ако

гласуваш то ти ще промениш нещо към по-добро? Всички
водещи политически партии са корумпирани в самата си
същност и тяхната цел е повече от ясна. Вярвайки в тези
партии и дискутирайки политиките гориш лична енергия в
глупости. Така предоставяш душата си на Матрицата.
Работиш нещо, което мразиш за да спечелиш боядисани
хартийки. Работата е важна, защото със спечелените пари си
плащаме сметките, но много хора губят от живота си като
правят неща, които реално мразят. Истината за парите е, че
днес те не съществуват, а дори несъществуващото е частна и
манипулирана собственост, която трябва да бъде върната на
собствениците. Днес парите изместват иконите по
религиозните храмове, те са невидимият камшик в ръцете на
някогашният колонизатор на нивата.
Разговаряш с хора за случващото се по телевизията и
пресата. Медиите са най-големият уред за контрол на ума и
програмирането на човешките маси, което се показва в много
цветове, мелодии, смях, разголените човешки тела,
възхваляване на насилието и т.н. … драматизирането на егото
е важно, порното и секса за развлечение пред екрана или
камерата е експлоатация на съзнанието и се използва за да
представя фалшивите ценности за смазка на собствените
вериги и окови. Всичко, което се върти на малкия, среден и
голям екран може да бъде използвано, и е използвано, за да ви
насочват по пътеката. Телевизията проповядва фалшивата
власт и е основна характеристика за поддържане в Матрицата.
Ако приемаш това, което се случва на екрана и го правиш
част от реалния ти живот, то ти подкрепяш с желание
престоят си в Матрицата и работиш за да функционира, за да
обърква природата на реалността, което доказва, че нещо не
трябва да се случи в действителност.
Нямам нищо, което да крия от глобалното наблюдение. Ако

не ви притеснява, че някой някъде работи за някого, който се
интересува и плаща на хора за да ви следят, гледат, четат и
записват в база данни вашите активности – то вие сте едни от
добрите роби на Матрицата. Невидимото наблюдение е
коварна форма на контрол и използвайки логиката „Нямам
нищо за криене, така че не ми пука да ме следят“ то вие се
обричате на безмозъчното самопризнание, че сте послушен
роб, и че имате господар, който стои над вашият собствен ум и
тяло.
Мислиш си, че света ще е по-добро място за живеене ако
само властите и прислужниците им имат оръжия. Това е
жесток свят и престъпниците се занимават с престъпността си
срещу честните хора на всички нива в обществото, но
включително и в рамките на властта ги има същите тези
престъпници, следователно Матрицата ще се поддържа много
по-ефикасно с насочено дуло към горките роби.
Пиеш съзнателно флуорирана вода. От всички здравни
дебати, които се провеждат днес, темата за флуорирана вода е
най-лесно да се разбере, защото тя е токсичен продукт
ползван в промишлената индустрия. Водата се предполага, че
е флуорирана за да подпомага за денталното здраве, което е
спорно само по себе си, но ако това беше така, тогава защо
флуорирането на обществено достъпна вода е лекарство, което
ви е давано без вашето съгласие … това е форма на робство.
Флуорида е доказано вреден за човека и ако го пиете
вярвайки, че не ви вреди, то вие сте послушни роби на
Матрицата.
Знаеш, че консумираш аспартам и мононатриев глутамат (от
анг.: msg). Тези два химикала са широко известни с
токсичността си за човешкото тяло. Знаейки това и
продължавайки да се тровите с вкусна, но химическинатоварена преработена храна е знак, че Матрицата ви е

програмирала да давате по-малка стойност на вашето здраве и
бъдеще, а повече на вашето незабавно удовлетворение.
Зависим си от фармацевтичния промишлен комплекс за
управлението на собственото си психическо здраве.
Използването на психотропни лекарства се увеличава бързо в
нашето общество, защото хората са били убедени, че
психичните състояния са сходни с болестите, докато истината
се прикрива от корпоративните медии и фармацевтичната
индустрия. Ако използвате психотропни медикаменти, то вие
сте зависим от една от най-мощните форми на контрол над
ума. Част от този контрол цели да ви убеди, че вие нямате
власт над собствения си ум. Това е може би най-страшната
лъжа на Матрицата, да ви кара да употребявате по желание
тези смъртоносни психотропни медикаменти, които отговарят
на изискванията на най-лошия вид робство, и ви кара да
мислите, че вашите естествени психични и емоционални
реакции към стреса в живота могат да бъдат поставени под
контрола на Матрицата.
Все още не си спрял да гледаш националните и
интернационални новини. Основните новини са инструмент за
контрол и манипулация, които продължават да подкрепят
своите идеи и виждания за света. Тази форма на контрол е
толкова силна, че е в състояние да ви променя мнението по
задаваните ви теми всяка минута. Местните новинарски
емисии са написани от сценаристи на национално ниво, от
агенти на шепа корпорации, които са натоварени с
оформянето на вашите становища за определени събития.
По загрижен си за спорта по телевизията или други
отвличания на вниманието, отколкото с качеството на
естествената среда. В света се случват събития, които ще
променят завинаги нашето съществуване на планетата.
Събития като добива на шистов газ, изсичането на горите,

ядреният инцидент във Фукушима, замърсяването на водите,
отравянето на храните и всички революционни събития днес
ги игнорирате за да се насладите на телевизионните спортни
игри за отклонение на вниманието.
Скептичен си по отношение на всяка една област от живота,
която не е „доказана“ или потвърдена от съвременната наука.
Самата същност на науката е неизвестното, което означава, че
докато не може да се разбере нещо от науката – то е
неизвестно. Чрез дискредитиране или осмиването на различни
ефекти в живота, вие сте с робско намаляване на вашите
разбирания за света, в рамките на тесен кръг от възможности.
Матрицата е станала възможна благодарение на усилията на
доброволците, които не желаят да мислят извън кутията.
Мислиш, че социалните мрежи в интернет са единствения
достоверен източник на информация. Както телевизията и
интернет е създаден за да ви държи в затвореното
пространство на четирите стени на кутийката, в която
пребивавате. Не давайки възможност на самия себе си да
разследвате новите територии в живота, вие спомагате за
съществуването и по нататъшното развитие на Матрицата.
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