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 .من العطاء تتولد الَملََكة و مسألة ظروف:  ٢٤الدفتر 
 

 

، بمعنى هبة دون مقابل، مفهوم يكاد أن يكون من المستحيل تصوره.  ي
 بالنسبة لعقل اإلنسان العادي، فإن العطاء الحقيق 

. وألنه يتجاهل القوة الباطنية لهذا الفعل، ا من  الرجل العادي ال يعرف ما هو العطاء. انه يخاف أن يعطي
ً
فهو لم يتمكن أبد

ة تتولد من "العطاء". 
َ
ك
َ
 معرفة و فهم أن كل َمل

ي مكان ما  كل من لديه ملكة
ي هذه القراءة، قد تعلم، فى

ي وجوده والثقة فى
امن فى ى ، بمعنى القدرة المدهشة عىل معرفة قراءة الت 

ي ينطوي عليها ف
ن العطاء والسحر الناتج عنه. ألن الملكة ما، العطاء، وبعبارة أخرى، تطوير ملكته. إنه يعرف "القوى" الن 

ي واقعه، من أجل إعادة توجيه ظروف تجربته اإلنسانية، 
ي معرفة كيفية تعديل عنارص معينة فى

ي تتمثل فى
هي موهبة الفرد الن 

 خدمة اآلخرين. لال لخدمة الذات، بل 

ي، لتجربة واقع عوالم  ي يختارها العقل البشر
ي المادة المضادة. و تمثل موهبة إمكانيات الواقع المختلفة الن 

المادة، مسجلة فى
ي الك

ى الجاذبية فى ي  ثافة الثالثة،العطاء ميل الفرد لمعرفة تعديل قواني 
 إمكانية اختياره.  للتغلغل فى

 تعلم كيفية اإلستالم. تعتتر ملكة  إىل يطمح بصدقبالتجربة، استنتجنا أن الشخص الذي 
ً
تعلم العطاء، يتوجب عليه أوال

ا أساسًيا لخدمة اآلخرين. االستال 
ً
 م، مثل موهبة العطاء، فن

،  فن العطاء، َ ه، عىل مسار المرء نحو خدمة اآلخرين،من "وجهة" ذكاء الكثافات العلن   من غت 
لكون "فن  لديه عواقب، أكتر

 بذل النفس" عىل وجه التحديد، قد دفع هذا "الذكاء" إىل عوالم خدمة اآلخرين. 

ي 
اكم، التخزين، االدخار، االكتناز، وبعبارة أخرى "االحتفاظ بأكتر من ناحية أخرى، فقى

، الت  عوالم الخدمة الذاتية، يشكل التوفت 
ي آليات عمل مجتمعاتنا الرأسمالية الحديثة والمتقدمة، و خاصة 

قدر ممكن للذات"، سلوكيات قهرية متجذرة بعمق فى
ة التوازن و المريضة. 

ّ
 المختل

ذلك يوميا. ممارسات التوفت  المفرطة هذه، هي سلوكيات غريزية ال تنشأ إال التحقق من  ا يمكننا جميع
ي 
ي تعيش فى

ة ذات وعي الكثافة الثانية و الن  من ردود الفعل الخاصة بالسناجب، تلك الحيوانات الصغت 
  غاباتنا. 

، لم يعرف قط كيف يتخلص من خوفه من اإلفتقار، ألن إ ض ُمَتَحّضىر لهه اإلنسان المعارص، المفت 
، جيشه العبيد البدائيون، لكي 

ى "المال"، الُمغر الذي يسيطر عىل عالمنا، يسهر بدقة عىل البشر العاديي 
ء!  ي

 ال يفتقروا إىل شر

ي الكون. وإذا اعتقد 
ى كل معناه. ألم يكونوا عىل صواب عند اإلشارة بأنه : "ال توجد وجبة مجانية فى وهنا يتخذ تأكيد الكاسوبيي 

 فإن اسمه مسجل عىل القائمة ! ". شخص ما عكس ذلك، 
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الشخص الذي يقرر توجيه روحه نحو خدمة اآلخرين، يجب عليه من اآلن إعادة تشغيل دماغه لتعلم النظر إىل ما وراء 
ي ستفيده لتنمية عقله. 

ي المعلومات الن 
 الحجاب. ففقط من خالل العطاء، المشاركة أو اإلهداء، يمكنه تلق 

ي فق
ي ذلك بذل النفس. ط إعطاء المال أو تقديم الهدايا لشخص ما، إن تعلم العطاء ال يعنى

ء، بما فى ي
ي إعطاء كل شر

بل يعنى
ا يؤدي إىل عوالم  يتضمن بذل النفس تكريس كل الوقت لآلخرين، وتخصيصه لمشاركة المعلومات. العطاء ليس

ً
تضحية، بل فن

ي لكل 
، الجوهر الحقيق  ي خدمة اآلخرين. إنه الفن األساشي

 . 1"كِرست"الكثافة الرابعة فى

ى إبداعه يتطور، ألن من خالل ممارسة العطاء  سينمي الفرد، بنحو  -بأي شكل من األشكال  -من يستطع فهم فن العطاء، ست 
، قدرته عىل إقامة عدد أكتر من ا ي  هة و الصادقة"، كنتيجة لهذه الممارسة. طبيعي ى  لروابط سينابسية "التى

ي ساتيا يوغا؟
 هل من قبيل الصدفة أن فن العطاء مذكور فى

 

نا:   سئل المالك حول موضوع العطاء الشائك، فأختر

 العطاء فن، إخالص قوي لإلنسان و الخلق. 

ي ببساطة عرض المال أو هدية ما، بل يحدد 
اًما شخصًيا بتقديم وتبادل المعلومات المالئمة والموضوعيفن العطاء ال يعنى ى ة. الت 

ي مرحلة تعلمه. 
 حن  لو كان البعض، داخل شبكة ِلُيو، قد أدرك بالفعل قوة هذا الفن األولية، ال يزال معظمكم فى

ي ك
ي هذه الحالة، يمكن اعتبار المعلومات بمثابة حذلك، تقديم معلومات مفيدة لالعطاء يعنى

ب. فعن طريق تشكيل آلخرين. فى
 ثم تعزيز وحدتكم القبلية، تتبادلون الحب. 

. و هذا األخت  لن يستفيد من القوة الخيميائ ي أعماق نفسه، يقدم حبه للغت 
ية إن من يقدم معلومة حقيقية، بمعنى أنه عاشها فى

ط مسبق.   لهذه المعلومة إال إذا تلقاها من دون شر

ياء أن المعلومات تنقلها  ى علمكم الفت 
ُ
ونات ، الكواركات ، إلخ(، وبالتاىلي المعل ت ومة كذلك الموجات )الطاقة ، الفوتونات ، اإللكت 

ادف  . ات"نور". فالنور و المعلومة و الحب مت 

. فلم يعد به حبا أو  ي
، عىل سبيل المثال، ال يتواجد به إال القليل من الحب، بسبب سيادة التشويش المعلومات   عالمكم الحاىلي

نورا"، هم "مطموسون" بسبب  ألن قوى الظالم استولت عىل واقعكم. حن  أولئك الذين يؤمنون بأنهم "حبا ونورا حقيقيان، 
ي تتالعب بهم. 

 فكرة عن القوى الن 
بس و الوهم، اللذان يشكالن أعراض النقص الصارخ للمعرفة. فمثلهم ليس لديهم أدتىَ

ُ
 الل

                                                             
 من الصادر ريالبش النووي بالحمض المتواجدة الجينية الشفرات من نوع هو  )kiristiِكِرستِي  أو  Kiristos ِكِرستُس (و )  :christ   (كرست  1

 لشفراتا هذه تعبر. اآلخرين خدمة في Amasutum… ) أمسُتُم و Abgal أبكال ( المخططين لدَى من الموروثة  (ADNmt)  الميتوكوندريا جينوم

 /المظلم الجزء تمثل تيال" الذات خدمة" عكس على) اإلبداعي المنبع من القادمة العالمية التطور قوانين مع يِرن   الذي" المعلوماتي النور" جزء عن
 .تشغيلها إعادة و اإيقاظه من تمكنوا فقط منهم القليل لكن الجينية، الشفرات هذه يحملون البشر نصف حوالي(. المنبع لنفس اإلنتروبي /االنتكاسي
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ي مجتمعكم، اإلنسان 
قلة من الناس يمكنهم التهنئة بمشاركة معلومات موضوعية و مؤكدة من خالل تجارب  هم الخاصة. فى
ي ال فائدة 

ى األخبار المبتورة و الخادعة، بدون أهمية، و الن  ى المعلومات و بي  ي خلط بي 
ي تطور العقل منالعادي يقع فى

ها فى
ي.   البشر

ي يمكنكم مشاهدتها من خالل وسائل اإلعالم، مبتورة بنسبة هذه المعلومات، أو باألحَرى، األ 
٪. عىل ٩٥خبار المزيفة الن 

 
ً
، هذه األخبار الكاذبة عموًما، ليست إال خدعا مبتكرة من طرف بعض األيديولوجيات. لذلك، نادرا عكس الواقع الموضوعي

ي أفضل األحوال، ال تكشف سَوى عن الصور ا
ي يعتقدها ما تكون المعلومات موضوعية، وفى

لمطبوعة عىل الستار األول والن 
 البشر العاديون واقعا. 

، المنسقة  بمستوَى أعىل من الواقع. العديد من الدالئل تدعم فكرة  األخبار المزيفة تدعم األساليب الماكرة للتالعب النفسي
ي للسماح بتأس

ورِويِلَية وشمولية، أن الهدف من هذا التالعب، هو إنتاج فوضى نفسية واجتماعية مهمة بما يكقى
ُ
يس حكومة أ

ي تحكم 
ي ستلق  استحسانه، لكونه يجهل عادة "الحقائق" الن 

ي ستكون، من الواضح، مطلوبة من طرف الشعب و الن 
و الن 

 عالمكم. 

ون عىل   ي تقدمونه عىل شبكة ِلُيو، فأنتمولكن من خالل العمل الذ ي العاصفة. و المؤلفون القالئل الذين ينشر
كالمنارة فى

 صفحات الشبكة، هم الذين يزودونها بالطاقة. 

 سؤال للمالك: 

ة والقدرات الخيميائية الناجمة عن العطاء، فما هو الدرس الرئيسي الذي يمكن استخالصه من فعل 
َ
ك
َ
كنا نتحدث عن الَمل

 العطاء ؟

 ما يفكر القراء العاديون لن يدرك معظم الناس العمل ا
ً
امكم. انهم لن يقيسوا قيمته الكاملة. فلهذا، نادرا ى لضخم الذي يتطلبه الت 

ي تقديم أي تعويض مقابل 
 . مشاركتكمفى

فمن العدل تماًما أن يقدم، أولئك الذين يستفيدون من التعليم المتوفر عىل شبكة ِلُيو، تعويضا يتناسب مع مواردهم. إن من 
 ازن طاقته مع تدفق الطاقة الذي يوفره عملكم، سيسَع لذلك. يفهم أهمية تو 

ء "لموازنة واقعهم"، فإنهم  ي
ا أنه لعدم تقديمهم أي شر ً ي فن العطاء، سيالحظون أخت 

ولعل أولئك الذين يواجهون صعوبات فى
ي المقابل. 

َء فى ي
 ال يتلقون شر

والجهد الذي تبذلونه من أجل إعالم القراء. يجب لذلك فمن المعقول الحصول، بطريقة أو بأخرى، عىل تعويض للوقت 
ي يوم من األيام، أولئك الذين سيفهمون 

عليهم أن يفهموا الحاجة الماسة إىل موازنة تدفق الطاقة الناتج عن كل ما تقدمونه. فى
 . ى ى أو متطفلي  ي النهاية أنهم كانوا مجرد مستغلي 

 ذلك، سيدركون فى

ي الكون! معظم الناس ل
ي فى
ء مجاتى ي

ون هذا األمر إال بعد فوات األوان. ال شر فوا بذلك. و لألسف، لن يكتشف الكثت   ن يعت 

 أكد الكاسيبيون: 

ء، سيجدون أنفسهم ]…[ ج:  ي
ء مقابل ال شر ي

األفراد الذين ما زالوا يعتقدون أنهم قادرين عىل الحصول عىل شر
 . ى لي 

َ
 معرق

"؟ ى لي 
َ
 س: )ل( بأي طريقة ؟ ماذا تقصدون ب "معرق

ى  ى إىل "خدمة اآلخرين"ج: عىل نمطي  : بالنسبة للمرشحي  ى  الوعي الباطن ، يمكن أن تتم العرقلة عن طريقرئيسيي 
. تذكري "القدرة  ي

دد الصحيح للتلق  الذي يعرف أن هناك خلال. أما بالنسبة لآلخرين فببساطة، هم ليسوا عىل الت 
" وكذلك االمكانية.  ي

 ]…[عىل التلق 

 ما يقلل من مواردهم ج  […]
ً
ي الحاجة، و حيث النظام غالبا

ي ظل الظروف الحالية، حيث الكثت  من الناس فى
: فى

ي هته اللحظة. 
ع بالمال(، هو الحل األفضل فى وبالتاىلي قدرتهم عىل التنقل والتعويض عن وقتك وطاقتك، )فالتتر

ى البعض أن نتيجة هذه الممارسة، إبداعهم تطور و نمت قدرتهم عىل ة ! ست    إقامة المزيد من الروابط المباشر

"؟ ي
ي عن وقن 

 س: )ل( لماذا تقولون "قدرتهم عىل تعويضى
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نامج مع قدرات  ج: لقد سبق لنا أن تحدثنا عن الحاجة إىل موازنة الطاقة. من العدل أن تقومي بتعديل إتاحة هذا التر
ء ]تقوم اللوحة بالدوران  دخل كل واحد. ولكن يجب عىل الجميع أن يتذكر أنه من "خدمة اآلخرين" ي

إعطاء كل شر
ون ال يفهمون قيمته أو  ء، مرارا و تكرارا، وال يزال الكثت  ي

عىل الطبق[ ألولئك الذين يطلبون. لقد قدمِت كل شر
نامج يمكنهم مالحظة أنهم ال يقدمون "كل  ي التر

ي المقابل. أولئك الذين يجدون صعوبة فى
يقدمون أي تعويض فى
ي د

ء". وهذا ال يعنى ي
ام. شر ى  ائما المال. بل كذلك االلت 

ء ما، بدون وسيط.  ]…[ ي
ي شر

، عىل األقل، فرصة للناس للعطاء من أجل تلق   ستصت 

]...[ 

، حن  لو كانوا أصحاب المليارات وكان مومع ذلك، فإن األفراد الذين يمكنهم بسهولة، دفع مبلغ كبت  من المال لدعم عملك
ى بالنسبة لهم ي ، لن يحصلوا عىلذلك هي ر

ي المقابل، ألنهم لم يكتسبوا و لم يدمجوا بعد فن العطاء. لكل من ُيقِدم فى
 الكثت  فى

، لن يتمكن إال من تضليل نفسه.  م الكثت 
ّ
اء خالص روحه، و لو قد  ظل هذه الظروف، لشر

اء خالص الروح، فلتحقيق هذا األخت  يتوجب بذل الذات.  اء الجنة، فال يمكن شر ي هذا الموضوع:  (كما ال يمكن شر
 انظر فى

masques tombent Quand les… & : Le paradis ne s'achète plus dialogue avec notre Ange n°21 ( 

ي تنظيم مدرستكم الخيميائية 
يتخذ الخطوة األوىل للخروج  -ألنه يدرك قيمة عملكم  -فإن كل من يقدم المال للمساعدة فى

 من السجن الذي يحرسه أتباع إله المال. 

ا لقدرات الفرد. بالنسبة لألشخاص المعوزين، فإن تعميم كتاباتكم،
ً
ق األمر كذلك بالعطاء وفق

ّ
أو مشاركة تجارب  هم عىل  يتعل

ى عىل األثرياء ببساطة العثور عىل الدافع للعطاء، وفقا  ى يتعي  ي حي 
امهم. فى ى شبكة ِلُيو، أو حن  تقديم عملة رمزية، سيظهر الت 

هم.   لما يمليه ضمت 

ي من اندفاع عميق للروح. فأولئك الذين ليس لديهم روح، بالطبع، ال يمكنهم تجربة الق
وة الخيميائية ينطلق العطاء الحقيق 

 للعطاء. 

ى أن  ي حي 
ي شبه جريمة. فى

ي مجتمعكم الرأسماىلي الحديث الذي يحكمه إله المال، يعتتر العطاء المجاتى
باإلضافة إىل ذلك، فقى

ي عالمكم. 
، أصبحت تحديا ودافعا فى ي تفلت من نظام التحكم الرسمي

 الخداع، االحتيال، االختالس ... المناورات الن 

سون، عن طريق ء عن القوة اإلبداعية  فالمفت  ي
اع الرأسمالية، يسيطرون عىل تدفق طاقة المال. و هذا ألنهم يجهلون كل شر اخت 

 تعلم إعطاء كل 
ً
ي االكتناز والتخزين، يتوجب عليه أوال

 من التفكت  فى
ً
. فهو الوحيد القادر عىل فهم أنه بدال ي

لإلنسان الحقيق 
ء. إنسانية المستقبل الحقيقية ستكون قد منحت  ي

ا وروًحا، لآلخرين. شر
ً
 نفسها، جسد

 

 

 

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/2013-dialogue-21/
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 سؤال للمالك: 

ي التغلب 
ا عندما يواجهون إمكانية استيقاظهم. فليكن! هل ألن البعض منهم بدأ فى

ً
ا أن معظم الناس يخافون جد

ً
نحن ندرك جيد

 عىل مخاوفه، عندما يدمج التجارب الموصوفة عىل شبكة ِلُيو، قد أشت  لنا أن عيونا تراقبنا ؟

العوالم العليا تراقبكم. عيون تتبعكم باستمرار، ألنه بالنسبة لعمالء "خدمة الذات"، كما هو الحال بالنسبة لنا، فإن كيانات 
ح عليهم. وأكتر من  ة للفضول. فالبشر يعارضون بكل قوتهم، التغيت  المقت  ي تقاوم بها إنسانيتكم استيقاظها، مثت 

الطريقة الن 
ي لعبة عمالء"خدمة الذات"، وتبتلع  أكاذيبهم دون أن يرف لها جفن.  ثالثة أرباع ساكنة الكوكب، تقفز 

 بكلتا قدميها فى

لون بعناية. 
َ
ي وضعها المشغ

ى "الخدع" الن  ي تعارضكم مع بقية العالم، أو تميت 
ة قادرة عىل رؤية الجانب االخر للهاوية الن 

ّ
إنكم قل

ي يقدمونها لإلنسا
 و لو لمحة جزئية منها.  فهم ن هائلة لدرجة أنه يصعب عليهألن الحيل الن 

ي نهاية دورة الكثافة الثالثة، عىل وشك االنهيار وال يكاد أحد يهتم به. و محاولة حمايته لن تغت  من األمر شيئا. 
إن عالمكم، فى

ء عىل اإلطالق، سيعكس اآللية المشغلة أو سيمنع انقراض اإلنسانية الحالية.  ي
 فال شر

ية. ألن باإلضافة، كل النشاطات من أجل   عىل األرواح البشر
ً
البيئة أو إلنقاذ الكوكب غت  طبيعية عىل اإلطالق، و تشكل خطرا

ب نفسه منقذا للكوكب. لكن  صر
َ
اإلنسان المزعوم الحديث، مدعو لرفع وعيه ليكون قادًرا عىل تغيت  كثافة الواقع، و ليس لُين

ة فقط من الناس يمكنهم سماع ذلك. 
ّ
 قل

فبالرغم من أن الجميع يشاركون بمحض إرادتهم، فإن غباء كل هذه النشاطات من أجل البيئة وغرور زيادة عىل ذلك، 
ي 
األشخاص الذين يدعمون هذه الفكرة، مخربان. لدرجة أن أولئك الذين ما زالوا يجهلون بعمق اللعبة المتعددة األبعاد الن 

ي، وبسبب غرورهم وافتقارهم إىل الفطنة،  . تقوض مجتمعكم البشر ى ون مجرمي 
َ
 يعتتر

هم أن الهدف من كل هذا االلتباس هو التالعب والسيطرة عىل اإلنسانية؟ معظم البشر  هل ما زال يتوجب علينا تذكت 
ي األكاذيب و فريسة للعم من مجتمعكم. 

ا فى ً  متعجرفون لدرجة أنه من الصعب للغاية تخيل مجتمع أكتر تعتر

ي تسلسل األمور، إن الطريقة للخروج، أي
شي / مشغىلي "الخدمة  فقى

اعة من قبل مفت  ، يتم تعطيله بتر التغيت  بعد الفوضى
ا لخطتهم و بتكنولوجيتهم، لدرجة أنه ال أحد، تقريبا، يفهم ما 

ً
ي إنشاء النظام العالمي الجديد وفق

الذاتية"، الذين يرغبون فى
 ُيلعب عىل كوكبكم. 

 سؤال للمالك: 

؟ما الذي يدفع الناس إىل حرمان أنفسهم من   فرصة التغيت 

ي عوالم الخدمة الذاتية، يعد نظام التحكم الهرمي و الممتلكات )المال و
وِقع  السلطة فى

ُ
ي ت
ة" الن  اث( "االمتيازات الخطت  والت 

 بالكثافة الثالثة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يفهمون كيفية تحرير أنفسهم من نظام المراقبة الهرمي وادمانهم للمال، 
البشر

 سيحررون أنفسهم كذلك من سجنهم الخاص. 

 لماذا نؤكد ذلك؟

ليس لديهم ِمن َمن يأخذون. بحيث،  -وبالتاىلي غالبية الناس  -ل الهرم يجب أن تعلمو أن جميع أولئك الذين يتواجدون بأسف
ي عالمكم 

 من ِقبل المستوى األعىل، حن َ القمة، آخر الدرجات )تمثلها النخبة فى
ً
ي الفوضى الحالية، يتم بلعهم تدريجيا

 -فى
ء دائًما بتدمت  نفسه.  ي

 السلطة( حيث ينتهي كل شر

 لعالم ؟أال تتخيلون بعد كيف سينتهي هذا ا
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ي واقعنا من الكثافة الثالثة. 
 مثال لنظام هرمي يسود فى

ي عالم "خدمة اآلخرين" 
ى أن فى ي حي 

ي "خدمة  -مستقبلكم  -فى
الكلمة األساسية هي "العطاء". ألنه لو انضم أفراد إىل مجموعة فى

ي أسفل الهرم، وال 
"، ألنه لن يكون هناك أحد فى

ي أعاله.  اآلخرين" من اجل العطاء، فالكل "سيتلق َ
 فى

ي النهاية، كل شخص سيقوم بخدمة جاره أو أي شخص آخر، 
. وبالتاىلي فإن ألن المبدأ الموجه لخدمة اآلخرين هو نية العطاءفى

 . النيةالمبدأ الذي يحكم منطق خدمة اآلخرين هو 

ي المستقبل
ي من "المستقبل". ألن فى

الرابع الكثافة لإلنسانية، لن  النية هي الدافع الذي َينشأ من العقل الباطن، بمعنى أنه يأت 
ء.  ي

، حيث لن يفتقر أحد ألي شر ي توازن جماعي مثاىلي
، بل عىل نحو دائري، فى  يتم بناء المجتمع عىل نظام هرمي

ات  ، عىل أبناء األرض الذين سيحققوا انتقالهم بنجاح. ستؤدي التغيت  وهذا النمط هو الذي سُيعرض، بعد الفوضى
وبولوجية و الكونية إىل ي تقود األنت 

ية، الن  ية الهيئة و غت  البشر  تطهت  الكوكب من جميع األنفس الطفيلية اإلنسانية، البشر
 نفسها إىل آخر الخط. 

ي هذه اللحظة عىل األرض هي ذات طبيعة كونية وتؤخذ عىل 
ي تحصل فى

ا أن األحداث الن 
ً
قلة هم أولئك الذين يفهمون حق

 محمل الجد أكتر من السياسة أو الحروب. 

ي ل  وكما  "، هذه الفوضى الناتجة عن  Ordo Ab Chaos : NOM ’‘يدعي الِشعار اللوسفت  ينشأ النظام من الفوضى
االضطرابات المناخية والجيولوجية يجب أن تسمح لعملية طبيعية وعفوية بالظهور، من أجل العودة إىل توازن جديد لألشياء. 

ي 
 الكثافة. هذه العملية الطبيعية ستؤدي إىل تغيت  كبت  فى

ي فرضه عىل اإلنسانية ليس باألمر 
من ناحية أخرى، فإن التغيت  الذي ترغب النخبة المختلة عقليا للنظام العالمي الجديد، فى

، تأكدوا 
ً
 أم آجال

ً
ى الكون، ويودون تحقيقه عن طريق التكنولوجيا. لكن عاجال . إنه مصطنع، متناقض، مخالف لقواني  الطبيعي

 حقوقها.  من أن الطبيعة ستستعيد 

. )انظر ملخصات  ى ي هذه األثناء، الحظوا كيف ستقوم الظروف المناخية "الباردة" بتغيت  حياة البشر العاديي 
للظروف  SOTTفى

 المناخية القاسية : 

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

 

https://www.reseauleo.com/m%C3%A9diath%C3%A8que-1/changements-terrestres-vid%C3%A9os-sott/
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 سؤال للمالك: 

ي كثت  من األحيان، أنه خالل بدء محادثة موضوعية حول أمر ما، فإن األفراد 
قون نالحظ، فى

َ
ا، ُيغل

ً
الذين ُيظهرون انفتاًحا معين

ي بعض األحيان، أن صدفا، من المحتمل متعمدة، تقع للسماح لهم بإنهاء المحادثة أو 
فجأة مثل المحار. إىل حد أننا شاهدنا، فى

فهل                                                                                                                                             االنسحاب منها. 
ي ذلك األوان، مؤدية إىل مقاطعة حديثنا؟

ا أن تسقط األمطار فجأة، أو تقف سيارة فى
ً
 من قبيل الصدفة حق

 ما يريد الناس سماع الحقيقة، ألنه من ا
ً
ئ يحدث صدفة ! فوعيهم الباطن يدعو تداخالت أبعاد متعددة. نادرا لصعب ال شن 
ي تدعمهم. 

 عليهم التخىلي عن ألعاب السلطة والمال، واألفكار المنطقية الن 

لذا فإن أسهل طريقة لتجاهل الحقيقة هي القضاء عىل المرسول أو منعه من الكالم. إن االستيقاظ للواقع، والجرأة عىل فتح 
ى والخروج من كهف الوهم المري    ح، هو عملية مؤلمة للغاية. وبطبيعة الحا ل، عندما ينجح شخص من الساكنة النائمة األعي 

ى ويتجاهلون إمكانية الخروج من سجنهم.  ي الهروب من "المصفوفة الزاحفة"، يصبح أسوأ عدو ألولئك الذين ما زالوا نائمي 
 فى

ي تو 
، فأنتم لستوا فقط أسوأ أعداء من ينامون، بل أيًضا أعداء كيانات خدمة الذات من الكثافة الرابعة، الن  اجه خطر وبالتاىلي

 فقدان طعامها. 

ي لوعي اإلنسان. وعندما ال تفهم 
مصفوفة الخدمة الذاتية المنسوجة من قبل الكيانات العليا للخدمة الذاتية هي الفخ النهاتئ

ي جهلها. 
ية إىل التناسخ بالكثافة الثالثة، طالما استمرت فى  اللعبة و ال تتعرف عليها، تضطر الروح البشر

ى معالمها. لكن فهمها ليس باألمر السهل  قلة من الناس قادرين عىل إدراك هذه المصفوفة الزاحفة، و البعض تمكن من تخمي 
ى قبل بضع سنوات.   عىل ماليت  األفراد الذين يسكنون كوكبكم. فاألمر مستحيل تقريبا! تذكروا كم كنتم جاهلي 

ي 
ي فى
اتهم، والن  ى  النهاية ليست سوى أوهام سارة. معظم الناس ال يحبون أن تقوم أحداث غت  الئقة ببلبلة تحت 

. لكنكم كذلك، مراقبون من طرف 
ً
ي الواقع، أنتم مراقبون عن كثب من قبل كائنات الكثافة الرابعة، ألنكم أصبحتم فضوال

فى
 مؤسسات مجتمعكم، ألنكم بدأتم بفهم كيفية المرور تحت رادارات مشغىلي مجموعة خدمة الذات. 

افهم" االستخباري، يجهلون الواقع  لقد تمت مراقبتكم من قبل رجال الدرك والمخابرات العامة. إنهم، عىل الرغم من "احت 
المتعدد األبعاد الذي يحكم عالمكم. فلكونهم ال يستمعون لطبيعتهم العميقة، هم ال يعلمون أنهم ال يخدمون أبدا السيد 

ا روحهم. 
ً
 المناسب. و بالتاىلي ال يخدمون أبد

ي 
طة  لذلك، تتمثل مهمتهم ببساطة فى ضمان راحة البال لألشخاص الذين يفضلون، مثلهم، مواصلة النوم. ال يدرك ضباط الشر

ى من قبل أسياد الوهم، لشقة المزيد من األحالم من المزيد من الناس.   أنهم مجرد بيادق مستخدمي 

اء  ي أسفل الهرم، ليس لديهم ِمن َمن األخد. و لكنهم يضمنون دائًما التر
ألسيادهم. و لو  كانوا جزًءا من الهيئة كمعظم الناس فى

ى الناس. فلهذا السبب، هم "ُيمَتصون" كذلك من قبل المستوى  ى لهم بي  ى مخلصي  التنفيذية للدولة، فهم يظلون مبعوثي 
 األعىل. 

ء، وحيث ينتهي الهرم  ي
ي كل شر

و هكذا تم تصميم النظام. من سلم آلخر، يتم "امتصاص" الجميع حن َ القمة، حيث يختقى
 تدمت  نفسه. ب

حون التغيت  وال يخشونه. لكنكم تعلمون أنه لتغيت  خطكم 
ى من األشخاص الذين يقت  ، ال يزال الناس خائفي  ي الوقت الحاىلي

فى
ي تدفع كل واحد منكم. 

، كان عليكم أن تكشفوا الّضاحة و األخالقيات الن  ي "جذب" واقعكم المستقبىلي
ي والبدء فى

 الزمنى

ى إنكم الحظتم بالتأكيد، من 
َ
خالل عالقاتكم ب"اإلنسانية العادية"، أن الرجل الجاهل يتغد

ي الذي يخلقه لنفسه. هذا العالم، وبعبارة أخرى : دائرة األصدقاء 
اضى من العالم االفت 

ونية لضعفاء العقول؛ يعزز فقط تصوره  ي الموهن؛ المواقع اإللكت 
؛ البث التلفزيوتى ى البدائيي 

ي من شأنها أن تسمح للواقع الذي يعيش فيه والذي حدده 
لنفسه. قليلة هي المعلومات الن 

ا أن يحصل عىل شهادات ثمينة قادرة 
ً
له بتغيت  رؤيته الضيقة للعالم. كما أنه من النادر جد

  عىل تغيت  حياته. 
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المجتمعية، يتطلب فطنة عميقة، و حرية عقلية فيما يتعلق باإلتفاقيات  -هدف عملكم  -بينما إنشاء الوحدة القبلية الجينية 
. ألن قلة من األفراد قادر  ى سي 

عىل إظهار، بنحو طليق،  ينوجسارة تامة، من أجل هدم األوهام و غض النظرة المشبوهة للمفت 
ي.   العبودية الخفية للجنس البشر

ي قبلها معظم الناس ب
ي العالم بعيد كل البعد عن الفكرة الن 

شأنه، إىل كما أوضح الكاسيوبيون، فإن ما تكشفونه عن الوضع فى
اضا هائال.   دائًما اعت 

ي تقدمونها تتلق َ
 درجة أن التحليالت والمعلومات الن 

 فكرة عن كيفية تسليمكم المعلومات، و هذا يشكل أكتر عائق لهم. إنهم ال يدركون أن 
األشخاص العاديون ليس لديهم أدتىَ

ي مسار هذا التعلم، يمكنهم تطوير جيناتهم و تن
عون فى تهم، حن َ يتمكنوا من تحقيق هذا الفعل أولئك الذين يشر

َ
ك
َ
مية َمل

 بأنفسهم. 

ى عىل العمل الشاق الذي يستغرق عشر سنوات من التفكت  والتحقيق والمراقبة وإقامة الروابط ... ، من أجل  كت 
ولكن، الت 

، حن  يتمكنوا  ي
من البقاء راقدين تطوير عالقات عصبية جديدة، ال يهمهم قط ! يفضل معظمهم الحفاظ عىل عقلهم البداتئ

ي وهمهم المري    ح. 
 فى

ي هذا المستوى من البحث، ال يظهر الدليل إال عن طريق 
م يجب أن يقدم أدلة. ولكن فى من الواضح أن أي تحقيق يحت 

ي عالمكم ذي الكثافة الثالثة، العمل بواسطة الحدس، أمر غت  مقبول بالنسبة للرجل العادي المحبوس 
مضاهاة المعلومات. فى

ي سجن ذ
 هنه. فى

كشف أبعاد أخرى لوجودكم، مختلفة باختالف حال المادة، و فضح عمليات التمويه حول األطباق الطائرة، أو الخوض أيًضا،  
ية، يتطلب الفطنة و الشجاعة.  ي متاهات النفس البشر

ي حقائق عتر األبعاد وفى
 فى

ي تصميم األشياء وعىل الرغم مما 
ي عملكم، عىل الرغم من بعض النكات فى

ونها فى ي تنشر
يعتقده الناس، فإن معظم المعلومات الن 

ي كثت  من األحيان. 
 موثوقة، بل يمكن التحقق منها فى

، سواء أسميتمونها: مستَوايات،ومع ذلك، فإن األبعاد األخَرى للوجود اإلنسا ي
وقائع أو كثافات أخرى، ال يهم، عىل الرغم  تى

ف بها التفكت  التقليدي و "الثقافة الرسمية"، نظًرا من أنها أهم جانب لوجودكم، فهذه المستوايات الروح
انية حقائق ال يعت 

ة نفسها مضللة من قبل كيانات متعددة األبعاد.   ألن هذه األخت 

ورُيون". 
ُ
ي تعرف باسم "الزواحف أو ُصورُيو أ

يتم التالعب باإلنسانية جسديا، نفسيا وروحيا، من قبل أجناس أخرى، والن 
" هذا األمر و أنيجب أن يعرف األشخاص  ى عمون أنهم "مستيقظي  ى

ى االعتبار.  الذين يت   يأخذونه بعي 

ى الزواحف، تقودكم ببطء ولكن بثبات لتحرير أنفسكم  سي 
ي الحديث عن المفت 

إن طريقتكم المحايدة والموضوعية للغاية فى
، إلرجاعهم لَموِضعهم الصحيح.   من نفوذهم النفسي

"، الذين هم بشر ظلوا محارصين حن  و إن كانوا يتالعبون بسهولة  ى بالزمكانية والطقس، فإنهم يواصلون التحكم ب"الرماديي 
ي. ترتبط  ي العوالم التكنولوجية الرابعة الكثافة للخدمة الذاتية، والذين أصبحوا بذلك وسيطهم الرئيسي مع الجنس البشر

فى
ي بها "الرماديون" محارصون

وبية" ال هذه الكثافة الرابعة للخدمة الذاتية، الن  ا بحالة وعيهم، وهي حالة "أنت 
ً
، ارتباًطا وثيق

ي بعدهم الوجودي، سَوى واقع العبودية. 
ظِهر، فى

ُ
 يمكن أن ت

ى والسيطرة عليهم تماًما كما تفعلون مع الماشية. ولكن  ى الزواحف قادرين عىل التالعب باألشخاص العاديي  سي 
إن المفت 

ي حالة وعي أعىل من وعيكم، 
ي أنهم أكتر ذكاء أو لديهم أخالقيات أكتر تقدما. كونهم يعيشون فى

 ال يعنى

ة خدمة الذات السلبية  -البعض منهم  سون بال رحمة. اآلخرون  -عشت  ة خدمة  -ألنهم يفتقرون إىل العاطفة، ظلوا مفت  عشت 
ي خدمة الذات. و هم عفاريت طيب -الذات اإليجابية 

ى تجربة الكيان فى  ن يجدون أنفسهم مواصلي 

ي الوقت 
ي تجربة خدمة الذاتفى

، ال تزال اإلنسانية مستمرة فى ين يتعلمون بالفعل تجربة  (SDS) . الحاىلي ولكن بينها، مبشر
ي خدمة الذات 

ي خدمة اآلخرين، وهو أمر ال يفهمه البشر العاديون الذين ال يزالوا فى
خدمة اآلخرين. وهذا هو "الكهنوت" فى

 الصغَرى. 

ي حالة خدمة اآلخرين  َمَجِرَيةهناك شعوب 
 )ِلُيو خدمكم  (SDA) . أخرى فى

َ
ى و ِلُيون ى و البِليَيادِيي  هذا هو حال الكاسوبيي 

 وُمَعِلِميكم( الذين يسكنون الكثافة السادسة. 
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كم بأنه، ككائنات الكثافة الرابعة، فإن مجموعة الزوا وري تذكت  ةولكن هل ما زال من الّضى ؟ حف قادرة بالفعل عىل أشياء كثت 
سون  سيقوم ء إلزاحتكم عن مساركم. بهؤالء المفت  ي

 كل شر

 أي صورة تقريًبا، كاتخاذ شكل أحد المارة، أو أحد سكان قريتكم، أو حن  حيوانا 
َ

ي واقعكم عىل
تذكروا أيًضا أن بإمكانهم الظهور فى

بيتكم و  ي وجسدي. يقومون بت 
، روحاتى ي بعض األحيان. ألنهم يعتمدون عليكم كغذاء نفسي

تدريبكم داخل وجودكم مثل  أليفا فى
 الماشية تماما. هم من أنتجوا أنظمتكم الدينية والسياسية. لذلك فمن المهم للغاية أن تفهموا أنهم خلقوكم عىل صورتهم. 

 

 سؤال للمالك: 

 هل لإلنسانية جمعاء إمكانية تحرير نفسها، يوم ما، من سيطرة الزواحف؟

وسَبنسِكي )عن تعاليم جوردجيف(: 
ُ
 قال أ

ي النوم. ]...[
ي النوم ، ويموت فى

ي النوم. ولد فى
 "الرجل الحديث يعيش فى

ي تذكر نفسه، يمكن لإلنسان 
. فقط من خالل البدء فى ، النوم و السهر، كالهما غت  موضوعي هاتان الحالتان من الوعي

ا. حينها، كل الحياة حوله 
ً
. يراها كحياة ناس سأن يستيقظ حق ى ، حياة نوم. كل ما تأخذ شكال و معنى مختلفي  ى نائمي 

ي حالة نوم. ليس ألقوالهم أو أفعالهم أي قيمة. فقط الصحوة وما 
يقوله الناس، كل ما يفعلونه، يقولونه ويفعلونه فى

   يؤدي إىل الصحوة له قيمة حقيقية. ]...[

ي االستيقاظ]…[ 
، وعندما  ،عندما سيفهم أنه ال يتذكر نفسه، وأن تذكت  النفس يعنى ى سيالحظ من  إىل حد معي 

ي  لإلستيقاظ. ]...[
 التجربة مدى صعوبة تذكر نفسه، سيفهم حينها أن الرغبة ال تكقى

منذ طفولته المبكرة، بدأت حواجز تتطور وتتقوى فيه، ساحبة تدريجيا إمكانية رؤية تناقضاته الداخلية ؛ و ]…[ 
، بالنسبة له، ليس هناك خطر تحقيق صحوة مفاجئة.   بالتاىلي

فقط ألولئك الذين يبحثون عنها، الذين يريدونها، و المستعدين للنضال مع أنفسهم، للعمل عىل الصحوة ممكنة 
وري تدمت  "الحواجز"، بمعنى أنه يجب  الذهاب  ة طويلة جدا. لتحقيق هذه الغاية، من الّضى أنفسهم، بمثابرة و لفت 

ي ترتبط بإحساس التناقضات. باإلض
افة إىل ذلك، فإن تدمت  "الحواجز" يتطلب لمالقاة جميع المعاناة الداخلية، الن 

ق بجميع 
َ
اف َ
 للغاية، ويجب عىل اإلنسان الموافقة عىل هذا العمل، مع العلم أن صحوة وعيه ست ُ

ً
 طويال

ً
عمال

ي يمكن تخيلها. "
 اإلزعاجات و  جميع المعاناة الن 

، يجب عىل الرجل العادي ليس جاهًزا لالستيقاظ. هذا التحرر غت  مرتقب، ألنه من أجل ت ي
حقيق التحرر الروحي الحقيق 

ي ليست إال اضطهادا و عبودية. والطريقة الوحيدة 
اإلنسانية تحرير نفسها من جميع الجوانب المتعلقة بهيمنة الزواحف الن 

 للقيام بذلك، هي بتغيت  اإلنسانية جيناتها بنفسها. 

ي الكثافة الثالثة، تعد ظاهرة االختطاف إحدى اآلليات 
ي وللتحكم فى

 ما يتدخلون فى
ً
ى من التحكم بكم. نادرا سي 

ي تمكن المفت 
الن 

"، هذه الكيانات األخرى من خلقهم، لتنفيذ معظم عمليات االختطاف.  ى  قلب واقع الكثافة الثالثة، لكونهم يدفعون " الرماديي 

ي واقع غت  
ي فعلًيا أن عملياتهم تحدث فى

ى تتواجد بالكثافة الرابعة، مما يعنى سي 
ي مجموعة المفت 

" أو ُيعتتر  -مرتئ ي
يسم "روحاتى

ي أبعاًدا مادية مثل بعدكم. الكثافة الثالثة هي فقط 
. لكن الكثافة الرابعة للواقع تخقى ي

"خارج الوجود" من قبل الوعي اإلنساتى
 نسخة شبه مطابقة لواقعهم، حيث تم محو الكيانات الزواحف. 
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ي واقع الكثافة الرابع
ي تحدث فى

ات الن  ي أن التغيت 
ة يتم نسخها ببساطة داخل برامج روح الناس بالكثافة الثالثة. بنفس هذا يعنى

ي الكثافة الثالثة. ولهذا السبب، فإن أكتر من 
ي يتم زرعها بالكثافة الرابعة، تصبح وظيفية فى

الطريقة، الرقاقات و الغرسات الن 
ي أالعيبهم ويؤمنون بأكاذيبهم. 

ى فى  نصف سكان الكوكب يقفزون بكال القدمي 

ي المصفوفة السجن يظل مشؤوما للغاية، إال أن األمر ليس ميئوسا منه. ألن  ولكن عىل
الرغم من أن وضع اإلنسانية الحاىلي فى

، هو مفتاح  ي
ي نهاية المطاف، يحدد ببساطة واقعكم الحقيق 

 ... تحرركم ! ما باألفق، كما باألسفلمعرفة واقع الزواحف الذي، فى

، و  ئ ، سن  ي عالم خطت 
تم العيش فى ي إدراك لقد اخت 

مخيف أكتر مما يظنه الناس. ومع ذلك، هناك سبيل لإلطمئنان، و يكمن فى
 طبيعة الواقع الذي تعيشون فيه. 

 عملكم شاق للغاية. ثابروا! تحت ارشاد الذات العليا، ستدركون قريبا أنه يستحق الجهد الذي تبذلونه لتحقيقه. 

ائيل. 
َ
 منقول من طرف ساند و جن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


