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 ، يا له من محتال!اإلله: ٢٦الدفتر 

 
 

 القوة.  اإلله"إلخضاع اإلنسانية واستبدادها، لم يستخدم 
ي عقلها،  

 لقد عرقل جينومها، من أجل تقليص، ف 
 الوعي بتنوع مسارات الوجود المستقبلية. "

 
ي الدفتر السابق، قمنا بتفصيل أسباب وظروف نهاية الدورة

ي تنتظر إنسانيتنا  ،ف 
بشكل  الحالية من الكثافة الثالثة للواقع،التر

ى الثالث،  ةواسع. الديانات التوحيدية الكتر  إىل مفهوم األبوكاليبس، وعدت بطريقة أو بأخرى سقوط ثم نهاية اإلنسانية.  مشتر

ي هذا المصطلح؟
، مذا يعت  ي األختر

 ف 

ي نفسها  Apocalypsisأبوكاليبس: كلمة مستعارة من الالتنية  
مستعارة من اليونانية القديمة  )"كشف"(، التر

Ἀποκάλυψις Apokálupsis    ي
)"إخفاء"(   καλύπτω, kalúptô)"فعل رفع الغطاء"(. نابعة من الفعل اليونان 

ء مكشوف للناس"، "كشف الحجاب الذي  ἀπό ápóمسبوق باسم إستثناء  ي
"، أي "ش  ي

ء( غتر مخف  ي
، حرفيا ")ش 

ء"، "ُرِفع الحجاب".  ي
ي الش 

 يخف 

https://fr.wiktionary.org/wiki/apocalypse 

ي اإلنجيل، أبوكاليبس القديس يوحنا تصف بطريقة باطنية
. ف  ي

ي بالتاىلي تسليط الضوء عىل ما هو مخف 
و  "أبوكاليبس" تعت 

 تصورية، المراحل المختلفة و عالمات نهاية الدورة الحالية. كل من تعلم القراءة بير  السطور سيفهم عما يدور األمر. 

ي اليوم هو لألسف المجتمع األكتر عرضة لألكاذيب والتالعب  ي تاري    خ حضارتنا اإلنسانية، المجتمع الحديث والتكنولوجر
ف 

الفساد، و التستر بجميع أنواعه، يشكلون بالتأكيد الطبيعة العميقة لحضارتنا.  و عىل نطاق واسع. إن "الصمت" عىل الواقع،
ي تسليط الضوء عىل جوانب 

وري أن تبدأ "أبوكاليبس" ف  و لإلستيقاظ من هذا العالم المزيف ذي الكثافة الثالثة، فمن الض 
 معينة من هذا الخداع المنظم العمالق. 

، طرحنا عىل المالك سلسلة من لفهم تحدي نهاية الوقت الحالية، ولت  : األسئلة. فيما يىلي بعض المقتطفاتأليف هذا الدفتر

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/apocalypse
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ي الكثافة الثالثة؟
 س: من أين يبدأ هذا الخداع الهائل المنظم ف 

 ج: ال توجد بداية وال نهاية، بل يوجد مخرج لمن يستيقظون للمعرفة. 

 س: من يقف وراءه؟

 ج: مجموعة مختلطة بالكثافة الرابعة. 

 مختلطة؟س: 

 خدمة اآلخرين. / الذات ج: نعم ، خدمة 

 ، يمكننا فهم ذلك. ولكن لماذا خدمة اآلخرين؟الذاتخدمة س: 

ي عوالم الكثافة. 
 ج: الستعادة توازن القوى ف 

 س: هل هناك كيانات صانعة القرارات، تسيطر عىل هذه القوى؟

و"، والمعروف باسم َيهن إىل إله و الخدمة الذاتية" المنتسبج: بالطبع. هؤالء هم "طغاة 
ُ
رُيون "أن

ُ
ي زواحف أ ِ

     ا،ڤِجهو  ،فر
YHWH .َمُسُتم" و حلفائهن

َ
، ويمثلهم أساًسا آلهة الزواحف األنثوية "أ  ، إلوهيم ، هاشم ... ، ثم خدمة الذات اإليجابيير 

 ات"آله نمختلفة، بما فيهمن أصول مجرية بالنسبة لمجموعة خدمة اآلخرين، فهي هيئة حكيمة، تتكون من كائنات  أما 
ي عوالم الكثافة المادية. 

فون عىل توازن قوى خدمة الذات و خدمة اآلخرين ف  َمُسُتم". يخططون ويش 
َ
  الزواحف أ

 
 سؤال للمالك: 

حصلنا، شخصيا، عىل الكثتر من التأكيدات حول التالعب عتر األبعاد الذي يؤثر عىل واقعنا. بالنسبة لنا، هذا التدخل واضح. 
 لكن كيف يمكن لإلنسان العادي أن يدرك هذا األمر و أن يفهم التحديات المطروحة؟

سه الشخصي الذي  ال يستطيع أن يدرك ذلك. األمر ال يهمه، ألنه ال يصدقه! يتم التالعب بنفسيته، دون كلل، من قبل مفتر
ي 
ي الفرد(، بإلقاء وعيه داخل نفسية الشخص ف 

ه. يقوم، من مستَوى وجوده )ماض   حاض 

ي تحدد 
ي العديد من المناسبات، اإلنسان العادي ال يهتم بتاريخه، وال حتر باألكاذيب التر

نا عن ذلك ف  لهذا السبب، وقد عتر
 تاري    خ كوكبه. 

وا 
ُ
ذ
ُ
هو  اإللهتر موجود! اعلموا ذلك! اإليمان بغ اإلله"، الخاص بالعقائد الدينية المختلفة. اإللهعىل سبيل المثال مفهوم " خ

 فكرة مجردة لدوي العقول البسيط.  اإللهتالعب نفشي أنشأته األديان. أضخم 

ي فإن َيه ِ
ي خدمة الذات الذي  / ا ڤِجهو  / فر

هللا، الذي وصفته جميع ديانات الكتاب، اتضح أنه مخلوق من الكثافة الرابعة ف 
 الجهالء و دوي العقول البسيطة أن يخشونه.  اإللهانتحل دور الخالق. هذا 

َ
ي الذي يجب عىل

 المخادع هو "الشيطان" الحقيفر

و 
ُ
ي هذا الصدد: ُموُرو ِبچِلين

ا  -انظر ف 
ً
  . الكتاب المقدس كما لم تقرأه أبد

ي ال شك أن َيه ِ
عام ، و أمام من  ٣٥٠٠٠٠هو ذلك المخلوق، اإلله "المنتحل" الذي يحكم األرض منذ أكتر من  ا ڤِجهو  هللا/  / فر

مسيحية و تالميذهم، الذين ما زالوا -إسالمُ -، الزعماء الدينيير  للعقيدة يهودُ -منذ إبراهيم أول بطريرك الديانات التوحيدية  -
ي التنويم المغنا

 ، يواصلون السجود دون طرح أي سؤال. الذي ال مقارنة له طيشي غارقير  ف 

ي عام 
المسيحيون من جميع البلدان، الذين، من دواعي السخرية  ، نفس هؤالء اإلسالميون، اليهود و٢٠٢٠وهكذا، ما زال ف 

الذي  يقتلون بعضهم البعض بابتهاج، تمجيدا واحتفاال بالذي ُيض عىل قمعهم منذ األزل، و المريرة، يواصلون الحرب و
عي 

َّ
  أنه الخالق! يد

ي 
ة مشتعلة ف  ي مصفوفة "خدمة الذات"، استخدم هذا المنتحل شجتر

ي المنعزل ف  ومن أجل برمجة واستعباد الذكاء البش 
ي عالمكم الثالث الكثافة. 

ة، إلمالء قواعد خدمة الذات ف 
ّ
 صحراء سيناء وموش معذب بشد

ي 
ى الثالث، التر د إىل دين أصل واحد: اليهودية. إنها مسألة فهم أن الديانات التوحيدية الكتر

َ
ن
َ
ست
ُ
ي عالمكم، ت

ما زالت سائدة ف 
 اإلنجيل.  التوراة و و من اليهودية، بعد مرور الكثتر من الوقت، كتبت "الكتب المقدسة" الثالث : القرآن و

https://www.youtube.com/watch?v=qeWqI3Tdshw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qeWqI3Tdshw&feature=emb_logo
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ي هذه "الكتب". هذه المجلدات 
ء سليم، وال مقدس ف  ي

الثالث من دعونا نجرؤ عىل قول ذلك، ال يوجد، عىل اإلطالق، ش 
ِعيد ترتيب كتابتها إلبرام "التحالف الجديد"، ليست سوى أدب تم حفظه عتر العصور، 

ُ
ي أ

الكتابات "المقدسة"، التر
                                                                                                                        بالتهديدات والتعذيب وإراقة الدماء. 

ي 
ي كانت تستخدم، ف 

اءات واألساطتر الكاذبة التر
تلك الحقبة، لغسل دماغ  تستند الديانات الثالث إىل مجموعة من االفتر

اف، و المختلير  النادرين، عن الحقيقة. لقد تم تسجيل هذه الديانات من قبل بعض  الباحثير   ي حاجة إىل االعتر
 النفسيير  ف 

ها من عمليات اإلبادة   قد استخدمت وما زالت تستخدم كذرائع للعديد من محاكم التفتيش، للجهاد، للهولوكوست، وغتر
 . ي
 الجماعية ذات طابع ديت 

 
 سؤال للمالك: 

؟  كيف يمكن لألديان التوحيدية أن تتوقع نهاية دورة العض الحاىلي

ي هذا الصدد: 
 .(ماذا سيكون آخر فصل لألخبار العالمية؟ المسيح؟ راف رون شايا )شاهد ف 

وس للكثافة الثالثة. 
ُ
ي الكثافة الرابعة ليس خطًيا. مفهوم الزمكانية مختلف كل اإلختالف عن زمن كُرون

تذكروا أن إدراك الوقت ف 
ة الخدمة الذاتية، محدودة، كما لو كانت محاض  ة كائنات الكثافة الرابعة، مثل عشتر

 . ي حلقة زمنية غتر قابلة للتغيتر
 ف 

، أي أنها، حرفًيا، تدرك  ، فإنها تظل مفرطة الوعي وبما أنها غتر مقيدة بوعي خطي
، أو كما أن دورتها الزمنية كانت  اللحظة الحالية ) الالزمان(  كما لو كانت ماليير  السنير 

 متصلة أو مغلقة، مثل األوربوروس. 

ي بمعت  آخر، فهذه الكائنات 
ي حلقة، "صورة شاملة" لتعاقب الَحَيوات، التر

تَرى، ف 
 تمثل بالنسبة لكم ماضيا أو مستقبال! 

ي َيه-ولهذا السبب أيًضا، نظًرا لعدم وجود بداية أو نهاية، الكيان آنو ِ
-اڤِجهو -هللا-فر

YHWH-ي عام -إلوهيم
 كان اسمه، ال يزال، حتر ف 

ً
، يرأس مجموعة ٢٠٢٠هاشم، أيا

 كذلكخيوط نظام الهيمنة والتالعب بالشعوب من قبل "األديان". وليكن األمر واضًحا، سيبفر الحال   خدمة الذات، و يحرك
 إىل األبد! 

بما أن التاري    خ يعيد نفسه مراًرا وتكراًرا، فمن السهل بالنسبة لهم معرفة النتيجة و بث فكرة النهاية هذه، من خالل النبوات، 
 من الكثافة الثالثة.  أقرانهمإىل 

 
 سؤال للمالك: 

ي لحضاراتنا؟
ي الديت 

ء آخر غتر الماض  ي
، أال ترتبط الحروب الدينية الحالية بش   إذا كان بإمكاننا اعتبار الزمكانية بنحو غتر خطي

ان )النفط، المواد الخام، المعادن الثمينة،  ، أو لمصادرة ثروة الجتر ي
من وقت سحيق، تم دعم الحروب إما إللحاق األراض 

!( إلخ(. لكن  ي
ي )وال تزال تخف 

الضاع المسلح حجب بذكاء حقائق أخرى أكتر أهمية. كانت الحروب الدينية، دوما، تضليال يخف 
 دوافع واعتبارات أخرى. 

متقنة للغاية، تمنع األتباع وقادتهم الدينيير  من إعادة تشغيل عقولهم  يجب أن ُيفهم أن األديان اختلقت معتقدات عنيدة و
. ألنه،  مجة، من أجل إخضاع العقل للتفكتر اعها للتر

بية الدينية هي ببساطة أبرع طريقة تم اختر  كانت العقيدة، فإن التر
ً
أيا

ي.   البش 

ي عقل اإلنسان العادي، تحولت إىل إيمان و
، بمواصلة تكرارها و طرقها ف  ي

ي  لطالما أقامت األديان عقائد عميقة وقوية التر
ف 

 ح. نهاية المطاف إىل عقائد جامدة ال تزا 

ي باإلنسانية 
إن حروب الدين تمثل غطاء صندوق باندورا الذي، عندما يحير  األوان، سيكشف عن خطة هائلة للتالعب الجيت 

ورُيون. سوف تظهر هذه الخطة برنامج مبتكر 
ُ
اف كائنات أ ستحواذ عىل كوكب األرض من ِقبل خدمة الذات، لال تحت إش 

https://www.youtube.com/watch?v=0vVsvvXyDB8
https://www.youtube.com/watch?v=0vVsvvXyDB8
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، بكل والذي ال يمكن إفشاله إال من قبل الشعوب ال ي لالئتالف هو محاولة تدمتر
سامية. من الواضح أن السيناريو النهان 

يستوس.   الوسائل، الجينات السامية، الوحيدة القادرة عىل تطوير الكتر

ة  ي االعتبار أن مجموعات خدمة اآلخرين من الكثافة الرابعة، تدعم شا و بنشاط المجموعات الصغتر
ولكن هذا دون األخذ ف 

هة نحو خدمة اآلخرين من الكثافة الث ي جميع أنحاء الكوكب. فبفضل هذه المجموعات (SDA)الثة الموجَّ
ة ف  ، و المنتش 

ة، بدأت أبوكاليبس نهاية الزمان، بتمزيق ستار معبد الرعب.   الصغتر

ح آرثر جيمس بلفور، عام  ى لدولة إشائيل، أساس ١٩١٧بدأت هذه "الفظائع" عندما اقتر َ ، فلسطير  لتصبح األرض الكتر
ا، ملهم من الكيان 

ً
، عضو الكابال الصهيونية، "نبًيا" حديث ي

يطان  الذي  البعدية-الفائقالصهيونية الحديثة. كان هذا الوزير التر
ي َيه-آنو-هو اإلله "القادر": آن ِ

 هاشم ... أو أيا كان اسمه. -إلوهيم-YHWH-اڤِجهو -هللا-فر

ي جميع أنحاء العالم،   خطرت عىل الوزير بلفور فكرة سخيفة
ي إعادة وطن للشعب اليهودي المتناثر ف 

"شيطانية"، تتمثل ف 
انيير  من مض تحت قيادة موش  -حتر يتمكن ضحايا الهجرة  . لكن  -إشارة إىل خروج العتر ي فلسطير 

من إيجاد أرض لهم ف 
ق ة المحتر ا يهودية قبل أن تبدأ تلك الشجتر

ً
 ة اللعينة بالنقاش مع موش! تذكروا أن هذه المنطقة لم تكن أبد

ق"، وبعبارة أخرى مض القديمة،  ي الش 
ِمنَتا، "أراض 

َ
" فلسطير  ألنها كانت، ببساطة، واحدا من أعىل ميادين األ لقد تم "تعيير 

ا لألسطورة، انطلقت الهجرة. 
ً
 من حيث، وفق

ي  ي اختفت عندما غرق جزءها الغرنر
ِمنَتا هي بالفعل الحضارة األطلنتية، التر

َ
ي المحيط. األرض الحقيقية للشعب األ

ِمنِتس" ف 
َ
"األ

 . ي قاع المحيط األطلشي
ي تقع اليوم ف 

 اليهودي هي تلك القارة المختفية التر

فيما يتعلق باختيار فلسطير  كأرض استقبال لشعب إشائيل، يجب أن تعرف أن تأسيس ثم بناء هذه الدولة المصطنعة 
ي لم تكن موجودة من قبل، تم ت

مويله من قبل اللورد روتشيلد، الذي أحفاده يتعاونون بشكل مباش  مع كيانات بالكامل، التر
. –مسيحو–خدمة الذات من الكثافة الرابعة، و يحركون خيوط الضاعات الرئيسية اإلسالمو ي العض الحاىلي

 يهودية ف 

-bande-al-sur-israeliens-raids-7-gaza-de-direct-https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/19/en
/continue-ca-et-2019-decembre-19-jeudi-ce-tot-gaza-de 

ي الفلسطينية هو عملية احتيال ال توصف، وهي مجرد غطاء للعمليات اإلسالمو
يهودية –مسيحو–إن االستيالء عىل األراض 

. ألن قادة الدولة الصهيونية العميقة ليس لديهم سوى غرض واحد: امتالك دولة فلسط ير  بأكملها واالنتقام من للعض الحاىلي
 العالم. 

 

https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/19/en-direct-de-gaza-7-raids-israeliens-sur-la-bande-de-gaza-tot-ce-jeudi-19-decembre-2019-et-ca-continue/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/19/en-direct-de-gaza-7-raids-israeliens-sur-la-bande-de-gaza-tot-ce-jeudi-19-decembre-2019-et-ca-continue/
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ي انتظار أن يحذوا حذوهم المختلير  النفسيير  اآلخرين،  ،لنفسيون الصهاينة بالرأي العالمي لهذا السبب يتالعب المختلون ا
ف 

  و الدول األوروبية.  الواليات المتحدةأولئك الذين ينتمون إىل 

ي نفس الفخ، دون 
، سقط كل هؤالء األشخاص ف  ي األختر

ي ف 
ي العواقب عىل الكوكب. كنتيجة نهائية، كما هو الحال ف 

التفكتر ف 
ي فوض  ال تنفصم. 

وها ف 
ُ
ق رَّ
َ
 نهاية كل دورة: فقد غ

ا، 
ً
ي أنفسهم أبد

، الذين ال يشككون ف  ، ألن الناس العاديير  ولهذا السبب أيًضا، "العالم كله" اليوم يكره اليهود واألمريكيير 
مجة   باستمرار من قبل وسائل اإلعالم الرئيسية. يتعرضون للخداع وإعادة التر

-poussiere-en-Aviv-Tel-reduirons-Nous-iranien-responsable-haut-Un-https://fr.sott.net/article/34724
americaine-attaque-d-cas-en 

" لعرقيات مجرية متعادية، هي فقط نتيجة حلقة كرمية تنتهي بير   ي ال نهاية لها، بير  الورثة "الجينيير 
إن هذه الحرب التر
، تمثلهما ا ي األعىل ...! ساللتير 

ي األسفل كما ف 
 لدولة األمريكية العميقة والدولة الصهيونية العميقة. ما ف 

ي الواقع، إن الضاعات بير  األديان التوحيدية، ألكتر من 
عام، ال تمثل سَوى غيض من فيض. أصل هذه الضاعات،  ١٢٠٠٠ف 

جافيت، الذين يرتبط نسلهم المزعوم بإحدى ديانات  و من بير  أصول أخرى، هو الكارما بير  أبناء نوح الثالثة، أي شام ، سيم
 الكتاب. 

د أغلب سكانها اليوم بالواليات المتحدة. الشعب الذي عاش خالل  َجسَّ
َ
ي ت
يعود هذا الضاع إىل اختفاء جزيرة أتالنتس، التر

خاللها مختلف الفصائل كان بالفعل وقتها، شهيد حرب شاملة، تعارضت   -ممثل من قبل يهود اليوم  -الحضارة األطلنتية 
 الحروب الماضية و الحالية هو هيمنة آلهة خدمة الذات من الكثافة  اآلرية و

السامية من الكثافتير  الثالثة و الرابعة. مبتغ َ
 الرابعة عىل العالم. 

 من حيث نجت أي
َ
 كما يقد  ًضا أسطورة مسيح، ليس َچِليِليا

َ
. هذا المسيح الذي هبط عىل مه الكتاب المقدس، بل َچِليِسيا

ا"  اب فينيستر
َ
ي هذا الصدد  -حيث تنتهي األرض  -سواحل "ك

(. كان ٤٥الحوار مع مالكنا رقم بعد اختفاء اتالنتيس )اقرأ ف 
ومُبوسِتيل.  هذا المسيح السيد جاك، والمعروف باسم

ُ
ي ك
 "جود تادي"، الذي دفنت بقاياه ف 

، فإن  ا للكاسيوبيير 
ً
اعلم أنه لم يكن هناك مسيحا واحدا فقط. لقد جاب مسيحون "مجهولون" دائًما هذا الكوكب. وفق

 ، ي
ي أو الجوليان 

 مراجع التقويم الرومان 
َ

الناتج عن المسيح الذي أشار إليه الحواري ُبول، هو "يوليوس قيض"، بناءا عىل
اطور ي ي أدخلها اإلمتر

 ق. -اإلصالحات التر

 )؟من كان يسوع -التفاعىلي  SOTTانظر المقال: (

ازي  ي رفع وعيه إىل المستوى االهتر 
ون عىل فكرة، أول من نجح ف  ي ال يزال الكثتر

" التر للكثافة السادسة، كان مسيحا أنثويا."هي
يا، عىل الرغم من أنها  ون إليها باسم "اإللهة األم". لكنها لم تعد زاحفا، عىل الرغم من أنها ربما كانت كذلك. و لم تعد بش  يشتر

 "ها" إظهار الهيئة المالئمة، وفقا 
َ
ي الواقع، يمكن ل

ي تستكشفها. ربما كانت كذلك أيًضا. ف 
 للعوالم التر

 
 سؤال للمالك: 

ي آخر، أليس كذلك؟
ِكي الذي يعيش عىل خط زمت 

َ
ون
ُ
ي األن

ي الفضان 
و، نعت 

ُ
 عندما نتحدث عن آن

رُيون، 
ُ
ِكي أ

َ
ون
ُ
ن
َ
، من خدمة الذات، البعدية-الفائقةافهموا أنه لو لم يتدخل هذا "اإلله القوي"، رئيس المجموعة الزاحفة أ

ي َيه-آنو-آنالمسَم كذلك:  ِ
ي، عن طريق إشعال وإثارة -إلوهيم YHWH - -اڤِجهو -هللا-فر ي عملية التجسد البش 

هاشم...، ف 
ي العالم ستكون مفيدة. عندها سيتواجد توازن معير  للقوى يسَغ إىل  حداثحروب ال نهاية لها، أكتر من نصف األ 

ي تقع ف 
التر

ا، فسيت
ً
ي. وإذا كان العالم متوازن ية. تقدم الوعي البش   م حل معظم مشاكل البش 

ي الذي "آمن ب ي له، قد تراجع و دّمر نفسه. إن اإللهوبعبارة أخرى، فإن المجتمع البش 
 من أن يتحسن كما كان ينبغ 

ً
" بدال

 .  الفوض  العالمية الحالية هي لألسف المؤش  األختر

من األحداث السلبية. و  ٧٠أكتر من ٪لفائدة ولكن بالطبع، هذا اإلله "خدمة الذات" وأتباعه قد تناوروا لخّل هذا التوازن 
ة للتدهور. يجب معرفة أنه عىل الرغم من حداثة التكنولوجيا والعلوم، فإن 

ّ
" موجه بشد نتيجة لذلك، فعالم "البش  العاديير 

https://fr.sott.net/article/34724-Un-haut-responsable-iranien-Nous-reduirons-Tel-Aviv-en-poussiere-en-cas-d-attaque-americaine
https://fr.sott.net/article/34724-Un-haut-responsable-iranien-Nous-reduirons-Tel-Aviv-en-poussiere-en-cas-d-attaque-americaine
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2016-dialogue-45/
https://www.reseauleo.com/2016/03/14/radio-interactive-sott-qui-%C3%A9tait-j%C3%A9sus/
https://www.reseauleo.com/2016/03/14/radio-interactive-sott-qui-%C3%A9tait-j%C3%A9sus/
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ي سنة الماضية، سّجل ما يقرب من ملياري حالة وفاة بسبب مليون شخص يعانون م ٩٠٠أكتر من 
ي المائتر

ن الجوع. وف 
ين(.  المجاعة و الحرب و ي للقرن العش 

 المرض )األطلس التاريخ 

ض أذكياء أن يجدوا هذا األمر عاديا؟ إن األرقام الحقيقية للوفيات  لذا يجب أن ُيطرح السؤال: كيف يمكن للناس المفتر
ي البلدان

ية ف  .  البش 
ً
 الرأسمالية، مخيفة لدرجة أنها ال تنش  أبدا

! : إذا كان الكثتر من البوذيير  و المسلمير  و اليهود و  بة قاضية تصيب النائمير  سؤال أساشي آخر يطرح، و هو بمثابة ض 
دعواتهم؟ المسيحيير  و أتباع العض الجديد "الحب والنور"، يتأملون أو يصلون لهذا "اإلله الصالح"، فلماذا ال تستجاب 

ي المعاناة؟
ي قتل بعضهم البعض و ف 

ي البش  حياتهم ف 
، عىل الرغم من كل مناشداتهم، يقص   وبعبارة أخرى، لماذا آلالف السنير 

 هل أنتم مستعدون لسماع الجواب؟

ي َيه-آنو-ألن رئيس مجموعة خدمة الذات، آن ِ
هاشم، ينعم بنعمه فقط عىل أولئك الذين -إلوهيم- YHWH -اڤِجهو -هللا-فر

يه، بيت المقدس  ِ
يعملون ويرهقون من أجل إله المال، أي أولئك الذين يعملون من أجله! طبعا قد وعدهم الجنة أو قض اإلِلتر 

ى شعارات حرك
َ
 العض الجديد!  ةالجديد بالكثافة الرابعة، إحد

ي واقع
و يمثل الشيطان ف 

ُ
ن
َ
كم من الكثافة الثالثة، فإنه يغفل بعناية من تحذير أولئك الذين ولكن بما أن أ

ي حلقات 
يعملون لصالحه، أنهم سيظلون عبيده لألبد ؛ ستظل أرواحهم محتجزة بالكثافة الرابعة ف 

ي بيع أرواحهم للشيطان منذ 
، دون علمهم، ف  ي ال نهاية لها. هكذا استمر البش 

ة  كارمية التر ة ِرجِعيَّ َسَبِبيَّ
!  آالف  السنير 

ي الكثافة الرابعة عىل هيئتها األصلية الزاحفة، و
رُيون لديها إمكانية الوجود ف 

ُ
 افهموا أيًضا أن كائنات أ

ي. باختصار، تستطيع خداع اإلنسان العادي دون أي صعوبة!  ي الكثافة الثالثة، تحت مظهر بش 
ف 

ي نفس 
، ف  ي كثافتير 

ثون لمفهوم األنوناكي المتعددي األشكال، يمكنهم العيش ف  الوقت، ألنهم ال يكتر
 . ي
 الخط الزمت 

ي عالمكم. و بما أنه متعدد األشكال، مثل أقرانه، فهو قادر، 
ي عالمهم و مثلكم أنتم ف 

، مثل جميع األنوناكي ف  ي
ي و بدن 

و حقيفر
ُ
آن

لهذه الكائنات  عندما يزور الكثافة الثالثة، عىل تحويل نفسه جسدًيا عن طريق تعديل مظهره. بفضل تكنولوجيتهم، يمكن
الزاحفة فتح نافذة زمنية حسب اإلرادة، مما يتيح لهم الوصول إىل الكثافة الثالثة. غتر أن كونهم من الكثافة الرابعة، يوجب 

د. 
ّ
 عليهم العودة إىل هناك، للتجد

و توابعه ذات هي
ُ
ي واقعكم. فقد وضع آن

( إلنجاز مهامهم ف  ي مناصب إال أنهم عادة، يرسلون وكالئهم )الرماديير 
ية، ف  ئة بش 

ة تقود  المجموعات السياسية N.O.Mقيادة الدول العميقة للكوكب والفصائل المختلفة للنظام العالمي الجديد   . هذه األختر

ي تمثل أحد رموز انتساب 
ء، والتر ي

ي تَرى كل ش 
ي عالمكم وتستخدم معظم رؤساء الدول كمجرد دىم. فهي العير  التر

الرئيسية ف 
 .  خدمهم المخلصير 

 

" إال منذ أحداث مونتوك  ي
ي منذ األزل، و لو أن تدخلهم هذا لم يصبح " عالن 

اعلموا أن الفضائيير  يقتحمون الواقع اإلنسان 
ي ذلك الوقت، إىل فتح ثغرات "مصطنعة" بواقع كثافتكم 

ي تم إجراؤها ف 
فيالدلفيا. لقد أدت تجارب "الخفاء عن الرادار" التر

ايد"، و لكن جعلتهم أيًضا مرئيير  من قبل بعض الثالثة، محفزة المسافرين الفا  
اق واقعكم "بشكل متر ي البعدية عىل اختر

ئفر
 .  البش 

ي هذا الصدد  (
 )٩الدفتر اقرأ ف 

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-9-miroir-mon-beau-miroir-dis-moi-pourquoi-montauk-et-le-cube-d-orion/


  

unfuturdifferent.jimdo.com 7 

 

عم المنتقدون الذين يريدون منا أن نصدق ذلك. تم هذه  التجارب العسكرية لم تكن، بأي حال من األحوال، فاشلة، كما يتر 
رِمية قبل مرور الموجة. 

َ
سِويات الك

َ
 التخطيط لهذه التجارب عىل النحو الذي جرت به، وذلك من أجل تشي    ع بعض الت

ي أطل
قت خطة الكشف التدريجية عن وجود الفضائيير  و تواجدهم عىل عالوة عىل ذلك، هذه التجارب العسكرية هي التر

 من إلغاء المعتقدات الدينية وتشويه سمعتها. 
ً
 األرض وتحت سطحها، بدءا

ُ  C.I.Aهكذا كادت أن تنجح خطة وكالة المخابرات المركزية المبدئ لظاهرة  -"  Cointelpro ، من خالل برنامج "كَونِتلتر
و.  -شخصية خيالية تماًما  -يسوع المسيح من جعل  -العض الجديد 

ُ
ية من مخالب الشيطان آن ي جاء إلنقاذ البش 

 فضان 

. عىل سبيل المثال: (  )لمسيحسلسلة االحظوا كيف، من خالل مسلسالت تلفزيونية معينة، يتم التالعب بالجماهتر

مان، أداما، أشتار... هذه  يا، القديس جتر ا استبدال يسوع المسيح التافه هذا، بالمسيح مايتر
ً
باإلضافة إىل ذلك، تم أحيان

 . ُ اعات الرائعة" قد أنتجتها مخيلة عمالء كَونِتلتر
 "االختر

ي العقل" )برمجة الفكر(، فإن هذه الكائنات ا
ي أذهان من خالل التقنيات العبقرية ل  "التحكم ف 

ا ف 
ً
لنورية الزائفة "تهمس" أحيان

 ، مجة، رسائل الحب واألمل لإلنسانية. من خالل هذا النوع من الرسائل، الماليير  من البش  المنومير  "قنواتهم" المتر
ذوا من قبل أحد أشباح النور هذه. 

َ
َمُجون، و ينتظرون يأسا "نهاية العالم"، ل "َيعِرُجوا" و ُينق  ُمترَ

ت أينشتاين:  ة طويلة! ألنه كما قال ألتر
! سوف ينتظرون لفتر ، لكن ال أحد يريد أن يتغتر  الكل يريدها أن تتغتر

 ، ي
ي تكشف عن برنامج فضان 

، و التر ي تم نقلها إىل المستوى التاىلي
أنتم اآلن تشاهدون خطة وكالة المخابرات المركزية، التر

ي الهجمات يستخدم أسلحة طاقة موجهة من أجل تعزيز إنشاء 
نظام عالمي جديد. تم استخدام هذه التكنولوجيا عدة مرات ف 

، والذين من  ذها األصوليون، سواءا كانوا مسيحيير  أو مسلمير  أو صهيونيير 
َّ
ضت عليها الطوائف الغامضة، و نف ي َحرَّ

التر
 . اف هذه اآللهة الزائفة األنوناكي  الواضح أنهم كانوا خاضعير  إلش 

ستخدم األسلحة الفض
ُ
ا ت

ً
، وأحيان ي ائية ذات الطاقة الموجهة بانتظام لتدمتر الرموز الدينية أو الصناعية الهامة بشكل تدريخر
ي أوروبا و بأماكن أخرى عتر العالم. فهي تجمع بير  النانوتكنولوجيا النانوثرمايت و نبض األسلحة 

أيًضا النقاط الحساسة ف 
 رتفاعات العالية أو من آليات تدور حول الكوكب. العالية الطاقة، الصادرة من تقنيات عسكرية شية لال

 

http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=22057.html
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إن ما يسم باإلرهاب اإلسالىمي هو إرهاب تحت أعالم زائفة، يتم تنظيمه بصورة شبه دائمة من قبل عمالء وكالة المخابرات 
ي معظم األحيان المحرض عىل الحرائق المت

. هذا األختر هو ف  ي أوروبا المركزية، المتواطئير  مع الموساد اإلشائيىلي
عمدة ف 

ي روان ...، لذكر الحديثة منها فقط(، و لو كان عمالء الموساد ينشطون لجعل 
ي باريس، مصنع لوبريزول ف 

)كاتدرالية نوتردام ف 
 األمر يبدو من فعل مجموعات إسالمية أو المخابرات الروسية. 

-11-du-responsable-est-Israel-qu-preuves-Les-Sabrosky-Alan-Drhttp://www.alterinfo.net/
a45960.html_9 

impie.html-alliance-une-gladio-news.com/2019/08/operation-https://www.fawkes 

-est-poutine-de-https://reseauinternational.net/lheure
VEZkZTIiydlm7wQ-gnrYnitODOeE9ux-arrivee/?fbclid=IwAR3_PkSzVRNS67Sv7uWJ3usiNqs 

 

 سؤال للمالك: 
 عندما نتحدث عن تغيتر الكثافة، عن مذا نتكلم بالتحديد؟

ة تعدل وعيكم". ولكن يجب أن  ي الذي يعلن أن "الوعي يولد الجاذبية، وهذه األختر
يان  يستجيب مفهوم الكثافة للقانون الفتر 

 الجاذبية. ُيفهم أيًضا أنه إذا خلق الوعي الجاذبية، فإن المعتقدات تحد من الوعي وتحد من 

، المتصلة بحقل المعلومات  َ جم الواقع الذي يحيط بكم. و لكن عىل مستوى تردد أعىل، فإن الذات العلتر
ي يتر إن وعيكم البش 

، ي
ي تحقق أو "تشكل" الواقع الفردي.  الالنهان 

 هي التر

ي بكثافته الثالثة  ا عن وعيكم البش  ً الرغم من أنه غالًبا ما يشارك فيه  عىل -لقد تعلمتم أن الواقع الذي يحيط بكم ليس تعبتر
ي. وهذه المراحل  -تجريبًيا  ، فوق ذكائكم البش   تقدًما، ويقع، إذا جاز التعبتر

، أكتر ي مرحلة أخرى من الوعي
ولكن تعبتر ذكاء ف 

 . ي يسكنها البش 
ي تحدد كثافات واقع العوالم التر

ددات المختلفة للوعي هي التر  أو التر

قناعكم به، فأنتم تعرفون أن الوعي ال ينشأ من الدماغ. تعريف الوعي عىل أنه مقر المشاعر عىل عكس ما يحاول العلم إ
ي الواضح للوجود و الواقع، تعريف غتر تام. 

ر الدهت   الشخصية و األفكار الحميمة، و التصوُّ

ي هو هذا الذكاء الحدشي ،  
المعلومات والذي يستمد المعرفة الوجود ، كىلي العلم ، المرتبط بمجال كىلي ألن الوعي الحقيفر

  منه. 

ه  ، و الذي يفك تشفتر وبالتاىلي فإن الوعي العاىلي يمثل هذا الذكاء العاىلي المتصل بمجال من الطاقة والمعلومات ال متناهي
، المرتبط بهذا المجال الالمتناهي من المعلومات، هو ما يدعوه اإلنسان، بسبب  جمه باستمرار. هذا الذكاء العاىلي

افتقاره ويتر
 للحكمة و المعرفة، باإلله. 

ي 
ي الراديو، يقرأ أو يفك "ترددات" المعلومات التر

ي الذي، مثل هوان 
ي، فهو يلعب ببساطة دور الهوان  أما بالنسبة للدماغ البش 

 يحتاجها لتجربة الساعة. 

ا مجال المعلومات هذا بالكامل، ولكن قد يكون قادًرا 
ً
، فإن الدماغ ال يقرأ أبد عىل القيام بذلك، إذا تمكن من تطوير وبالتاىلي

ة من التشعبات.  ي تحتوي عىل كميات كبتر
ية التر  القدرات الكاملة لروابطه العصبية، وال سيما تلك الخاصة بالطبقات القش 

ي هذا الصدد: "
 "(نشاط التشعبات العصبية يمكن أن يعزز قوة معالجة الدماغ)اقرا ف 

ء، أطلق  ي
ا ناقًصا وبدائًيا خاضًعا لذات غتر مكتملة و أنانية بعض الش 

ً
، دماغ لذلك فإن اإلنسان العادي لديه، إذا جاز التعبتر

، إال أن دماغه  عليها الكاسوبيون: نصف الذات. عىل الرغم من ي طبيغي
ي ينمو منذ والدته بفضل برنامج ورانر أن نظامه العصتر

 لم يتطور بعد وظل مشابًها بيولوجًيا ألدمغة أقرانه. 

ي طور النشوء، رغم بنية بيولوجية مطابقة لإلنسان العادي، يتم بناؤه، و تشكيله، و 
ي لإلنسان ف   أن النظام العصتر

ي حير 
ف 

 المكتسبة )أي عن طريق الدروس المستنتجة من تجارب الفرد(. تصميمه تدريجيا بالمعرفة 

http://www.alterinfo.net/Dr-Alan-Sabrosky-Les-preuves-qu-Israel-est-responsable-du-11-9_a45960.html
http://www.alterinfo.net/Dr-Alan-Sabrosky-Les-preuves-qu-Israel-est-responsable-du-11-9_a45960.html
https://www.fawkes-news.com/2019/08/operation-gladio-une-alliance-impie.html
https://reseauinternational.net/lheure-de-poutine-est-arrivee/?fbclid=IwAR3_PkSzVRNS67Sv7uWJ3usiNqs-gnrYnitODOeE9ux-VEZkZTIiydlm7wQ
https://reseauinternational.net/lheure-de-poutine-est-arrivee/?fbclid=IwAR3_PkSzVRNS67Sv7uWJ3usiNqs-gnrYnitODOeE9ux-VEZkZTIiydlm7wQ
https://fr.sott.net/article/34726-L-activite-des-dendrites-pourrait-favoriser-la-puissance-de-traitement-du-cerveau
https://fr.sott.net/article/34726-L-activite-des-dendrites-pourrait-favoriser-la-puissance-de-traitement-du-cerveau
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ُسه ليصبح يقظا و  رِّ
َ
ك
ُ
ي ت
ي من برمجة عتر األبعاد و ما قبل الوالدة، التر

ي طور النشوء، تأنر
أي أن إمكانيات تطور عقل اإلنسان ف 

. فبمستوى  الروح، بعد أن وصلت إىل درجة قبل التجسد، لكي تستطيع  أعىل من الوجود، يتم ادراج برامجواعيا أكتر فأكتر
امج و ي تطورها.  معينة من النضج، أن تتعلم كيف تبطل التر

ا أشع ف   بالتاىلي أن تحقق تغيتر

ي حدثت عىل مستويات الواقع الماضية، يطلق عليه: الوعي 
ي مرتبًطا بالتجارب التر عىل أية حال، عندما يصبح الذكاء البش 

، ُيطلق عىل مجال القراءة هذا: الذكريات أو انعكاس ال إرادي. وعندما يحلل  ي
ي هذا المجال المورفوجيت 

الوعي ماضيه ف 
 األكاشية. 

، أي هذه  ي اآلن ذاته. لذلك، من هذا الحاض 
، الذي تعيشونه جميعا، ُيقرأ من قبل وعي اللحظة، ُمَوِلدا كل األفكاره ف  الحاض 

ي هذا ال
ط ف 

َ
سق

ُ
ي يمكن أن ت

د األفكار التر
َّ
َول
ُ
جمتا قراءته عىل أنها "ماٍض تحقق"، أو "مستقبل اللحظة، ت ، متر ي

مجال المعلومانر
 سيتحقق". 

ي بعض األحيان، يمكن 
ي طور التحقيق. ولكن ف 

جم هذا المستقبل القريب نوعا ما و الذي ف  ي تتر
يمثل الوعي الباطن أفكاركم التر

ي األحالم أو الرؤى. 
ا يظهر ف 

ً
ا جد

ً
 بعيد

ً
جم مستقبال  ألفكاركم أن تتر

عي الباطن مرتبط بالحدس. لذا فهو ينبع من نظام قراءة قادم من الذات المستقبلية "المتواجدة أمامكم عىل الطريق" الو 
ي بنحو أدق. مبدأ القراءة هذا سّميتمونه "اإليمان". 

جم هذا الحقل المورفوجيت  ي تتر
 والتر

ي يجب أن تكون فط -اإليمان هو خضوعكم الثابت لحدسكم، قدرتكم الخاصة 
 عىل فك تشفتر مجال المعلومات.  -رية التر

ي مستقبل أبعد". إنه ةالذات المستقبلية، وسيط هذا الوعي األعىل الذي يعتر عنه ذكاء أعىل، "متموضع
ي تم  ا ف 

الذات التر
ي سلوكه. 

ي قد سلكت بالفعل المسار الذي بدأتم ف 
 تحقيقها أو إيقاظها، والتر

 أمس! ا اليوم، من كنتم و يمكنكم فهم أنكم لم تعود

ي يمكنكم الوصول إليها اآلن، تقومون بتسجيل كل يوم، 
ا، من أنتم اليوم، نظًرا ألنه من خالل المعرفة التر

ً
ولكنكم ستظلون غد

 تجارب جديدة. 

ا، من هو 
ً
ي حير  أن الرجل العادي الذي يفتقر إىل هذه المعرفة، سيبفر دائًما الشخص الذي كان عليه باألمس، وسيظل غد

ف 
 اليوم. 

 

 للمالك:  سؤال

 : ، أوضح المالك ما يىلي  فيما يتعلق بهذه الحقيبة من العقد البعدية والزمنية، الصعبة الفرز بوعينا الخطي

سم المسلك الجديد كلما تعلمتم دمج المعرفة. وبما أنكم تعملون  ع بعد، سيتجىل بتقدمكم. ستر
َ
هذا المستقبل الذي لم ُيسَتطل

ي تبتعد كل كل يوم عىل كش الشفرات الجينية لحياتكم السابقة، فأنتم تتعلمون من 
ي تولدونها و التر

التجارب الجديدة التر
مالبع

َّ
ي كانت سُتقد

ي الكثافة الثالثة.  د عن تلك التر
 لكم "إىل األبد" ف 

هم. لكن اإلنسان  ي حاض 
، منذ األزل، معرفة كيفية التعلم من "ماضيهم" ليقرروا تجارب  هم ف  ي الواقع، كان يجب عىل البش 

ف 
ي الخدمة 

ي ماضيه، ال يمكنه سَوى إدامة مستقبله ف 
شي خدمة الذات الذين سيطروا عليه ف 

مج من قبل مفتر العادي، المتر
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ي حير  أن اإلنسان الذي يستيقظ، يمكنه من اآلن إعادة توجيه نفسه عىل المسار الذي سيفتح باب عالم آخر: عالم ا
لذاتية. ف 

ي خدمة اآلخرين. 
 اإلنسانية الجديدة المقبلة، من الكثافة الرابعة، ف 

ي يقدمها مورفيوس إىل
ي فيلم المصفوفة بالحبة الحمراء التر

ي هذا الخيار )موضح ف 
نيو(، عليه أن يقبل تعلم االنفتاح  من ينتفر

ي واقع الكثافة الثالثة الذي ما زال 
ي تكثيف مستقبل محتمل ف 

عىل المجهول و "تنظيم" إمكانية جديدة للواقع، أي أن يبدأ ف 
ي الذي تم تقديره له، وسيكرس كل طاقته اإلبداعية لما سيصبح بعد ذلك خطا  ونر

يسكنه. سيبتعد هكذا عن المسار األنتر
ا، و واقعه الجديد. زمن

ً
 جديد

ً
 ًيا آخر، مستقبال

ض أنه عند استقبال اإلشارة  ي جديد، مستقبل جديد، يفتر
ي تجعله يدركها  -و لكن، إلغتنام فرصة خط زمت 

، -المعلومات التر
ا، عمال متعمقا 

ً
ي أنه بدأ مسبق

. هذا القطع يعت  م المرشح عىل الفور بقطع فوري و تام مع نمط عيشه الحاىلي
عىل الذكريات يلتر 

 . نب المرتبط به)ماضيه( و عىل االنفصال و اإلحساس بالذ

، طوال الوقت تقريًبا، باختيار المستقبل  ي
يجب أن ُيفهم أيًضا أن اإلنسان المعاض، الذي يقال عنه أنه حديث و متطور، يكتف 

، من خالل تكرار تجاربه السابقة األكتر راحة لعقله، أي مستقبل مرسوم، لكونه يخاف من المجهول. وذلك العتقاده أنه
ي مستقبله. 

 باستمرار، سيكون بأمان ف 

ولكن هذا مجرد وهم، ألنه سيكرر نفس األخطاء! عىل الرغم من أنه يعتتر نفسه ذكًيا ومتطوًرا، إال أنه لم يتعلم من التاري    خ، 
 وبالتاىلي لم يتعلم من تاريخه! 

 

 

 

 

 

 

ا السؤال األساشي الذي يمكن 
ً
ى! لم يطرح أبد اإلنسان العادي غتر مستعد عىل اإلطالق لما يحدث. وهنا تكمن مشكلته الكتر

، تغيتر  ، بنفشي ي
 من انتظار  أن يقوده إىل تحرير نفسه من عالم البؤس والمعاناة : لماذا ال يمكنت 

ً
، بدال المصتر المخطط ىلي

 هذا التغيتر من قبل سلطة خارجية، كالحكومة أو "اإلله الصالح"؟

، أال  ي
ي مكان ما من إمكانات المجال المعلومانر

ي مازالت مسجلة ف 
ته المعاضة، التر علما أن مستقبله المرتقب يعتمد عىل ستر

ي عىل اإلنسان طرح السؤال: من الذي أدرج هذا ا
ي ماضييا حتر ال أتمكن من التحرر منه؟ينبغ 

نامج العنيد ف   لتر

من الواضح أن اإلنسان العادي ال يطرح أسئلة من شأنها أن تقوده إىل اكتشاف وجود آخر و إمكانيات واقع مختلفة، ألنه 
 نائم. وبمجرد تشويش راحته وعاداته، يكافح ويحتقر من يحاول إيقاظه! 

 

الشرطة والدرك هم أيضا قوات 

فقط للتذكير بأنهم . يشيڤالنظام ل

ليسوا ضامنين للجمهورية ولكن 

 للنظام السائد
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امج، ال يوجد سوى حل واحد: طلب، من أعماق النفس، إرشاد الذكاء أو الذات العليا وتطبيق لفهم كيفية التحرر من  التر
 المعلومات الواردة! 

ي كان عىل "األوفياء" أن يوجهوها إىل اإلاله األب! 
ا أن هذا  أشارت األديان إىل هذا النوع من الطلبات، بالصالة التر ً اتضح أختر

ا "أبانا 
ً
ي السماوات و الذي كان يجب تقديس اسمه"! بل، هو بال شك، العاهل العظيم  "اإلاله األب" ليس مطلق

الذي ف 
لمجموعة الزواحف المسؤولة عن قمع اإلنسانية. فهو وأتباعه من الديانات المسيحية و اإلسالمية و اليهودية، غرسوا بالقوة 

ي مليارات األفراد عىل األرض. 
 و لقرون، هذه "الكذبة المقدسة" ف 

 

ي هو آنو، هذا الكيان الزاحف الذي سماه اإلنسان العادي آنهذا اإل
ي َيه-له المنتهك المعت  ِ

... ، وهو الذي يتحكم  ا ڤِجهو -هللا-فر

ي عالمكم من الكثافة الثالثة من خالل الفساد و
، من خالل  المال ف  و الحروب و الخوف. هذا التحكم يتم، بشكل أساشي

 . ي
 التالعب النفشي والجيت 

ض أنه منقذ و ليس كائنه الداخىلي األعىل(، فإنه يخاطب يجب أن يعرف  ي يفتر اإلنسان اآلن أنه عندما يصىلي لإلله )إله خارجر
ي خططت، من كثافتها الرابعة، استعباد عالم الكثافة الثالثة. إن فكرة كيان إلهي مفهوم 

سة التر مجموعة من الكيانات المفتر
ي إال من ذهن ضيق. ألننا أبلغن

ء من هذا القبيل. ال يمكن أن يأنر ي
ي الكون، ال إله، ال منبع، وال ش 

 اكم من قبل أنه ال يوجد ف 

" مت ا" ذكاء الكون الذي يقود عدد و غتر محدود، يمثل "كلهم معَ فالوعي اإلبداعي ال يتألف من كيان واحد. إنه "كيان جماعي
 تجربة الخلق. 

ية، من األرض أو من خارجها، فإن "كيان من خالل أشكال متعددة للحياة الجسدية نوعا ما، سواء كانت بش   ية أو غتر بش 
ات الجماعية" تنتقل حتر عتر النجوم أو الكوكبات،  ي الكون. بعض هذه "التعبتر

ي كل مكان ف 
الوعي المتعدد" هذا موجود ف 

ي منظومات كوكبية أو نجمية. 
 ويمكن أن تتواجد أو تتوقف، عىل سبيل المثال، ف 

ات ا تنفصل، حتر تتمكن من "اختبار" العديد من مجاالت التجربة  لجماعية" بهذه الطريقة، تنقسم، و وعندما تسافر "التعبتر
ى.  َ ي نهاية كل دورة كتر

 أو األبعاد، لكي تجد نفسها "موحدة" ف 

ى
َ
ي إحد ا، عندما  التجسد البش 

ً
ي واحد من أكتر العوالم كثافة: العالم المادي. و أحيان

ى! وهو ُيختتر ف  َ يبلغ تجارب  هن الكتر
. أحيانا، يجب أيًضا تأجيل بعض الجوانب  ي كثافات أعىل  للوعي

النهاية، يجب مقاطعة هذا "الخلق"، حتر تتواصل التجربة ف 
ي لم تكتمل. 

 التر

قريًبا، ستدخل الكثافة الثالثة للواقع عالمها السادس. و للسماح بالتجربة، يجب عىل اآللية الكونية "إصالح" بعض العيوب. 
، أنشأت بهذه الطريق . من أجل اتباع هذا المنطق الخطي  من السابق، و أقل مثالية من المواىلي

ً
ة، يصبح كل "خلق" أكتر كماال

ي الكثافة 
ي من مالحظة نفسه. ولكي يكون قادرا عىل مراقبة نفسه ف 

الذات العليا هذه الكثافة الثالثة حتر يتمكن الوعي البش 
  الثالثة، فإن الوعي الذي "يقود" اإلنسان،

ً
ي والحاض  والمستقبل، أصبح شائعا

 خطًيا. فالتميتر  بير  الماض 
يجب أن يبفر

 من قبل وعي خطي متعدد. 
ُ
دَرك

ُ
 لألوهام العنيدة، لكون الكثافة الثالثة ت

ي حير  
ي نحو المستقبل و إىل األبد. ف 

اإلنسان العادي مقتنع بأن الزمن يمر بطريقة خطية وأنه يستمر بشكل موحد، من الماض 
ي حلقة ال نهاية لها. األيام متصلة أن ال

، ألنهم مرتبطير  ف  ي الرابع الكثافة يعرف أن األمس واليوم والغد غتر متعاقبير  وعي البش 
 ." ي

، فإن وعي اإلنسان الرابع الكثافة لن يكون خطًيا، بل "متشجرا" أو "فسيفسان   ببساطة ببعضها البعض. وبالتاىلي
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القبيل، مرتبط، و لو قليال، بالكثافة الرابعة، أن يدركوا بالفعل أن األيام ال  يمكن لألشخاص الذين يحضون بوعي من هذا 
ي نفس الدورة. 

 تتواىل. هي ببساطة مرتبطة من خالل تسلسالت، نوعا ما زمنية، ف 

ها ثقب دودي  ُ
ي َيعتر

د بمنطقة ال زمنية. وهذه المنطقة الال زمنية، التر
َّ
، الممر بير  الكثافة الثالثة والرابعة محد يوحد الكثافتير 

ر أن الوعي بالكثافة الرابعة لن يعد خطًيا، و بالتاىلي ال مجال 
ِّ
" إىل عمر الشباب األمثل/المتوسط. نذك ستعيدكم "بشكل طبيغي

كم، عندما كان تعبتر جينومكم يعكس جوهر كيانكم. 
ِّ
ي الكثافة الرابعة مع سن

 هنالك للشيخوخة. يتوافق هذا العمر المثاىلي ف 

" رأيتنا نرمم بمجرد  ي
ي المستقبل: "إن 

وصولكم إىل "الجانب اآلخر"، يمكنكم، عىل سبيل المثال، أن تقولوا ألصدقائكم ف 
ي مغامرتنا. 

 المدرسة ِلُيو! فالن و فالن كانا َرِفيفرَ

ي الكثافة الثالثة، لم يبذلوا أ
ة حياتهم ف  ء، ألن خالل مستر ي

ي جهد للتذكر. لن يتذكر ذوي خدمة الذات بالكثافة الرابعة أي ش 
، مراًرا و ي حير  أن ذوي خدمة اآلخرين، سيواصلون  سيظلون غارقير 

ي حلقة سيطرتهم المادية والتكنولوجية. ف 
تكراًرا، ف 

ي الكثافتير  الثالثة والرابعة. و لكونهم يتذكرون، سيكونون قادرين حتر عىل 
، و "سيتذكرون" تجسداتهم ف  ي

تطورهم الروحان 
جَرى، من أجل تصحيح خطوط زمنية معيناختيار العودة إىل تلك ا

ُ
ي ت
ي التجارب التر

ي بسبب لتجسدات والمشاركة ف 
ة، والتر

 خذت "منعطفا سيئا". ذوي خدمة الذات، ا

 سؤال للمالك: 

ي العثور عىل السالالت 
ايت"، تم تحديد أن عمل المرسلير  يكمن ف 

َ
وَرا ن

ُ
ي مجموعة كاسيوبيا ل"ل

 األختر للمالك، وكذلك ف 
ي الدفتر

ف 
ي هذا الشأن؟الس

ي. هل يمكننا الحصول عىل توضيح ف  ي أعماق الجينوم البش 
 ائدة ف 

سة أو  ي يحتوي عىل األنماط الجينية لمعظم األجناس المفتر ا أن الجينوم البش 
ً
قليل من الناس عىل األرض يدركون حق

ي قطاعكم من الكون. كل من هذه األنواع الجينية 
ي تنتمي إىل خاصة بعض السمات  -المخططة ف 

سة السائدة التر المفتر
سة  ي  -السالالت المفتر

ي  فقدان حيويته، أو  يبدأ إما ف 
  زيادة قوته. ف 

ي أن "الخواص التخلقية 
ي épigénétiquesوهذا يعت 

ي تحفز اتجاه الروح نحو خدمة اآلخرين تتكثف و أنه ف 
" التر

ايد أيًض  ي خدمة الذات تتر 
ي تبقيها ف 

. التوازن يجتر هذا! المقابل/المرآة، الخواص التر ي  ا بشكل تناستر

ازية بناءة/إيجابية" تجذب  ي مكان ما "قوة اهتر 
ي تشكلونها، تولد ف 

"، يجب أن تفهموا أن المجموعة التر ي
لكون كونكم "كهربان 

ازي. إنها لعبة خدمة الذات/خدمة اآلخرين بالكثافة ازية سلبية"، من أجل محاولة استعادة هذا التوازن االهتر   "قوى اهتر 
 الثالثة. 

ه الكثتر منكم، فإن انتقال هذه الموجة القوية من  ي و التواصل الشبكي الذي ينش 
ولكن بفضل العمل عىل الجينوم البش 

ا 
ً
ي منطقتكم من الكون، يؤدي إىل فتح نافذة بعدية عىل واقع جديد. من خالل المثابرة، سينتج عملكم، حرفيا، تمزق

الطاقة ف 
ي استمرارية الزمكانية. 

ستفتح "باب مخفية" ألولئك الذين استعدوا لها وستؤدي إىل نماذج أخرى، تحكمها قواعد أخرى ف 
 . ي
ي الكثافة الثالثة، سيكون لها مظهر إنسان 

، مثلكم ف  ي
رُيون التر

ُ
ي هذه النماذج بعض كائنات أ

 للجاذبية. ستجدون ف 

ي لن تكون ملموسة إال 
ب هو "األرض الجديدة" التر ي تمثل مجموعة  - بعد مرور الموجة هذا الواقع اآلخر المقتر

الموجة التر
ا كلًيا للواقع.  ً ح تغيتر

ي تقتر
 من طاقات التحول القوية القادمة من الكون، و التر

ة، ستصبح العديد من األحداث الغريبة، والصدف  ا و بشعة كبتر
ً
ي وقت قريب جد

ي انتظار هذا الممر، كونوا عىل دراية بأنه ف 
ف 

ي أحداث المربكة، والمظاهر غتر 
ي فوض  ال توصف، تتجىل ف 

ي ف  المتوقعة، معتادة. سيؤدي ذلك إىل إغراق المجتمع البش 
 غريبة ستجعل أكتر من واحد يقشعر. 

ي للذين يدركون ذلك، ال سيما مجموعات العمل والتأمل مثل مجموعتكم، أن يقلقوا بشأنه. هذه الظواهر غتر العادية 
ال ينبغ 

ي الواقع(. هذه اللحظات الصعبة أو الغريبة ستمر. ستشتر إىل 
لحظة االنتقال، المرور عتر جحر أرنب أليس )النفق بير  كثافتر

ي استكشاف آفاق جديدة. 
 بالنسبة للعديد، ستمرون بها دون أن تأثر عليكم، ثم ستبدأون بشعة  ف 

ون بفارغ الصتر ع ن إجابات ألسئلتهم. اآلن الظواهر الكونية ستكون مرئية أو محسوسة من قبل الجميع، و سيبحث الكثتر
 بعد أن تم إعالمكم، كونوا مستعدين لتقديم المساعدة لمن يطلب. 

ا، عن واقع 
ً
ا فشيئ

ً
دد القبىلي لخدمة اآلخرين"، فسوف تنفصل تلقائًيا، شيئ

ي توليد هذا "التر
إذا استمرت مجموعة عملكم ف 

ا أال تثبط عزيمتكم وأن 
ً
ا بلحظات مؤلمة للغاية تهز معتقداتكم، فمن المهم جد

ً
عالم الكثافة الثالثة. لذلك حتر لو مررتم أحيان
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ي عملكم. العمل ال
ي اإلشارة إىل السلوكيات أو ردود الفعل الالواعية، لبعضكم البعض، الناتجة عن تستمروا ف 

ذي يكمن ف 
 التجارب السابقة. 

ي تحدد، بطريقة أو بأخرى، الساللة الجينية السائدة لكل واحد منكم. والعثور عىل السالالت الحاكمة 
ألن السلوكات هي التر

ي ي، نشاط لم يتطرق له "المبش  ي الجينوم البش 
وَرا ف 

ُ
ن" إال قليال. لم يكن هذا العمل من مسؤولية مجموعة كاسيوبيا ل "ل

ة طويلة بأن "المساعدة" قادمة.  ي تم اخبارها منذ فتر
ايت"، التر

َ
 ن

ي الكثافة الثالثة. ومع ذلك، داخل نواتكم، 
إن تعلم فك هذه السالالت الجينية هو عمل دقيق للغاية ومؤلم للمتطوعير  ف 

ي يجب أن تتعلموا االستجابة تقومون بذلك كل يوم
. ولهذا السبب أيًضا، تتعرضون باستمرار للهجمات العابرة لألبعاد، والتر

 لها بالتجاهل. 

ي إنكار هذه الهجمات، بل السماح لطاقاتها الثقيلة وغتر السارة ب"عبور" النفس، دون مقاومة. يمكنكم 
التجاهل ال يعت 

اعكم  تخفيف آثار هذه الهجمات ببكاء عجزكم عىل ا ي أذهانكم، مما سيساعد انتر 
لصمود، و أيًضا من خالل إقامة حاجز عقىلي ف 

 .)! سير 
ي )الذي يولع المفتر

 عن الرثاء العاطف 

وَرا و
ُ
ي الوقت الذي بدأنا بالتواصل مع ل

مجموعتها، لم تكن عىل علم بوجود سالالت الزواحف المختلفة هذه، نظًرا ألنها  ف 
 لم يكن من الممكن لها أن تصدق. لم تقابلها "جسدًيا" من قبل، ف

و لكي تتمكن أنت، جنائيل، من وصفهم، ظهرت مندوبة عالمات الوراثة الزواحف، باستخدام بوابة عتر األبعاد، عند نهاية 
ي هذا الصدد 

 (. قصة جنائيلشيرك )انظر ف 

 

ي نفذتها 
ثن جزًءا من جينومهن لبعض األشخاص بير  ِلُيو. ستفهمون أيًضا سبب الهجمات العديدة التر ي ورَّ

هن اإليناث اللوانر
ِي
ي أنتم لها عرضة.  1"ِلتر 

 خدمة الذات السلبية"، والتر

. بينما، يتم االتصال بمعظم  ا من البش 
ً
بت هذه الكائنات األنثوية ذات الكثافة الخامسة جسدًيا من عدد قليل جد لقد اقتر
 . (، إما من قبل السالالت المحاربة الذكرية أو الرماديير   البش  )و خاصة العسكريير 

بتصوير جوانب معينة من هذه العوالم ذات الكثافة الرابعة والخامسة بشكل صحيح نوعا ما. قام المؤلف أنطون باركس 
رُيو 
ُ
 ن. تقدم كتاباته، عىل الرغم من سياقتها بطريقة شاعرية، فكرة دقيقة إىل حد ما، عن العوالم المتعددة األبعاد لزواحف أ

ا، بما أنك تتساءل، يمكننا اآلن إبالغك أنه تم "االتص ً  ال بك" عدة مرات أثناء نومك العميق، و تم إختطافك جسدًيا،و أختر
 مرة عىل األقل. 

خالل رحلتك إىل المغرب، قام رماديون و مجموعة عسكرية شية من خدمة الذات، ذات الكثافة الثالثة، باختطافك. السبب: 
 مراقبة "طبية" للتحقق من نسخ متتاليات جينية معينة، خاصة بك. 

ي سن الت
اسبورغ. مساء األحد، بعد يوم بالفعل، ف  ة، قمت برحلة لمدة أسبوعير  إىل المغرب مع صديقتير  من ستر اسعة عش 

ي وقت العشاء، و قدمت لنا 
من وصولنا إىل مراكش، تمت دعوتنا من قبل مرشدين لزيارة وادي أوريكا. وصلنا إىل المأَوى ف 

ي لشهر رمضان.  ي نموذجر  الحريرة، حساء مغرنر

                                                             

ي: اسم آخر للتنانير  أو الزواحف.  1  ِ
 ِلتر 

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/


  

unfuturdifferent.jimdo.com 14 

 

ي الجبال. سا ٤٨استيقظت بعد 
، ف  ي كوخ راٍع أعىل أوكيمير 

 عة، وحدي، بدون أوراق، نصف عار، مستلقًيا ف 

 

ي عىل دراجته النارية 
إىل مركز  -كم جالًسا عىل رف األمتعة!   ٧٠-مشيت طيلة النهار، حتر قابلت "صدفة" القايد الذي أخذن 

طة مراكش. بفضل تدخل القنصلية الفرنسية، ُعدت فوًرا إىل فرنسا، يو  . ش                               م عيد ميالدي التاسع عش 
ي السلطات المغربية أال تطأ قدىمي البالد مرة أخرى، و إال سأسجن. 

ي بعد ذلك، و أمرتت 
 لم أصادف صديقتر

 سؤال للمالك: 

؟ ي دامت يومير 
 ماذا حدث خالل الغيبوبة التر

ب، حيث تمت إضافة زيت كان من المقرر إخفاء عملية اختطافك، "ببساطة"، تحت تأثتر 
ّ
جرعة زائدة من حشيش القن

! ألم تعد سليًما و   يتم إخفاء اختطافك عن عائلتك. لكننا حرصير 
القنب إىل حساء العشاء. تم التخطيط لجل رحلتك حترَ

ي فاطمة ؟!  ِ
ا من مغامرتك بِستر

ً
 آمن

 سؤال للمالك: 

ي وجود سبب عميق لقد فهمنا أن ذوي خدمة الذات و ذوي خدمة اآلخرين يجرون 
ي. نشك ف  تجارب جينية عىل الجينوم البش 

". هل هذا السبب موجود؟ ى، ال سيما من قبل "خدمة الذات اإليجابيير  َ  لهذه الخطة الكتر

، من 
ً
 تدريجيا

، لكي يتالش َ ي ِ
ء، عىل تحديد و تقوية الجينوم ِكِرستر ي

 وقبل كل ش 
ً
ي يقوم أوال ي الجينوم البش 

فك السالالت ف 
وبية"، موجهة الحمض ال دة" و "انتر يِّ

َ
ي بالكثافة الثالثة، الجينوم اآلري، الذي هو بالفعل شفرة سامية، "ُمق نحو نووي البش 

ي أجسام من 
خدمة الذات. لذا فإن خدمة الذات اإليجابيير  يراقبون تطور هذا الجينوم، ألنهم يعرفون أن بعضهم سيتجسد ف 

. الكثافة الثالثة، ثم الكثافة الرابعة،  َ  لكي يسع لهم استكشاف الكثافات العلتر

رُيون 
ُ
سون )خدمة الذات( من نظام مجري يختلف به إدراك الزمكانية تماًما عن إدراككم. وهكذا، ظل زواحف أ ي المفتر

يأنر
ي حلقة زمنية مستمرة، بدأت عندما دخلوا النظام ال

ي ترددات الكثافة الرابعة القادمة من عوالمهم، عالقير  ف 
شمشي منعزلير  ف 

 سنة.  ٤٠٠٠٠٠بالكثافة ثالثة، قبل أكتر من 

ي نظامكم، الحظ ذو 
خدمة الذات أن لإلنسان القدرة عىل التحرر من مسار التجسد، من خالل تحقيق  و عندما كانوا يقيمون ف 

ة.  ي أنظمة مجرية ذات دورات زمنية قصتر
 "حيوات شيعة" ف 

رُيون، القادمير  من نظام مجري
ُ
ازية لنظامكم   بطبيعة الحال، زواحف أ ددات االهتر  ي التر

ذي دورة طويلة، تم القبض عليهم ف 
ي الحاض  األبدي. إال أن هذه الظاهرة جعلتهم أيضا، مفرطي 

، و حاضتهم ف  ي
ت إدراكهم الزمت  ي بالطبع، غتر

، والتر الشمشي
 .  الوعي

ي "الذكريات التذبذبية" لمجرتهم األص
ي ف 
لية، كان عىل هذه الكيانات الرابعة ولكن، لكونهم عالقير  بسبب نظامهم الورانر

ي لم يكن لديهم بها فرصة للتقدم. 
، و التر ي دامت لماليير  السنير 

 الكثافة أن تجد طريقة للهروب من هذه الحلقة الزمنية التر

ي بديل لحلقتهن الزمنية المقفلة عىل 
ي ال مثيل لهن، اكتشفن وسيلة توليد خط زمت 

َمُسُتم، عالمات الوراثة اللوانر
َ
حاض  األ

ي تسلسل خطي للزمكانية، تم تكييفه خصيًصا لقراءة عالمه من 
أبدي. أدركن أن اإلنسان لديه جينوم يسمح له بقراءة واقعه ف 

 الكثافة الثالثة. 
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الحظن أنه من الممكن لروحهن أن  -أو بعبارة أخرى، عن طريق تصميم هجير   -فمن خالل مزج جينومهن بجينوم اإلنسان 
ة و إيجاد طريقة للخروج من حلقتهن الزمنية ذات  تنتقل إىل جسم هذه المخلوقات الهجينة، لالستفادة من الدورات القصتر

 الوقت المنعدم. 

رُيون بواسطة الغرسات، و ذلك منذ 
ُ
ولهذا السبب تم تتبع سالالت معينة من األرواح اإلنسانية و مراقبتها من قبل كائنات أ

 َسبَينس. -نشأة الهومو

َمُسُتم هن  
َ
هن األ ، و تتحّرر من حاض  ي

ي مسار إنسان 
كائنات أورثنكم جزًءا من جينومهن، لكي تتمكن أرواحهن من التجسد ف 

 ."  "غتر القابل للتغيتر

، تمكن البعض منهن الوصول إىل الكثافتير  الخامسة و السادسة، و االنفالت من المجموعة  ي
و بموجب قوانير  الرنير  الجيت 
سة للمشاركة، من اآلن  ي تخطيط العوالم. المفتر

ا، ف 
ً
 فصاعد

ة طويلة، أنهم مضطرين عىل النضال و مصارعة عالم الزواحف، ألنهم ظنوا أنفسهم عبيد ذوي خدمة  ، منذ فتر اعتقد البش 
 الذات من الكثافة الرابعة. هم كذلك لطالما لم يفهموا رهان المعارك الكونية. 

ي العثور داخل جين
ي كائن رحيم، نجح ف 

ي مستقبله، من هزيمة اإلنسان الحقيفر
ومه عىل العائالت الزاحفة المهيمنة، و تمكن ف 
، ليس بمحاربتهم، ولكن من خالل منحهم إمكانية خالصهم باتخاد درب خدمة اآلخرين.  سير 

 المفتر

 هناك دائًما، سالالت ستختار تجربة الحاض  األبدي لخدمة الذات. مكونة من المختلير  النفسيير  
ومع ذلك، سيبفرَ

شي خدمة الذات من الكثافة  (psychopathes) يير  الحال
الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا المقدمة لهم من قبل مفتر

 َ ي هذه التكنولوجيا، سَيحِرُمون أنفسهم من الوصول إىل العوالم العلتر
ة ثقتهم ف 

ّ
ي نهاية المطاف، بسبب شد

الرابعة، والذين، ف 
 للوعي و المعرفة. 

 والنور" للعض الجديدهناك خداع "الحب 
 ! ي
 واالنحراف الالمحدود لالعتالل النفشي الشيطان 

 المالك يساعدكم عىل تحمل كليهما! 
 

ائيل. 
َ
 منقول من طرف ساند و جن


