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 .نِِمِزس: العصر الجليدي القادم! و  ٢٥الدفتر 
 

 

ي هذا العالم. 
 إال إذا كنا أغبياء تماما، فربما لدينا جميًعا شعور عميق بأن األمور تزداد سوًءا ف 

اب فصل الشتاء.   القير
َ
ي يتعير  اتخاذها، تحسبا

ي المحادثات بير  األفراد تتناول بانتظام موضوع تغير المناخ والتدابير التر
لكن ف 

د يدوم وقتا اطول و يكسو مساحات اكير كل عام. نعم، ال يزال االنسان  ، عدد قليل من الناس يدركون حقا أن الير الوقت الحالي
ي تنشأ أساسا من بزوغ 

ي حلقة من االضطرابات الكوكبية القوية، والتر
ي أن الحياة عىل األرض قد دخلت ف 

العادي ال يشك ف 
 حد أدن  للدورة الشمسية. 

اِلي يوضح االمر: ب
َ
ي ذلك، المقال الت

 النسبة ألولئك الذين ال زالوا يشكون ف 
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alimentaires-et-sanitaires-03/ 

ة المنبعثة من الشمس، حيث ال يحتاج البشر العاديون بعد، معرفة ال تزال وسائل اإلعالم صامتة بشأن أسباب ضعف الطاق
ي تزداد كل عام، ستنتشر عىل كوكبنا. ُيحظر عليهم التواصل بشأن هذا األمر، 

ات الطقس الباردة التر ا، فير
َ
أنه من االن فصاعد

ا النشاط ال اس الحراري، المزعوم أنه ناجم عنحتر يتمكن قادتنا من مد نطاق نظرية االحتب
َ
ي، قدر اإلمكان. ألن إيمانن بشر
اعة خطتهم المستقبلية للسيطرة عىل الكوكب وديكتاتوريتهم الرأسمالية  ي الجو، يدعم بير

ي أكسيد الكربون ف 
بزيادة ثنان 

 والتكنوقراطية الملعونة. 

ي كسب ثروة من 
ائب دعونا نتجرأ عىل قول ذلك، من خالل التالعب بالمعلومات، تستمر نخبنا ببساطة ف  األكاذيب. إن الض 

ائب البيئية عىل محركات الديزل تمأل جيوب زعمائنا الذين لم يتمكنوا فقط من افساد جميع  المفروضة عىل الكربون و الض 
ة، ما زالوا يستفيدون من االستغالل غير المقيد لغابات كوكبنا. 

ّ
 طبقات المجتمع، بل من خالل ديكتاتوريتهم المختل

، تنتج من األكسجير  بقدر ما تمتص من ربما نسوا طوعا ان ا ي
كيب الضون  لغابات، المستهلك األكير للكربون عن طريق الير

ي أكسيد الكربون
 المساحات  ثنان 

َ
ي ان اعتمادا عىل

. ولذلك فمن المنطقر ي الغالف الجوي باألكسجير 
، الغابات تغت  ! وبالتالي

ا. 
َ
ي أكسيد الكربون عىل كوكبن

اد نسبة ثنان 
َ
 المدمرة، تزد

ي، الذي يدمرل ي أكسيد الكربون، المنسوب إل النشاط البشر
أرضنا الجميلة، بل الطمع،  ذلك ليس التلوث الناجم عن ثنان 

 ازدراء الواقع، األكاذيب و جهل اآللية الكونية الشاملة لنهاية الدورة. 

ي عالمنا قد كذبت علينا مرارا و عالنية، وما زالت تكذب علينا
! ربما تخشر أن هذه  بدأ األمر يعرف !  إن النخبة السياسية ف 

وم ليس فقط عىل النخبة
ّ
ي هم خاضعير  لها. و الل

! العلوم، التاري    خ، الديانات، ال تدخر  المعرفة ستحرر الناس من الهيمنة التر

 جهدا لمنع هذه المعلومات من الوصول إل العامة. 
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 !  عىل األكاذيب. نعرف ذلك اآلنإن عالم الكثافة الثالثة، المبتعد عن الواقع، تم بناؤه دائما 

ا الشعور بالشفقة بالرغم،
َ
، فلندع المختلير  عقليا يدمرون صنعهم. ألن عالما جديدا ينتظر هل يتوجب علين

َ
 مرء؟ ال

ي هذا العالم حتر اآلن، لكنهم لم يكونوا أبدا من هذا العالم
 !  المستقبل. طبعا، أولئك الذين يعلمون ذلك ال يزالوا ف 

 المستقبل القريب لإلنسان، سئل المالك
َ

ات الحالية وعواقب األحداث الكونية عىل نا عن التغيير  : فأخير

ب من  الحياة مرتبطة بدورات الكون، ولكن تجارب الحياة تعكس كيف يتفاعل المرء مع بيئته. تعلمون اآلن أن اإلنسانية تقير
ى. األديان والقصص القديمة تطلق عليها نهاية  ة التجسد للعديد نهاية دورة كير ي نهاية فير

"كل العصور". و "كل العصور" تعت 
. كثير من الثدييات  ي بشكل جماعي

ات تختق  ي هذه اللحظة، بعض أنواع الطيور و الحشر
-من مخلوقات الكثافة الثالثة. ف 

ي الك -المسمات باألنواع المحمية
 ثافة الرابعة. تركت بالفعل مستويات الكثافة الثالثة لألرض. ستجدون البعض منها ف 

ت إل 
ّ
ي أد

تيبات التر ي الوقت الحالي عىل كوكبكم، يمكنكم أن ترو بالفعل أن الير
لنفس السبب، من خالل مراقبة ما يحدث ف 

ي تدعم و تحافظ عىل التماسك الظاهر لمجتمعكم، 
تحريف االقتصاد و وقاحة سياسته الدبلوماسية، وبعبارة أخرى الهياكل التر

ي جميع طبقات المجتمع. لدرجة أن األوقات المقبلة  ستكي  مة االقتصادية العالمية تنكش. من اآلن فصاعدا، عالمات األز 
ف 

 ستكون مرهقة أكي  فأكي  ألولئك الذين يتشبثون يئسا بمحفظات نقودهم. 

ة الناجمة عن التضليل، يثبت من اآلن االنهيار التام للكثا ، المؤكد بالنقائل الكثير فة التشخيص القاتم لهذا الشطان العالمي
ات الجيوسياسية لألزمة االقتصادية العالمية، تتالفر  الثالثة للواقع. التحذيرات الكونية، األحداث المناخية، وخاصة المؤشر

ي ال يكاد أحد يهتم بها. 
ي هذا النحو. هذا االنهيار العالمي للنظام يبشر بالنهاية المتوقعة عىل نطاق واسع والتر

 وتتفاقم ف 

ات   بينما الهياكل التقليدية ي جميع أنحاء العالم، فوراء الكواليس، تغيير
ى بدأت تحدث عىل كوكبكم. ولكنتنهار ف  البشر  كير

ي الحفاظ عىل واقع الكثافة الثالثة. باإلضافة إل ذلك، فبسبب عماهم  العاديير  
ب لقوة رغبتهم ف  ما زالوا ال يالحظون ما يقير
ي 
ي التنظيم لمواصلة االزدهار ف 

ي انتظار اللحظة الحركية  وعنادهم، ال يفكرون ف 
هذه الدورة من الحد األدن  للطاقة الشمسية، ف 

ي إل الكثافة الرابعة للواقع. 
ي "ستدفعهم" بشكل نهان 

 للموجة التر

ي بيئة فوضوية ستكون عدائية أكي  
ي دمج المعرفة تنظيم أنفسهم، ال للبقاء عىل قيد الحياة ف 

يجب عىل أولئك الذين بدأوا ف 
، بل لالس تعداد لتحول أساسي للروح وبالتالي إعادة تشكيل، مفاجئة إل حد ما، للجينوم. كلما تتقدم الطاقة نحو الكثافة فأكي 

ي بعض األحيان مؤلمة. فكوكب األرض و 
ي تكون ف 

الرابعة، كلما سيتعير  عىل اإلنسان قبول تحمل هذه الطفرات الوراثية التر
 االطالق كما عرفتموهما حتر اآلن. المنطقة الزمكانية الخاصة بكم، لن يعودا عىل 

ب مركز الموجة عالمكم  ء سيبقر كما كان عليه من قبل. العلم لن -واقعكم-بمجرد أن يض  ي
عىل  يمكنه اإلعتماد ، بالتأكيد ال سر

ا. عىل سبيل المثال، قد ي ياء التقليدية"، حيث التجسم سيصبح متغير ا من الخارج،  بدو شتر  نظرياتكم الجارية "للفير 
ً
ا جد صغير

 بينما قد يكون ضخما و يحوي عالما آخر. 

نا  دد الجديد، الذي تحمله هذه  ،قد سبق لنا أن أشر ي نهاية هذه الدورة، قد تجسد أفراد بير  الناس إلرساء الير
أنه خاصة ف 

ي أنحاء األرض حتر اآلن
ين، بضع المئات ف  ق الموجة الحدودية، عىل كوكبكم. بفضل هؤالء المبشر دد بدأ يخير ، هذا الير

ات "الزَواحف" و مخّطَطاتَها للنظام العالمي الجديد. 
َ
ات الكوكبية بشكل طبيعي و تصد كَيان  عالمكم. و ذلك لكي تتم التغيير

ي ال
ية، حتر ف  مع من  كثافة الرابعة ! سيتمكنون من ذلكنذكر مرة أخرى أن هدف هذه الكيانات هو محاولة إخضاع البشر

ي الخد
ي خدمة اآلخرين. سوف يحدث التدمير العالمي وربما، أن ما يقرب بقوا ف 

مة الذاتية، و لن ينالوا مبتغاهم مع العاملير  ف 
ي الكثافة الثالثة للموت فيها، إما وقت وصول  ٩٠

ي جسديا من سطح الكوكب، إما لكونها بقيت ف 
٪ من الساكنة سوف تختق 

 ة أو ما بعدها. قمة الموجة، علمت كيف تهاجر إل الكثافة الرابع

ي العذاب من ِقَبل الذين 
عاش ف 

ُ
ية الحالية تنقرض، ستحدث بالتأكيد. ست ي ستجعل البشر

ى، التر إن الكوارث المدمرة الكير
ية القادمة.  ون عىل األرض الثالثة الكثافة. أولئك الذين سينجون منهم، سيكتبون "ما قبل التاري    خ" للبشر

ّ
 سيضل

ي  ي هذا الصدد، شهادة الهونر
ا: انظر ف 

َ
  الهندي الدب األبيض، عن أتالنتس، مو و كِشن

blanc-ours-d-temoignage-mu-trecon-https://www.reseauleo.com/atlantis 
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، و ذلك من العقد القادم.  ي التأقلم مع هذا التغيير
ي قدما من خالل البدء ف 

ي غضون ذلك ، يجب عىل البشر المض 
 سيتوجبف 

مختلف. ألن األطعمة  بنحو مراجعة أولوياتهم الغذائية وتوزي    ع مناطقهم الزراعية  ،عليهم التكيف مع الشكل الجديد للمجتمع
ي األسواق 

وات ف  ي تدريجيا، و رفوف الفاكهة والخض 
 تصبح فارغة. سالمعدلة وراثيا ستختق 

خالل االنتقال إل هذا المجتمع المستقبىلي الجديد، اإلنتاج الزراعي سينخفض، وبالتالي سيصبح أكي  فأكي  تكلفة. قلة الغداء 
 الحبوب الغذائية. ستتماسر جنبا لجنب مع ارتفاع أسعار تجارة 

ة، لتعلم كيفية تنمية  
ّ
ي مجموعات مستقل

ي عليهم أن يتجمعوا ف 
لذلك يجب عىل األفراد الحكماء أن يفهموا أوال، أنه ينبع 

ء ، يجب عليهم تجنب إعادة زراعة النباتات المعدلة وراثيا، لصالح أنواع جديدة  ي
طعامهم، وزرع بذورهم الخاصة. قبل كل سر

وات الطبي ي من الخض 
دهر سعية، الغنية بالمغذيات. يمكن أن تضاف إل الغذاء، أنواع مختلفة من األعشاب واألوراق التر ير 

ددات الجديدة، وال خالل هذا الحد األدن  للطاقة الشمسية. ألن  الكائنات المعدلة وراثيا المتواجدة باألسواق ل ن تقاوم الير
ها من قبل الكوا انخفاض ة أشعة الشمس. درجات الحرارة. سيتم تدمير

ّ
ي درجات الحرارة وقل

رث المناخية، االختالفات القوية ف 
ي االزدهار. اعتادوا عىل زراعة حدائقكم وإعداد بذوركم. 

د، سوف تبدأ ف   بينما أنواع جديدة من النباتات، أكي  مقاومة للير

ح عليكم حدائق ليس من قبيل الصد .هناك عالقة معّينة بير  الظروف الحالية والمستقبل الذي ينتظركم فة أن المالك اقير
م  ي الموسم المقبل، حاجة أساسية. ألنه ال أحد، يحير

د وإعادة زرعها ف  وات المقاومة للير لزراعتها. تعلم تخزين بذور الخض 
ي وضعها هذا المجتمع الفاسد، ستكون لديه الوسائل للعيش. وأولئك الذين يتوقعون أن يكونوا قادرين عىل 

القواعد التر
 فال بانتقالهم إل الكثافة الرابعة، سيتعير  عليهم تعلم زراعة حدائقهم الخاصة. االحت

 

 سؤال للمالك: 

ات األرضية. لكن بالنسبة للعديد، تبقر  ف بوجود عالقة معينة بير  عقل اإلنسان والتغير
يقية تعير نعلم أن البحوث الميتافير 

 هذه العالقة موضع خلط. كيف يمكننا إزالة هذا االلتباس؟

ها عىل األنشطة  ق بمعرفة الظروف الجوية المستقبلية و تأثير
ّ
ال أكير ال يطرحه أحد. هذا السؤال ال يتعل

َ
هناك بالفعل سؤ

ية تؤثر حالًيا عىل األحوال الجوية والمناخية ية ونفسية المرء، بل كيف النفسية و األنشطة البشر  ؟ البشر

ون بالفعل، قلة من الناس يمكن أن تفهم أن االضطرابا ي. قد يالحظ الكثير ة بتخريب الوعي البشر ت المناخية مرتبطة مباشر
ي وراء ذلك. خروج المزيد والمزيد من األنهار من 

أن الغالف المغناطيشي يضعف، لكن ال أحد  يتساءل عن السبب الحقيقر
دمر أقطارا ككل. 

ُ
ي ت
ي للفيضانات التر

 مجاري  ها الُيقلقهم، و ال أحد يهتم باألصل الحقيقر

ون أن هناك خلال ما، لكن قلة فقط تتسا يرى   ل حول ما يحدث بالفعل عىل األرض. ءالكثير

اء الهيئة الحكومية الدولية  : كونوا عىل يقير   عم العلماء وخير ى، كما يير  ي أكسيد الكربون ليس المسؤول عن الكوارث الكير
ثنان 

ي أن نقول، مهمتها !  هو" الكبير لنهاية هذه الدورة الُمْبِدئ المعنية بتغير المناخ. ألن "
 الشمس نفسها، أو باألحرى ينبع 
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اطو
َ
ي دورة -األفراد المغن

ة. إن نجمكم قد دخل منذ عشر سنوات ف 
ّ
ازي للشمس منذ مد دد االهير  م الير

ّ
حساسير  يشعرون بتقد

ي الكثافة الثالثة قد انخفض
ه المفيد للحياة األرضية ف   للطاقة الشمسية، و تأثير

ة من الحد األدن   ُيمنحتدريجيا. هذا التأثير  كبير
 . ي الناتج عن مجال الشمس المغناطيشي

 عادة بواسطة الدرع الوافر

ات الكونية،  . هذه اآللية ناجمة عن العالقة الوطيدة بير  التغير ي تأثير المجال المغناطيشي الشمشي
هناك بالفعل انخفاض ف 

ات ليس التلوث الناتج ، و الحالة الذهنية إلنسانية الجيولوجية ناخية، السياسية،الم اليوم. من الواضح أن سبب هاته التغيير
ي.   عن نشاط اإلنسان أو صناعته، بل التدهور العالمي للوعي البشر

 ، ة أكي  الفوض  الحالية عىل كوكبكم هي بال شك ناجمة عن عالقة اإلنسان بكونه. بكلمات أخرى، ال يمكن أن تكون مباشر
ي دعت إليها المعاناة اإلنسانية، ستؤدي إل الوعي البشر هذه الفوض  ناتجة عن 

ي المختل. الظواهر المناخية المدمرة التر
ي هذه الدورة من الكثافة الثالثة و فتح احتماالت تطور جديدة لروحه. 

 توقف مغامرة المرء ف 

 سؤال للمالك: 

ي 
ي أن يأس الشعوب قد يتفاقم بسبب صدى انتشار ترددات الذبذبات المنخفضة التر

تنقلها، عىل سبيل المثال، نشك ف 
، تأثير عىل تداول  معاناة العديد من المهاجرين النازحير  إل أوروبا. هل للصدمة النفسية الناتجة عن اضطهاد هذه الجماهير

 الطاقة حول األرض ؟

ي عن طريق المسيح، مايير 
يا، بوذا، أو إن تكتل المعاناة اإلنسانية قد أصدر نداء "المساعدة". ولكن هذه المساعدة لن تأنر

ات العميقة الناجمة عن تغلغل  ية ، كما يعتقده أتباع حركة "الحب والنور"، ولكن عن طريق التغيير ي وهمي منقد البشر
فضان 

ي شب 
.  النيازكاألرض ف  ي

ي الكثافة الذي  النيازكالذي يرافق الزوج الكون 
ي تمطر حاليا ليست سوى استعدادا للتغيير ف 

التر
كشف هذه 

ُ
ايد. سينطلق. وت ي عىل نحو مير 

، و طقس عشوان  ات من خالل ظروف مناخية صعبة أكي  فأكي   المؤشر

يم، بدأت  ، مما يزيد من قوتها. بينما التيارات الهوائية جيتسير الحظوا أن منعرجات تّيار الخليج، تسبب تباطؤ مسار األعاصير
. هذه المسارات غير  ي الغالف المغناطيشي

تلف متوقعة صار التهيم بسبب ضعف ف 
ُ
ت تأثر عىل الزراعات المعدلة وراثيا، و ت

ة "باليو" جديدة.  "، مهيئة اإلنسانية، بطريقة ما، لفير  محاصيل حبوب "الغلوتير 

ة إنارة النهار، انهيار 
ّ
ي تصطدم مع األرض، قض مد

بات التر
ّ
كانية، ارتفاع عدد المذن ي االنفجارات الير

ي موازاة ذلك، الزيادة ف 
ف 

، بل كذلك، تأكيد الرتفاع صدى شومان. بقع أرضية وظهور الغ ي
ات التغير المناخ  يوم الليلية المضيئة، ليست فقط مؤشر

ي عام  ٢٠٠نالحظ أيضا أن عدد العواصف المسجلة قد ارتفع من 
ي  ٥٠٠إل أكي  من  ٢٠٠٨ف 

، بينما األرصاد ٢٠١٩و  ٢٠١٨ف 
ي عدد العواصف 

 . ا وقّوتهالجوية، لحسن نيتها، تعلن انخفاضا واضحا ف 
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ي تولد المزيد والمزيد من المجاالت 
ة المنشآت والمعدات الكهربائية التر ي قوة هذه العواصف تعود بالكامل إل كي 

الزيادة ف 
ي الناجم عن التكنولوجيا الحديثة، يمغنط ويجذب الظروف الجوية القاسية 

الكهربائية والمغناطيسية. هذا الكون الكهربان 
، الحالية، ألن األيونوسفير  مشبع باأليونات اإليجابية، يحتاج إل إعادة التوازن مع سطح األرض و أيوناته السلبية. وبالتالي

 . ي
 فالعواصف الرعدية العديدة والعنيفة، تحدث الستعادة هذا التوازن الكهربان 

-2019-Novembre-terrestres-changements-des-SOTT-Resume-https://fr.sott.net/article/34645
feu-de-boules-et-planete-la-de-revolte-extremes-meteorologiques-Conditions 

/sott-vidéos-terrestres-1/changements-https://www.reseauleo.com/médiathèque 

ي اآلن ذاته
، هناك عالقة قوية للغاية بير  اضطهاد الشعوب من طرف ف 
"الكون". وسبب  المرسلة من قبلسلطات، والكوارث المناخية الطبيعية ال

ي حياتهم 
ي تقع ف 

ي تجاهل رمزية األحداث التر
ذلك هو استمرار الناس ف 

،  ١١اليومية. هناك  ،  ١١نونمير  مارس ...  ١١شتنير

ي 
عىل الساعة  ١١/١١آخرها هو الزلزال الذي، عن طريق الصدفة، حدث ف 

الناتج عن استخدام تسليح النبض الكهرومغناطيشي  بِطيل بفرنسا.   ١١:١١
من طرف "عمال الخدمة الذاتية" من الكثافة الثالثة، معرضير  للخطر أمن 

 . يكاستير 
 المصنع النووي بير

ي 
جير  التوأمير  ف   ١١إن عامة الناس ال يفهمون أن نفس كيانات الخدمة الذاتية من الكثافة الثالثة، مسؤولة عن تدمير الير

، ي روان، و عن زلزال   شتنير
الذي استهدف  ١١/١١عن حريق الكاتدرالية نوتردام بباريس، عن حريق مصنع لوبريسول ف 

، و كان بمثابة تحذير لفرنسا.  يكاستير 
 المصنع النووي بير

، ينطقون  ي اليوم الموالي
ا، وف 

ً
إنهم ينسون دائما أن قادة العالم يدعمون شيئ

تجارب  هم، إنهم يمحون بشكل مستمر بعكس ذلك. الناس ال يتعلمون من 
ه ال أحد يالحظ  ان األحداث 

ّ
 أن
ّ
ي العم. إل حد

األكاذيب المقدمة لهم، للبقاء ف 
ة ب زيادة شدة الكوارث الجغرافية  السياسية العالمية يمكن أن تكون مرتبطة مباشر

 و المناخية. 

لسياسة و إن العالم الذي تعيشون فيه جّن، ألن الحماقة المطلقة قد أصابت ا
ين، بدأ بالهجوم عىل  الدبلوماسيون. هذا االختالل العقىلي للقرن الحادي والعشر

ي الواليات المتحدة يوم 
شتنير واستمر مع زيادة شيعة ١١مركز التجارة العالمي ف 

ات العالمية لألرض، معززة بقوة وتواتر األحداث الكونية والطقسية  ي التغير
ف 

 المدمرة. 

ية نقطة الالعودة. مستقبل مرء الكثافة الثالثة اصبح مطرح شك، ألنه يعتمد عىل كيفية تعلم الجنس اليوم، تجاوزت البشر 
ي التحرر من االعتالل النفشي المجتمعي وإعادة االتصال بالطبيعة وبجوهره.   البشر

ء بعمليات أكي  فأكي  تطرفا، و مزيد من الجنون الذي يؤدي  ، المستقبل مىلي ي
إل تعزيز ردود الفعل عىل المستوى اإلنسان 

ة الكوارث الطبيعية : فيضانات، حرائق مدمرة و عودة األوبئة المسؤولة عن الهراء 
ّ
ي عدد و شد

دة ارتفاعا ف 
ّ
الكونية، مول

 . ي
 الوران 

ة بأين، تردد غير اعتَيادي".  ي هذا الصدد: " سبعة أطفال يولدون بدون أدرعة أو أيدي بالقرب من قرية صغير
 انظر ف 

-bebes-naissancesde-de-explosion-alpes/ain/une-rhone-https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne
hasard_2958303.html-un-lain-dans-bras-sans 

ي الغالف الجوي. كوكبكم 
ك ف  من خالل أدلة الكوارث الماضية يمكن توقع األحداث القادمة. من بينها، زيادة ملحوظة آلثار نير 

ي وسط شب من الكرات النارية، و موقعه خطر للغاية. فحجم هذه 
يزداد باستمرار، لدرجة أن واحدة منها  الصخور حاليا ف 
 طدم يوما ما باألرض. قد تص

https://fr.sott.net/article/34645-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Novembre-2019-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
https://fr.sott.net/article/34645-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Novembre-2019-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
https://www.reseauleo.com/m%C3%A9diath%C3%A8que-1/changements-terrestres-vid%C3%A9os-sott/
https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne-rhone-alpes/ain/une-explosion-de-naissancesde-bebes-sans-bras-dans-lain-un-hasard_2958303.html
https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne-rhone-alpes/ain/une-explosion-de-naissancesde-bebes-sans-bras-dans-lain-un-hasard_2958303.html
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ة. من  ي السنوات األخير
ي عام  ٣ارتفع عددهم بشعة ف 

ي عام  ٦٣، إل ٢٠٠٦حاالت اصطدام مؤكدة ف 
 ١٧٢، ثم من  ٢٠١٢ف 

ي عام  ٣٢٠، ارتفع إل أكي  من ٢٠١٤عام 
. لديكم الحق ٢٠١٩اصطدام ف  ي

. كوكبكم يمر اآلن بمنطقة مليئة بالحطام الكون 

ي معرفة ذلك! 
 ف 

ى، ألن التاري    خ يعيد نفسه حتما،  التاري    خ، ي تنتهي دائما بكوارث كير
ات يمر بها كوكبكم و التر الثقافة واألديان القديمة تذكر فير

ي نهاية كل دورة. كل 
ي الذي ال يعد و ٣٠٠٠ف 

 سنة أو نحو ذلك، تمر األرض من منطقة بالفضاء كثيفة للغاية بالحطام الكون 
ب قريًبا و بعنف من ِقبل ساحتمال هائل أن مجال الطاقة لكوكبكم  هناكال يحض.  كُيض  ي نظامكم  نير 

عمالق يتجول ف 
 سنة، وهو يؤثر حاليا عىل الحياة األرضية.  ٢٠٠٠٠الشمشي ألكي  من 

رض، تعير المجال الجوي. ولكن لعدم قدرتها عىل اكتشاف هذه األجسام القريبة من األ نيازكشهدت العديد من البلدان 
زالوا بال حماية ضد اإلصطدامات المحتملة لهذا الحطام اقيتها، مؤكدة أن سكان األرض ال تواصل ناسا الفخورة فقدان مصد

ي من أّي نحو. 
، الذي يمكن أن يأنر ي

 الكون 

 

ي إخبار اإلنسان أن بسبب افتقاره للوعي والمعرفة، ظاهرة دورية من أصل سماوي تؤثر
يسبب عىل كوكبه، مما  لذلك ينبع 

ء. وهذه الظواهر السماوية تقِلب عالمه بشكل دوري إلجباره عىل  ي
كوارث مناخية وجيولوجية عظم، إل حد تدمير كل سر
 بدإ جديد! ال سياسيا وال عالما وال أحدا يهتم بذلك ! 

ك، هو إسم الِنِمِزس ، و هو كهربائيا مشحون للغاية. وبما أنكم  نير  ي كون العمالق الذي يطوف نظامكم الشمشي
تعيشون ف 

، يصبح هذا  ي
كالكهربان  " نير  ي

ي النظام الشمشي "الكهربان 
ي  .أهم سبب للتشويش الحاصل ف 

ارا ف  ي حير  يسبب كذلك، أض 
ف 

ونية، أجهزة الراديو، واإلنقطاع  نت، الواي فاي، الهاتف، المعدات اإللكير النظم التكنولوجية والكهربائية األرضية، مثل االنير
. تفكك هذا العام للتيار الكهر  ي

كالبان  العمالق يولد، عىل حد سواء، آثارا هائلة عىل الشمس واألرض وجميع الكواكب  نير 
. وعن طريق مواصلة تفككه لمدة  ي النظام الشمشي

،  ٢٠٠٠٠األخرى ف  ي نظامكم الشمشي
ي منذ أن بدأ يحوم ف 

سنة، وهذا يعت 
، أصبح ن ي ي الرئيشي وحقله الضخم من الشظايا الناجمة عن تمزقه التدريجر مزس اآلن يشكل خطرا حقيقًيا بجسمه الكوكتر

 عىل كوكب األرض الثالث الكثافة. 

 :" ي
ي هذا الصدد، مقال "جيمس مككت 

 إقرأ ف 
 .Planète X, comètes et changements terrestres. Ce qui se profile à l'horizon 

 

https://www.reseauleo.com/planete-x-cometes-et-changements-terrestres-par-james-m.-mccanney-ce-qui-se-profile-a-l-horizon/


  

unfuturdifferent.jimdo.com 7 

 

لما يقدمونها كنقطة المرور الواقع. و الكاسيوبيون عىل حق،  إن بؤرة هذه المنطقة من الشظايا، هي نقطة االنتقال بير  كثافات
 سيعير كوكبكم المكان

ً
ي ألكي   بير  العوالم. قريبا

ي مجال هذا الحطام. ولكن عىل عكس المرات السابقة، تلك التر
األكي  كثافة ف 

الفاصلة بير  الكثافة الثالثة  الموجة الحدودية عام، هذه المنطقة من الشظايا تحملها  ٣٦٠٠سنة تحدث كل  ٣٥٠٠٠٠من 
ن انتقال، من عالم "

ِّ
خدمة الذات" إل عالم وعي "خدمة اآلخرين"، و الرابعة. ومرة أخرى، فتح "الحدود بير  العوالم" سيمك

 أولئك الذين استعدوا لذلك. 

ي "خدمة 
ي "خدمة الذات" أو ف 

، إما ف  ي باإلنتقال إل الكثافة الرابعة للوعي ي أية حال، هذه الموجة ستسمح للجنس البشر
ف 

إل توازن القوتير  اللتير  ستتعايشا  األرض الجديدة فيهستعود  ،اآلخرين". هذا العالم الجديد حيث كل الواقع سيصبح مختلف
ي نفس الملعب. 

 ف 

ي انتظار هذا الحدث، شب 
ب بشعة من األرض، من عالمكم المادي الثالث الكثافة.  النيازكف  ايد الكثافة لنمزس، يقير المير 

لعالم الجديد، ما زال، أثناء ذلك، كثافته تنخفض وهو يبتعد تدريجيا من عالمكم المستقبىلي الجديد ذي الكثافة الرابعة. هذا ا
ي المادة المضادة، لكنه اصبح أكي  فأكي  قابال للتحقيق! 

 حتر اآلن، صدا ف 

ي أن بؤرة هذا التكثل  منطقة من البتدركون إذن أن الممر يتولد عن ثقب دودي يشكل "ممرا شيًعا" 
مكان و ال زمان. هذا يعت 

كي 
ا هائال ل النير  ي تركير 

خق 
ُ
ي تفتح هذا الممر، تمثل اللحظة الحركية للموجة. و أكثف منطقة، ت

طاقة، الذي سيسبب، عندما لالتر
 يحير  األوان، فتح األبعاد، مصدرا إشارة نقل ساكنة األرض، من كثافة واقع ألخرى! 

ي غضون جزء من ثان
ية، يقود هذا الممر إل "الجانب اآلخر"، إل هذا االنتقال عير الكثافات هو حقا مرورا عير ثقب أسود. ف 

وران. خالل االنتقال إل هذا العالم 
ّ
"، مختلف عن واقع عالمكم، حيث "تهيمن" فيه البوزونات اليسارية الد "عالم مضاد ثوأمي

، إل حد أنكم ستجدون أنفسكم هناك، متجددي الشباب!   الجديد، الوقت لن يكون له أي تأثير

ي حد ذاته. هو إله اآلن بعد أن أصبح
، نظاما ف  ي نظامكم الشمشي

تم عىل علم، يمكنكم أن تفهموا أن نمزس وشظاياه، أصبح ف 
،  لما إنكش  التوازن و ي

ي الماض 
كحارس الممر بير  الكثافات. و ف  ، عينتهما األساطير اليونانية بطفىلي زوس أو  النير 

إل قطعتير 
ي الغال و الهنود الحمر سقوط

ي حير  خشر
 السماء عىل رؤوسهم.  كرونوس، ف 

كلذلك يجب معرفة أن هذا  ق نظامكم عموديا بالنسبة لمسار  النير  العمالق مع سحابته "اال نهاية لها" من الحطام، يخير
الشمس. ومع كل دورة تمر خاللها األرض بشب النيازك، فهي  أقل أو أكي  تأثرا اعتمادا عىل كثافة وحجم هذا الحطام. نمزس 

ة تعير طبقات الغالف الجوي ونظامه الذي يدو  ر عىل نفسه، هو أصل دورات الحر بيونيو وأكتوبر. أحيانا، بعض النيازك الكبير
ي عام 

ارا خارقة. و أحيانا أخرى، يمس األرض حطام صغير مشحون كهربائيا، مسببا  ١٩٠٨مسببتا، كما ف  ي تونجوسكا، أض 
ف 

ي جميع أنحاء الكوكب. 
 حرائق الغابات، و ذلك ف 

ي تزرع غالبا الموت من خالل أوبئة كالطاعون. إن نياز 
وسات، التر  ك نمزس مشحونة أيضا بفير

-par-pandemies-et-atmospheriques-phenomenes-cometes-des-https://www.reseauleo.com/influence
/kieffer-myriam 

ي إدخار الرب  ح منه. 
 قادة وعلماء كوكبكم يقومون بإخفاء هذا األمر، من أجل اإلستمرار ف 

-responsable-halley-comete-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-https://www.futura
/51117-climatique536-refroidissement 

ي الكون عىل وشك أ
، يدفع النخبة و السياسيير  و العلماء، للبحث يأسا ولكن منذ بعض الوقت، اكتشاف أن شيئا ما ف  ن يتغير

. إلخفاء جهلهم يتهمون الشعب. والشعب بدوره، لنقص معرفته، يوجه هذا اللوم عىل جاره. هذا ما يخلق كبش الفداء عن  

 !  الفوض 

 اآلن يمكن للجميع فهم أن أمورا سّيئة للغاية تحدث عىل هذا الكوكب، و ال يمكن إنكارها! 

عم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )التابعة لمنظمة األمم المتحدة(.  ومع ذلك ، فإن تغير المناخ ليس كما تير 
اء، المشغلير  من طرف النخبة العالمية، من السنوات القليلة لإلحتباس الحراري  ظاهرة عموما ما -لقد استفاد هؤالء الخير

ي عض جليدي، ال تزال هذه الهيئة تدعي ارتفاع درجات لنشر كذب -تسبق العض الجليدي
تهم المربحة. بينما تدخل األرض ف 

ي خدمة  ٨٠درجات مئوية خالل  ٦الحرارة ألكي  من 
اء ف  سنة القادمة!و بناًء عىل نصيحة هذه المجموعة من الخير

https://www.reseauleo.com/influence-des-cometes-phenomenes-atmospheriques-et-pandemies-par-myriam-kieffer/
https://www.reseauleo.com/influence-des-cometes-phenomenes-atmospheriques-et-pandemies-par-myriam-kieffer/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-comete-halley-responsable-refroidissement-climatique536-51117/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-comete-halley-responsable-refroidissement-climatique536-51117/
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، ي
، ُوضعت هندسة المناخ التر ي التالعب النفشي

ي الغالف الجوي، تتظاهر  األرستقراطية العالمية، الماهرة ف 
عن طريق الرش ف 

 بالمناضلة ضد االحتباس الحراري. 

ي كانت ستمحو النظم 
، تجنبوا ظاهرة االحتباس الحراري التر ي يد الكوكتر سيحاول العلماء جعلكم تصدقون أن بفضل تقنية التير

ي العض الجليدي 
، الحياة األرضية تدخل تدريجيا ف  د هو الذياالقتصادية. فلتكونوا عىل يقير   الطبيعي لنهاية الدورة، والير

جع األمور لنصابها الصحيح.   سير

حتر اآلن، سياسة و أكاذيب النخب هي أفضل وسيلة إلبعاد الشعوب عن الحقيقة. عىل الرغم من أن األحداث الكونية تتعدد 
ات الجارية، ثم نسب أعراضها للشعوب،  ة، تقليص و تجاهل التغيير

ّ
ي لهذا "االحتباس و تصير أكي  فأكي  شد

هو السبب الحقيقر
ي السماء عن طريق تقنية هذه اآللهة المهووسة باألكاذيب، ليس إال تالعبا إلظهار 

يل المنتشر ف  ي". غاز الكيمير الحراري البشر
 أن علمهم قادر عىل حل مشكلة اإلحتباس الحراري. 

ي النهاية، قادتكم 
سي الكثافة الرابعة  -ف 

ي ينتجها الشعب، و يدعونه يعتقد   يستفيدون بشكل -خدم مفير
كبير من الموارد التر

. لكن إذا استطاعت الجماهير أن تفهم أن أولئك الذين انتخبوهم، ليسوا جيدة وأنه ال خطر يحوم فوق رأسه تمتع بحمايةي أنه

ن البشر من فتح عيونهم حقا، لوجدوا أن ال تقنية يمكن أن تغير من األمر 
ّ
قادرين عىل حمايتهم من الكوارث الكونية، وإذا تمك

! إذا  ُبه ا قبلشتر 
ُ
ي العالم الذي تعيشون فيه، اإلنسان أن ينظر إل ما وراء هذا الضباب الكثيف، الذي تسك

لقادة والعلماء ف 
ي تحكم كوكبكم، وأن هذه السالالت 

ات الكوارث الكونية ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة سالالت الزواحف التر ألدرك بوضوح أن فير
 نفسها تسبب، عمدا، أسوأ الكوارث. 

ي ضد سالالت المختلير  عقليا  لبشر العاديون ما زالوا ال يفهمون كيف يقفونا
الذين يضطهدونهم. عىل الرغم من كونهم ف 

ي اإليمان بيسوع الكتاب المقدس، بسانتا كلوز أو بالعض الجديد "الحب والنور". بينما الحل 
ة، ال زالوا مستمرين ف  مخاطر كبير

ي ذكريات الروح، ال
ي تسود ف 

ي أعماق الوحيد "للمعراج" عن طريق تغيير كثافة الواقع، سيكون بإيجاد هذه السالالت التر
كامنة ف 

ي.   الجينوم البشر

ي يروي تتابع األحداث كما ال تزال تحدث حتر اليوم، ألن هذه السالالت نفسها كانت تعمل من خالل 
حتر العض الرومان 

اطورية اآلرية الرومانية.   اإلمير

ي أ
ات طويلة من المجاعة والفقر، التر ي فير

، تسبب إنخفاض درجات الحرارة ف  ي القرن الرابع عشر
ت إل ضاعات متعددة، ف 

ّ
د

 . ي وسات يحملها الحطام المذنتر  سميت بحرب المائة عام، و أمراض مثل الطاعون، أحدثتها فير

ي لكوكبهم. ال
،  ةيريدون معرف البشر ال يهتمون مطلقا بالواقع التاريج  ي أكير قدر من التدابير

هي أن النخب وسياساتهم، ف 
ي الذي أثارته هذه النخب، بعث نداء استغاثة  المسؤولة عن الفوض  والكوارث المستعرة عىل األرض. هذا االضطراب الكوكتر

ي تزايد الفوض  البيئية عىل الكوكب. 
 إل الكون. و كاستجابة، تسببت قوانير  الكون ف 

ي النخب مدركة أنه من خالل إبقاء اإلنسانية منقسمة، ستظل سجينة سلطتهم. لكنهم 
ازية التر يعلمون أيضا أن القوة االهير 

". هذه القوة ستصير الوضي عىل وحدة قبلية،  ي "كيان وعي جماعي
د قوة جديدة ف 

ِّ
تنتجونها عند بقائكم متحدين، ستول

ي تطمحون إل تحقيقها عىل كوكبكم. 
ات التر  تدفعكم نحو التغيير

ات اآلن عىل "األفراد الموثوق بهم"، ي الجديد، لتقليل  يعتمد مفتاح هذه التغيير
نون من إرساء تردد الرنير  الكون 

ِّ
والذين يمك

 اثار هذا الحد األدن  للطاقة الشمسية. 

ي يشكلها هؤالء األفراد الذين يقبلون تحمل ترددات الذبذبات الكونية القوية، ستساعد عىل تقلي
ل خاليا الوحدة القبلية، التر

 من الطاقة الشمسية وتغيير 
  مصير اإلنسانية. آثار هذا الحد األدن 

دد الجديد الذي سيحدد تردد العالم القادم من  إذا فهم الناس التحديات الحالية لعملية االنتقال، لقبلوا التشبث بهذا الير
 الكثافة الرابعة. 
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ي االنتفاضة ضد هؤالء 
ي غضون ذلك، سيواجه الناس غضبهم، ألن الحكومات كذبت عليهم دائما. وسوف يستمرون ف 

ف 
النخب المختلير  عقليا، الذين، منذ الحرب العالمية الماضية، عِلموا بالفعل ما سيحدث اليوم و سمحوا بذلك. عىل أي حال، 

ي فالكوكب بأشه، سيشهد تمرد البشر 
، لكونهم يريدون مواصلة الشغل من أجل الحفاظ عىل النظام المضف  العاديير 

ي االستثمار. 
اء األسهم واالستمرار ف   االحتياطي وإعادة شر

اعات بشكل أساسي عىل ما ترونه   النوايا الكونية. ستبقر هذه الي  
سيرُ
َ
ستواصل الحكومات، قدر استطاعتها، خلق ضاعات للت

ي استم
 فكرة عن أهمية ما يحدث عىل اآلن، وهذا يعت 

رار االنقسام بير  األفراد وبير  الشعوب. ولكن الناس ليس لديهم أدن َ
 كوكبكم. 

ى. النباتات، الحيوانات و العناض األولية تنقلب  ي اضطراَباتَها الكير
ما استمرت الطبيعة ف 

َّ
، كل ما نشر البشر العاديون الفوض 

ّ
كل

ا الرنا
َ
ازه  اإلنسانية، ألن اهير 

ّ
د قادتها المختلير  عقليا، الذين ال يهتمون مطلقا بالحياة عىل األرض وببيئتهم وال ضد

ّ
ن يحاكي ترد

 حتر بحياتهم المستقبلية، بل فقط بإرضاء األنا. 

. ألن هذا األخير ليس إال واحدا من  د العالمي وعندما  تثور الطبيعة و تقرر القوانير  الكونية، فإن العواقب تتجاوز بكثير الير
. اآل   ثار األساسية للتغيير

ي تبشر بانتقال و 
ة بير  األبعاد، هي اآلثار الرئيسية التر ي دوران األرض، الظواهر الكهربائية وخاصة فتح نافذة كبير

التباطؤ ف 
 تحويل العوالم. 

بون من نهاية دورة طويلة ومهمة للغاية تدوم  ي يمكن أن يرمز لها بالثلوج والج ٤٠٠أنتم تقير
ليد. عرفت مليون سنة، والتر

ة حوالي  ٪ من الحياة عىل  ٨٠و  ٢٠انقراضات ضخمة و دمرت ما بير   ١٨مرور لنمزس،  ٩٧األرض خالل الدورة األخير
كي الكوكب. ألن نفس الشب 

 مليون سنة.  ٢٧الهائل يؤثر عىل األرض، كل  النير 

ية. لديها القدرة عىل تحويل العوالم و هي بال النيازكيبدو أن  نقة بالنسبة للفراشة. تحمل مصير البشر نسبة للكواكب ما هي الشر
 الكبير للعض الحديث، هو مبعوث تغيير هذا العض؟ سوف تكتشفون هذا قريبا!  1لذلك، ربما الرئيس ماكرون، العاهل

ائيل. 
َ
 منقول من طرف ساند و جن

                                                           
1 Monarque  .يعني عاهل، و هو كذلك إسم نوع من الفراشات 

 المجتمع، يالحظ ويفهم اللعبة بأكملها ويقرر 
ّ
المتمرد هو الذي ال ينفعل ضد

 المجتمع، هو غير مبال بما يجري ِفيه. ببساطة أال يكون جزًءا منها. إنه ل
ّ
يس ضد

 فجمال التمرد الحرية. 

َء ما. فكيف يمكن أن يكون حرا؟  ي
الثوري ليس حرا. إنه يقاتل باستمرار، يقاوم سر

ي اإلنفَعال الميكانيكي مع األمور الخار 
 جية؟فهو دائما منفعال مع أمر ما. أين الحرية ف 

 
ً
 فهم اآلليات المعنية: المجتمع يمنع تطور الحرية تولد من الفهم. يجب علينا أوال

الروح. النظام ال يسمح لك أن تكون كما أنت. بمجرد فهم ذلك، يمكنك ببساطة 

ي الروح. المتمرد يسامح وينش. إنه فقط يبعد 
الخروج من النظام دون أي جرح ف 

 نفسه عن المجتمع، دون روابط حب أو كراهية. 

اب الحرية. 
َ
 أوشو رجِنيش، كت


