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 اآلرية الصهيونية: برمجة لنهاية الزمان -٢٧الدفتر 

 علم وراثة التجديد أم عصر الجينات األخالقية للكثافة الرابعة؟ و 

 و القضية الفلسطينية ستسبب دمار الصهيونية. 

 
 

ي ترتكز دائًما 
، سنواصل تحليل األسباب الجذرية للفوضى العالمية الحالية. األسباب التر ي هذا الدفتر

عىل العديد من فى
ى و أخالقيات التفكتر الحر المعتمد عىل  ي نفسية الناس العاديير

مجة فى ى المعتقدات الدينية التقليدية المتر االختالفات بير
 الجينات. 

ي 
، يجب أوال  شارة بدقة إىل الصهيونية اآلريةاإلنجيىلي و لماذا سيتم اإل  التاري    خلفهم عن ما يدور األمر فى ي هذا الدفتر

ن افى
ى أن  ون ال يزالون غتر مدركير نت. كثتر حركة سياسية و دينية  الصهيونيةنلخص تعاريف الصهيونية المتواجدة عىل شبكة اإلنتر

ي و إقليمي و دوىلي : دولة إرسائيل. 
، بغية إنشاء مركز روحانى ى ي فلسطير

 تهدف إىل إعادة تأسيس سيادة يهودية فى

ى إىل صهيون : تظهر كلمة "الصهي ي ولدت من الحنير
ى مجموعة من الحركات التر ، لتعيير ي نهاية القرن التاسع عشر

ونية" فى
ي يشقها الصهاينة )ال 

وع ب"األرض المقدسة"، األرض التر "القدس السماوية". إن أيديولوجية الصهيونية هي دعم هذا المشر
ي 
. )انظر فى ي

ى اليهود( من الشعب الفلسطيتى  . (٢٦دفتر المالك رقم  هذا الصدد، يجب الخلط بينهم وبير

ة  وع الكىلي لما يسم بالطليعة المستنتر
ي تكشف عن المشر

تنبع اإليديولوجية الصهيونية من بروتوكوالت حكماء صهيون، التر
ى المتطرف اليهود  ي. لفرع اآلرية، اليمير

 
 شعار إعادة التدوير يقارن الصهيونية بالنازية،

 . ٢٠٠٩خالل مظاهرة ِبِسَياتل، الواليات المتحدة،  
 

وع اآلن بالنظام العالمي الجديد ي الكتب المقدسة للديانات  (New World Order) يسم هذا المشر
، الذي، كما يظهر فى

ا أن تاري    خ العالم الحديث كله،
ً
ي القدس.  اإلبراهيمية، يوضح جيد

 يجب أن ينتهي فى

91416568.html-vrais-sont-sion-de-sages-des-protocoles-les-http://www.wikistrike.com/article 
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ي بازل عام تأسست هذه المنظمة الصهيونية 
و أول بادرة ل"حكماء صهيون" من أجل إنشاء هذه األرض  ١٨٩٧العالمية فى

ي عشر 
 المقدسة، كانت بإقامة رمز إحياء الروح و اللغة اليهودية، عىل تل القدس، أو أرض األجداد المزعومة. وضعوا هناك اثتى

 . ي عشر
 حجرا لتمثيل اسباط ارسائيل االثتى

 

س للديانات اإلبراهيمية الثالث )اليهودية، اإلسالم و المسيحية( ألنه يتوافق معيعتتر هذا التل، جبل الزيتو 
ّ
 ن، مكان مقد

ي لقرص الملك داود و معبد سليمان. 
 الموقع التاريخى

. هذه الفكرة الصهيونية تجد ببساطة أصولها  ي أذهان اليهود منذ المنفى
هكذا بقيت فكرة الصهيونية اليهودية محفورة فى

ي ال
ي اربطت أمل العودة إىل صهيون )القدس(، بالقبائل البعيدة فى

، إلخ( التر ي
نبوءات القديمة المسيحانية )حزقيال، إشعياء الثانى
وح من مرص تحت قيادة موىس ) ى ي تفرقت خالل التى

ية التر وحالعتر ى  (. كتاب التى

ح عىل إبراهيم من قبل اإلله يهتعود جذور الصهيونية  ِ
ي إىل "العهد الجديد" الذي اقترر

إلوهيم(، و الذي وعده  YHWH- ) ف 
ي تمتد من مرص إىل الفرات ) النشوء 

 (. ١٢-١٥من خالله، أنه سيورثه، هو و نسله، األرض التر

بعد الحرب. يقول البعض اآلخر، رد فعل للمعاداة السامية  يعتقد بعض المفشون أن الصهيونية أصبحت ذريعة للعنرصية أو 
ا أن

ً
، يعرفون جيد ى ى غتر اليهود و اليهود غتر المتدينير ا من العلمانيير

ً
ى أن عدد ي حير

 أنها ببساطة وطنية يهودية متعصبة. فى
ة ليست إال رد فعل متطرف ل"االضطهاد" الذي عانى من ه الخلفية الدينية اليهودية ال عالقة لها بالصهيونية، و أن هذه األختر

 اليهود خالل الحرب العالمية الثانية. 

موا إبادة اليهود 
ّ
، المزعومون أنهم الساللة النقية اليهودية، هم من نظ ى ى اآلريير ى الصهيونيير  هل يجب أن نذكر أن المتطرفير

 خالل الحرب العالمية الثانية؟

 

ي سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة، 
ي مظاهرة فى

 . ٢٠٠٣الفتة فى

ا أن صعود الصهيونية الحديثة، أطلق، بشكل واضح، العنان لتدمتر التقاليد اليهودية السامية "البلذا يمكننا أن 
ً
ناءة"، نفهم أيض

 وبالتاىلي تقليص "اليهودية الصهيونية" إىل االنحالل، إىل عبادة األرض و الدم و المستعمرات. 

هم من غتر اليهود للقضية الصهيونية المسيحية هي أيضا مماثلة للصهيونية اليهودية. تتمثل ببس ى وغتر ي دعم المسيحيير
اطة فى

ي مقاطع مثل إرميا 
 . ٣٤وحزقيال  ٣٢الصهيونية، بما يتفق مع وعود الكتاب المقدس إلرسائيل الموجودة فى

https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_l'Exode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_l'Exode
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يؤيد الصهاينة المسيحيون دولة إرسائيل اليهودية بكل طريقة ممكنة، لكون عودة اليهود إىل أرض الميعاد رمز تحقيق 
ية إىل أوقات النهاية. النبوءا  يدل عىل دخول البشر

ا
 ت. يعتتر البعض هذه العودة إىل األرض المقدسة، فأًل

( أو حتر ية اليهودية حسب العقيدة الكاثوليكيةالصهيوننعلم أيضا أن الصهيونية، سواءا كانت يهودية أو مسيحية )انظر 
 ( ، ستمثل خاتمة هذا العالم ذو الكثافة الثالثة. الصهيونية المسلمة -مسلمة )المذاهب الثالثة مستمدة من اليهودية 

ى اليهود من خدمة الذات  سون عودة المسالمّطلعير يح يعرفون ذلك. و إستنادا إىل كتابات التوراة، عدد كبتر من الحاخامات يدرِّ
 ِمِسَيا(. -َمِشَيا-)َمشرِ 

ة، ألن الكثتر من الهراء، و كذلك بعض الحقائق مخفية  الفيديو )يجب االستماع إىل   فيها.(بفطنة كبتر

 هذه النبوءة ستتحقق بالفعل، و لكن لن يتم "إنقاذ" أو "اختيار"، أولئك الذين يعتقدون ذلك! 

ي سياق تقديمنا هذا لن نتطرق للمنظمات مثل
ى منذ البداية، نبلغ القراء أننا فى (،  (ADL لنكون واضحير رابطة مكافحة التشهتر

 عائالت البنوك روتشيلد أو روكفلر، و ال حترَ ممارسات أي عائلة بنكية أخرى.  و ال لممارسات

ة ال نوىلي إهتماما باأللعاب السياسية أو الماسونية، سَوى إلعالمنا. أولئك الذين يجب أن يفهموا سيفهمون بأنفسهم. من ناحي
ي سالالت المتنورين أو 

، تعمقنا فى ى جنسيا باألطفالالمتحرشأخرى، من أجل كتابة هذا الدفتر ى للموساد، لوكالة  ير المنتسبير
 المخابرات المركزية، أو لجورج سوروس والعديد من اآلخرين ... 

/brith-https://www.nouvelordremondial.cc/2011/06/02/bnai 

-ne-medias-grands-les-dont-rabbins-des-pedophilie-la-sur-film-le-info/mpresse.-https://www.medias
-leurs-pas-feront

titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc 

ي نفس السياق، نحن ال نوافق عىل فكرة إستعمار بلد، مزعوم أنه موعود للصهاينة اليهود، 
ي بعض األحيان فى

حتر لو كانوا فى
ق األوسط   . ألن ما زال، للصهاينة اليهود، ميل عميق لالعتقاد بأن الشر ى ى المؤمنير ى و المسلمير ى من قبل المسيحيير مدعومير
ى وسوريا والعراق واألردن وإيران ولبنان، ملك الشعب اليهودي "المختار" وأنهم، قريًبا، سيحكمون العالم.  ه، من فلسطير

ِّ
 كل

ى بصورتهم النخبوية الذاتية، كالشعب  ولكن ى ال يزالون مفتونير ى الراديكاليير ف بأن اليهود الصهاينة اآلريير
لمختار ايمكننا أن نعتر

ي من قبل "اإلله العظيم يه
ِكي : المعروف باسم ِجهر ف 

َ
ون
ر
وِهيم YHWH ا،ڤ" )اإلله الذي ليس سوى أنو، قائد الكائنات أن

ُ
أو  ، إل

ء ي
ي المصفوفة الثقافية اليهودية/السامية األصلية.  هاشم(، بينما هناك ىسر

ي فى
 جيد، إيثاري و إنسانى

ا أن صعود الصهيونية المتطرفة الحديثة، قد تم تصميمه بالكامل لتدمتر هذه العقيدة الروحية "اإليجابية" لليهود
ً
ية نعلم أيض

ي تنقلها. 
 السامية و الشفرات الجينية التر

ي مجال األخالقيات و اإلن
، صحيح أن لطالما كافح اإلنسانيون اليهود/الساميون عتر العصور، لتعليم كعلماء فى سانية و الوعي

ى بها.  ي العهد القديم، ألنهم كانوا عارفير
 األصىلي ل فكرة الشعب المختار" الواردة فى

ن ملكن من الواضح أن قلة قليلة  "المعتى
ى خ -الناس  ى الصهاينة اآلريير  فهموا جوهر تعاليمهم.  -اصة بير

ي 
، ولكن   فى ى ى الحديثير ، نجد، ليس فقط مضادات األوهام المرضية للصهاينة المتطرفير ى نصوص هؤالء العلماء اليهود الساميير

ة لعرصنا.   كذلك عالجات القضايا األيديولوجية الكثتر

سم بإبادتها، ألن
د المالك أن حدود العقلية اآلرية سترر

ّ
ق بمسألة األيديولوجية الصهيونية، أك

ّ
طينية القضية الفلس و فيما يتعل

 ستؤدي إىل تدمتر الصهيونية. 

ي الواقع، من خالل ممارسات بعض قادة الموساد، أصبحت اآلرية الصهيونية مرادفة للعمليات الشية، لالتجار باألطفال 
فى

، لغسل أموال المخدرات، لتمويل اإلرهاب، للتالعب بأسعار النفط، و لالغتياالت الشية ... يجب معرفة  ي واقع والبشر
أنه فى

عالمكم، يتم تنسيق ألعابهم الدنيئة من قبل زواحف أوريون، أي أنو و أتباعه. الصهاينة الراديكاليون للموساد هم خدمه 
ي عالمكم. 

ون فى  المبارسر

االقتصاد  ، تم تعيينها للسيطرة عىل قطاعاتحتر داخل ما يسم بالدول المتقدمة، بعض هياكل السلطة الخسيسة هذه
ها. الواسعة، ب  ما فيها الطاقة، الزراعة، الطب، األبناك، االتصاالت، األدوية و الكثتر غتر

*** 

https://profidecatholica.com/2019/12/05/le-sionisme-juif-selon-la-doctrine-catholique/
http://fr.danielpipes.org/3656/le-sionisme-musulman
http://fr.danielpipes.org/3656/le-sionisme-musulman
https://www.youtube.com/watch?v=JVob2pGnxUs
https://www.youtube.com/watch?v=JVob2pGnxUs
https://www.adl.org/
https://www.nouvelordremondial.cc/2011/06/02/bnai-brith/
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-leurs-titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-leurs-titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-leurs-titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc
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ي أمريكا الشمالية 
دة عمليات قذرة فى

ِّ
ا بشبكات الجريمة المنظمة، مول

ً
أصبحت هذه الشبكات الشائنة مرتبطة ارتباًطا وثيق

، سلسلة الهجمات المنسوبة إىل گالديو أو  ى ى التوأمير جير (، لكي تتظاهر بعد ذ)انهيار التر
ى وىسي ضد الصير ها، الهجوم الفتر لك غتر

ي تتطا
بق بدعم رئاسة دونالد ترامب و إيمانويل ماكرون، و رشوة رؤساء الدول اآلخرين. هذه األلعاب قد بنيت لتدمتر الدول التر

 مع هياكل سلطتها. 

، يعرضون عالنية والئهم  ي  للعقيدة الصهيونية اآلرية بارتداء الكيباه. عالوة عىل ذلك، فإن أهم رؤساء دول العالم الغرنر

 

-israel-antisemitisme-antisionisme-netanyahou-macron-https://www.france24.com/fr/20170716
veldhiv-france 

160984-macron-emmanuel-troublant-libre/article/portrait-https://www.agoravox.fr/tribune 
-la-et-viendra-mashiah-le-quand-kanievsky-rav-au-demande-a-israel.news/trump-https://infos

/surprenante-est-reponse 

فمن الخطأ استنتاج أن عىل الرغم من أن معظم هذه النقابات اإلجرامية الغربية كانت مرتبطة بقوة بالصهيونية المتطرفة، 
 اليهود يحكمون العالم. 

ي تنظيم إجرام الطبقات الدنيا. يتم وعد هذه  ا منسق ا نعلم حدسًيا أن إجرام
ا، هو الذي يستمر فى

ً
تماًما عىل مستوى عاٍل جد

ى بأنهم مختارين من اإلله، يعتقدون أن المسيح سينقدهم ؛ حتر لو  الطبقات بمكافآت متناسبة طالما أن أعضائها، المقتنعير
  انهار، يوما ما، النظام الذي يتغذون عليه. 

 الحالية، دعونا اآلن نطرح السؤال التاىلي  لفهم الجانب اآلخر 
ي أدت إىل الفوضى

 :  من هذه المكيدة المكيافيلية التر

رت أن الخ
ّ
، بالندم عىل تراجع عالمنا، و قد ى ة" لهؤالء القادة الباثولوجيير ي مرحلة ما، أحّست "خلية رسية صغتر

طر ماذا لو، فى
ي من عمليات الدول الغنية، و استنتجت أنه 

ام معا" للالرئيسي يأنر ى حد من أجل "بقاء" العالم، يجب عىل البلدان الغنية "االلتر
ها عىل البيئة ؟  من تأثتر

لد مفهوم البيو و، و ك-فمن "دافع التوبة"، ور
ُ
ول
ُ
ل المنظمات غتر الحكومية و حركات "أرسل الحب و النور إىل گايا"، إلنقاذ  إك

 كوكب األرض. 

-par-puissance-en-terroristes-comme-fichees-ong-nombreuses-de-et-greenpeace-https://lareleveetlapeste.fr/xr
/britannique-licepo-la 

 

https://www.france24.com/fr/20170716-macron-netanyahou-antisionisme-antisemitisme-israel-france-veldhiv
https://www.france24.com/fr/20170716-macron-netanyahou-antisionisme-antisemitisme-israel-france-veldhiv
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/portrait-troublant-emmanuel-macron-160984
https://infos-israel.news/trump-a-demande-au-rav-kanievsky-quand-le-mashiah-viendra-et-la-reponse-est-surprenante/
https://infos-israel.news/trump-a-demande-au-rav-kanievsky-quand-le-mashiah-viendra-et-la-reponse-est-surprenante/
https://lareleveetlapeste.fr/xr-greenpeace-et-de-nombreuses-ong-fichees-comme-terroristes-en-puissance-par-la-police-britannique/
https://lareleveetlapeste.fr/xr-greenpeace-et-de-nombreuses-ong-fichees-comme-terroristes-en-puissance-par-la-police-britannique/
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ي قسم من وكالة المخابرات المركزية 
، المتحكمة فى ى ى تماما مثل األولير ة من القادة الباثولوجيير بالطبع، هذه الخلية الصغتر

و  ر ا لحماية الكوكب، و أنها ستواصل تصعيدها Cointelpro"مسم "كَوانِتلتر
ً
ا أن الدول الصناعية لن تفعل شيئ

ً
، تعلم جيد

 . ي  التكنولوجر

ة قررت هذه ال -ل، ترك العامة تعتقد ذلك، لكسب الكثتر من المالأو عىل األق -لذا، لمحاولة إنقاذ األرض  مجموعة الصغتر
ي أن يحدث، حدث! تدهورت األسواق، العمالت، العمل و المجتمع 

إحداث انهيار الحضارات الصناعية! و ما كان ينبغى
ي. الصناعي الحديث ... و كذلك جميع هياكل المجت  مع البشر

، معظمهم  محركو الدىم هؤالء، المختبئون خلف عروش السلطة الحاكمة، أذىك من أن يعملوا من خالل مصدر واحد. و للتذكتر
و )يه

ر
ا. بل هم هجائن متعددة األشكال، تحت قيادة اإلله المفرط األبعاد أن ي ليسوا بشر

هيم، هاشم ... YHWH ا،ڤجهر  ،ف 
ُ
 -، إل

 (. ٢٦الدفتر رقم انظر 

ى  ، و بعبارة أخرىو هؤالء العمالء الممتر اِكي ن للموساد اإلرسائيىلي
َ
ون
ر
ي واقع و نسان، معروفإ-، هجائن أن

ن بأنهم "أبشع المنفدين" فى
ي يجب اعتباره، قبل كلعالم الكثافة الثالثة. هم أيضا وراء محاولة تل

. هذا الوباء الصيتى ى وس كورونا الصير  ويث العالم بفتر
 . ي
ء، متالزمة نفسية مجتمعية ناتجة عن الغباء اإلنسانى ي

  ىسر

ي بدون إومع ذلك، فإن عمالء دعش أو الدولة اإلسالمية، الذين تم نسب  مترِ
ر
ي العالم، هم بالفعل، ز

ليهم معظم الهجمات فى
يحة المتطرفة روح أو دماغ، يتم  ي بدورها خاضعة لسيطرة الشر

التالعب بهم بمهارة، من قبل وكالة المخابرات المركزية، التر
ي الموساد.  ، نازني

ى  من الصهاينة اآلريير

الجهاديون المسلمون الذين يدعون أنهم كذلك أمام الجميع، ليسو سَوى منفدين تالعبت بهم و خدعتهم أيديولوجيتهم. 
ى بجانب " م زائف، بمساعدة تقنية من يبدون شاحبير

َ
ي الخفاء، تحت َعل

ى الصهاينة " الذين يناورون فقط فى ى اآلريير المجانير
ىسي خدمة الذات بالكثافة الرابعة. 

 مفتر

 عىل فهم "من هو 
ا
لذا، قبل تصديق أن بإمكان شخص ما إنهاء هذه الكارثة العالمية ذات يوم، يجب أن نكون قادرين أوال

ي الظروف الراهنة، اإلنسان العادي، النائم بعمق، غتر قادر عىل ذلك!  من"، أو "من يفعل ماذا"
 عىل كوكبنا. وفى

ى ال يهتمون ى النفسيير ب أبدا بعواق هل علينا أن نكررها مرة أخرى: سواء أكانوا من الكثافة الثالثة أو الرابعة، فإن المختلير
جع دائما حقوقها و كما حدث بالنسبة  ي وقتها، فإن التطهتر العظيم الجاري أفعالهم! ولكن الطبيعة تستر

للديناصورات فى
وسڤسيجعلهم يختفون قريًبا من حقيقة عالمنا. و أرمجدعون ال ، لها عالقة باألمر.  تر ي

ي الصيتى  التاجر

*** 

وس، تصفح المقاالت التالية:  ي العالج من هذا الفتر
 للمساعدة فى

/grippe-la-et-rhume-le-traiter-rpou-soude-de-bicarbonate-https://www.reseauleo.com/le 
/annees-dernieres-200-des-epidemies-des-championne-homeopathie-https://www.reseauleo.com/l 

/naturelles-et-simples-methodes-des-avec-grippaux-etats-les-https://www.reseauleo.com/soigner 
/liposoluble-liposomale-c-vitamine-fabrication-https://www.reseauleo.com/procede 

 

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-26-sand-jenael/
https://www.reseauleo.com/le-bicarbonate-de-soude-pour-traiter-le-rhume-et-la-grippe/
https://www.reseauleo.com/l-homeopathie-championne-des-epidemies-des-200-dernieres-annees/
https://www.reseauleo.com/soigner-les-etats-grippaux-avec-des-methodes-simples-et-naturelles/
https://www.reseauleo.com/procede-fabrication-vitamine-c-liposomale-liposoluble/
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 سؤال للمالك: 

ى نشر  نت أنه يمكن أن تكون هناك عالقة بير ي مكان ما عىل اإلنتر
ونا  5Gقرأنا فى ورر

ُ
، وانتشار ك ى ي الصير

وسڤبووهان فى  . هل يجبتر
 أخذ هذه المعلومة عىل محمل الجد؟

ي ال
ي األصل، يأنر

وسڤفى ، مثل معظم ال تر ي وسات،ڤالتاجر ي  تر ي هذا الصدد هذا المقال: " من الغبار المذنتر
ى )اقرأ فى اكتشاف بروتير

ك ى ي نتر
 . ("خارج األرض فى

وسڤإال أن هذا ال ا فقط مع نشر التكنولوجيا الرقمية بدون سلك  تر
ً
هي ليست مجرد مصادفة! فعمالء  و  G5يصبح ممرض

ي هذه الحا -الثالثة و الرابعة يستخدمون العديد من الطرق مجموعة خدمة الذات من الكثافة 
لة طرق بيولوجية و  فى

رة عند رسر  -كهرومغناطيسية  ي تصبح مدمِّ
 كها. التر

. فهو شكل فكري مشفر، عندما يزرع عىل عليكم  وس بمثابة وسيط التغيتر ء، اعتبار الفتر ي
التذكر دائًما أنه يجب، قبل كل ىسر

ء مفيد!  طفرة جينية "مفيدة" انطالقا من لحظة قبول الفرد المصاب الحمض النووي، يوفر إمكانية ي
حيب بهذه الطفرة كسر  التر

ي خطتر فقط بالنسبة ألولئك الذين ال يدمجونه كإمكانية طفرة و يناضلون ضده. لكنه يصبح  و
وس الصيتى بالتاىلي فإن الفتر

ي "اللقاحات ، و 5Gل  ميجاهرتز  ٣٨٠٠-٣٦٠٠أكت  خطورة تحت تأثتر ترددات 
ارتباطها بالمواد المساعدة الموجودة فى

" و السذج.  ى ي تضعف بشكل مأساوي مناعة "األفراد العاديير
ددات التر  الموسمية " و كذلك بالتر

، ألنها تمنع عملية  5Gو  4Gألن تكنولوجيا  ليست مسؤولة عن ضعف المناعة عند اإلنسان فقط، بل عند كافة العالم الخي
ي لل 

ة هي أول ضحايا التخلق الجيتى ات و الحيوانات الصغتر ، بينما اإلنسان العادي سيكون 4Gحياء بالكثافة الثالثة. فالحشر
 و غبائه!  5Gضحية 

ي هذه األثناء، يجب معرفة أنه ال داعي للقلق، أكت  من الالزم، بشأن كورونا 
وس،ڤفى ي معدي أكت   تر وس الغباء البشر  ألن فتر

". لكن ي
وس "الصيتى ا، ستؤثر قريًبا عىل اإلنسانية. وكما هو الحال دائمً  من هذا الفتر

ً
ا، يجب معرفة أن أوبئة أخرى أكت  غموض

سيمنع مشاهدة مصدر الهجوم. فالهجوم سيكون عالمًيا، و سيتم من قبل كيانات الكثافة  الذياالرتباك سيلعب دور القناع 
ق عالمنا من ي سوف تختر

تفع ضد اإلنسانية و التر ي ستر
ق األوسط.  الرابعة التر  البوابات المتواجدة بالشر

لذا عليكم أن تفهموا ما يحدث عىل كوكبكم. عملية القضاء عىل الحضارة األرضية جارية بالفعل! النظام العالمي الجديد 
NOM  منصاعا و مسكونا، ظل عىل "العالم ، ى ي البدائيير ي مناصب القادة، ولكن لن يرأس سَوى شعًبا من الزومتر

سيجلس فى
ط، القديم" ي مكان ما وسط المحيط، ولكن من خالل إبادة، بال قيد وال رسر

. وهذا العالم القديم سيغرق، ليس باختفاء جزيرة فى

، عن الفوضى الحالية ، الذين هم بالفعل مسؤولون، إىل حد كبتر ى ى و الصهيونيير  دولة إرسائيل الخائنة و متعاطفيها من اآلريير
ي العالم. 

 فى

ى ال  ي كونهم سيشكلون الموجة الرئيسية من ضحايا " الوباء" العالمي المقبل.  كل هؤالء الناس المهمير
يشكون حتر اآلن، فى

ه عىل األرض.   سيكون الصهاينة اآلريون أول ضحايا ذلك الوباء الذي حاولوا، هم أنفسهم، نشر

*** 

 لقد فهمنه جميعا! 

ي 
ء. و بطبيعة الحال كون الحل و الحقيقة بعيدان وبالتاىلي لم تعد مسألة إنقاذ الكوكب قائمة. لقد فات األوان لحفظ أي ىسر

لت فقط نهاية  ى بجميع مجتمعات هذا العالم، قد عجَّ ، و المتالعبير ى ي مكان آخر"، فهذه الخلية من األفراد المتخلفير
ا "فى

ً
جد

 إنسانيتنا الحالية. 

ى  ة اليهود الصهاينة، لن ينتهي هذه المرة بإبادلذا ربما السبب الرئيسي للهيمنة عىل العالم من قبل النظام العالمي الجديد لآلريير
و
ر
ي جيب اإلله أن

ى فى ى النازيير ، بل هؤالء المتطرفير ى ي هي-الساميير
ى  ا؟ڤِجهر -ف  ى "مختارين" من اإلله، الملزمير لكون هؤالء المزعوِمير

ة طويلة، تحت  هلوحاتو  يد ب  "العهد الجد ، بأي ثمن، هذا العالم الذي ظل لفتر القانونية"، يعتقدون أنه يجب عليهم توفتر
 تالعب، قمع و رعب "إله الكتب المقدسة". 

، ال يوجد بلد، و ال عرق، و ال دين، و ال تنظيم، يوجه األحداث الجارية عىل  ي الوقت الحاىلي
ا، من المهم أن نفهم أنه فى ً و أختر

ى الكونية، وكوكبنا. هذه ا ِططي الحياة. هؤالء، الحظوا  ألحداث يتم تنسيقها بمستوى أعىل، من قبل الطبيعة، القوانير
َ
خ مر

ية الطفيلية عىل سطح األرض.  وا القضاء عىل الضمائر البشر  مستوى سبات اإلنسان المعارص، و بدعم حلول الموجة، قّررر

https://trustmyscience.com/decouverte-proteine-extraterrestre-meteorite
https://trustmyscience.com/decouverte-proteine-extraterrestre-meteorite
https://trustmyscience.com/decouverte-proteine-extraterrestre-meteorite


  

unfuturdifferent.jimdo.com 7 

 

ي هذه الفوضى العالمية لنهاية الدورة لها سبب وجيه. إن
ها ناتجة عن الموجة: عملية تطهتر طبيعية، كونية و دورية، و التر

ي تجاهلها بسبب هوسه بمعتقداته "اإللهية العتيقة". 
 يستمر اإلنسان العادي فى

 إن تكنولوجيته و أسلحته المتطورة و معجزات صناعته، ستدفعه فقط إىل هاوية جحيمه. 

، ثم بالقضاء عىل NOMإرسائيل الصهيونية و "تحييد" حلفائها من من المرجح أن تنتهي الفوضى الحالية بإغراق دولة 
يحة الصهيونية العالمية،  ي الشر

ي الوقت الراهن، تتخيل أنها ترتب بنود النهاية الحالية ل التر
 لدورة. ال تزال، وراء الكواليس و فى

*** 

ي ترفع إىل حد ما الحجاب عىل األصول الدينية للفوضى 
العالمية الضخمة، طرحنا أسئلة ثمينة أخرى بعد هذه المقدمة التر

 عىل ذاتنا العليا. 

 سؤال للمالك: 

ي ألنو 
ي ياه–ما هو الدور الحقيفر

ي هذه المشحية؟-ف 
 هاشم فى

ي لساكنته
ي الواقع دليل عىل الوعي األىمي و البدان 

ى الدول المجاورة هي فى . ا ، و الفخر السخيف لقادتها إن الرصاعات العريقة بير

، و تثبت كذلك  ى ي رسقوها من الفلسطينيير
ي التر

ي االعتقاد بأن لجوأهم إىل األراضى
ى مخطئون فى ى المتطرفير أن الصهاينة اآلريير

 سيجعل "إالههم" يحميهم. 

ي جداول القانون، يه
وا أنفسهم، ألنه فى

ُّ
ي سيكونون قد أضل

 : نفسه نصَّ عليهم بوضوح ف 

[…] 
 ( لن تقتل. ٦)
 ( لن ترتكب الزنا. ٧)
 ( لن تشق. ٨)
 لن تشهد زوًرا ضد جارك. ( ٩)
ء من ١٠) ي

ي زوجة جارك أو خادمه، أو خادمته، أو ثوره أو حماره: ال ىسر
( لن تطمع فى

 ممتلكاته. 
[…] 

، عىل األرجح نسو هذه المبادئ المحفورة عىل  الصهاينة اليهود، مثل معظم البشر
ة!  اللوحات  المقدسة الشهتر

مها يه
ّ
ي سل

ى التر ي القوانير
صها المسيحيون إىل عشر وصايا، كانت من  ف 

َّ
ي قل

لموىس و التر
ي ال تقوم عىل ذكاء 

كة أو التر ي قد تكون مخالفة للمصلحة المشتر
يء و توقيه من التصاميم التر ض أن تحمي الفرد التر المفتر

ورة منطقية.   العقل أو عىل رصى

ية و المعقولة، إنسانيا و بديهيا  ى الختر ، قابلة للتطبيق من قبل أي فرد عاقل. بينما المتطرفون و بالتاىلي فإن هذه القوانير
 اإلسالميون و المسيحيون و الصهيونيون اآلريون، تحايلوا و تجاهلوها. 

ى اعتقاد أن يه ى و مثقفير ضون متعلمير
ي فل تطرحوا السؤال : كيف يمكن لهؤالء األشخاص، المفتر

ي نهاية  ف 
سيدعمهم فى

م نفسه عىل 
ّ
و قد

ر
ون،  ال ينخدع! المطاف ؟ و لو أن أن رير

ُ
 أنه اإلله، خالق الكون، هذا اإلله الكاذب، الزاحف من أ

ا 
ً
ا لمن قرر أن يظل شيطان

ً
م، و لكن يمكنه أن يكون شيطان

ّ
س من الكثافة الرابعة، فهو معلم لمن يقبل التعل مثل أي كيان مفتر

 ألخيه! 

، أو الكيانات بدون روح، ليسوا  ى ى النفسيير ير
ِّ
ناسا. لذلك هم ال يهتمون بعواقب أفعالهم أبدا! فهم ال تذكروا أن المختل

ُ
أ

و
ر
ي يه-يستطيعون ذلك، لكون شفرات جيناتهم المكبوحة من قبل توابع أن

 ال تسمح باألمر!  ا،ڤجهو -ف 

، و استطالع نفسه كمرشح لإلنسانية  ي
أما إذا رغب اإلنسان، فبإمكانه تطوير جينومه، فقط من خالل عمل داخىلي حقيفر

ي 
 الكثافة الرابعة.  الجديدة فى
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 سؤال للمالك: 

ى عىل إيران، العراق أو الدول المجاورة؟  هل هناك سبب محدد لتهّجم الصهيونيير

 ذلك السبب. بالتأ 
َ
 "دول أتباع  -بالعراق و إيران خصوصا  كيد، وقد ألمحنا إىل

َ
ق األوسط( أ عدية، بر هناك أبواب  -ن" )الشر

ي يمكن تشغيلها من خالل آلية عتر األبعاد، تملكها زواحف أوريون ذات الكثافة الرابعة. يطمح مختاروا 
"بوابات نجمية" التر

ي حال تحول األحداث المخط
ي هذه التكنولوجيا للهروب فى

 طة ضدهم عند وصول الموجة. اإلله الصهاينة فى

 

-ouest-nord-du-ciel-le-dans-nuages-les-traversent-ondes-etranges-D-https://fr.sott.net/article/34915
Syrie-la-ed 

ي استعادة و السيطرة عىل هذه البوابات البعدية 
وح إىل األرض المقدسة، يأمل الصهاينة فى ى من خالل التذرع بعودتهم من التى

ق  . فعتر هذا النوع من األبواب البعدية، تم نقل الشعب اآلري من القطب الشماىلي إىل الشر ى المتواجدة بإيران و فلسطير
ا بعد اختفاء اتالنتيس، ليتم نقلهاألوسط، من طرف كائنات الك

َ
اتِشين

َ
ي من قبل ك ونرِ

م إىل ثافة الرابعة، و كذلك، تم إخالء الهر
 أمريكا. 

 شك، من عمليات تحت أعالم كاذبة. هذه 
ق األوسط، تندرج، دون أدنىَ ي الشر

ي تقع فى
ا، أن المذابح التر

ً
ي أيض

و هذا يعتى
ن" الحقيقيون، المسلمون ا

َ
انهم اإلرسائيليون اآلريون الصهيونيون، الذين األحداث تعارض "أحفاد أ آلريون من إيران، و جتر

َسو بالفعل أنهم من نفس الساللة الجينية، و أن كالهما من نسل الشعب اآلري
َ
. لقد ن ي األبواب البعدية األنوناكي

 ! يطمعون فى

، ال يزال أصحاب موارد الكوكب، الكيانات اآلرية من الكثافة الث ي الوقت الحارصى
ح الثة و الرابعة، يفتخرون  بالنجاح الواضفى

 ب  "عو 
ً
ى لم يؤمنوا أبدا ي تعد بعودة إقطاعية معولمة و عرصية. لكن هؤالء اآلريير

وع الهائل، أي الصهيونية التر دة لهذا المشر
ي و العميق. 

ا معناه الحقيفر
ً
 المسيح"، ألنهم لم يفهموا أبد

 ، ى اف بوجود أيلذا من الواضح أن كل هؤالء الناس المهمير  من االعتر
ا
ى بدال تصميم ذىكي بإمكانه  يفضلون أن يكونوا مخطئير

 ببساطة، إعادة التوازن عىل كوكب األرض. 

 سؤال للمالك: 

إذا فهمنا بشكل صحيح، فإن االنهيار االجتماعي يرجع أساًسا إىل إحباط و قلق الناس، و اللذان يشكالن عواقب رفضهم رؤية 
. هل هذا  ي الذي تقوم به كيانات خدمة الذات من الكثافة الرابعة، أم أاألشياء كما هي

ة إىل التالعب الجيتى ن الرفض يرجع مبارسر
 هناك أسباًبا أخرى؟

ي لتوليد عدم الثقة و اإلرتياب و الشكوك، وبالتاىلي ترددات الخوف. وذلك لكي "يشعر 
ي األساس، تم استخدام التالعب الجيتى

فى
ن م

ّ
سغي ن إدراك إال الجزء األصغر، المألوف و اآلمن، من بيئته اليومية، و بالتاىلي لن يستطيع الاإلنسان بالغرق"، و لن يتمك
 لفهم الطبيعة الكاملة للواقع. 

معظم البشر أغبياء للغاية لدرجة أنهم عاجزين عن تحكيم قيمهم الخاصة. لذلك أصبح من السهل جدا التالعب بهم، 
 الضعف. واستغلت النخب السياسية الحاكمة هذا 

https://fr.sott.net/article/34915-D-etranges-ondes-traversent-les-nuages-dans-le-ciel-du-nord-ouest-de-la-Syrie
https://fr.sott.net/article/34915-D-etranges-ondes-traversent-les-nuages-dans-le-ciel-du-nord-ouest-de-la-Syrie
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ي المستقبل القريب إىل إنشاء نظام شموىلي 
، يؤدي فى والهدف من هذا التالعب هو إحداث تفكيك نفسي و اجتماعي جماعي
، بشكل مفرط، من انعدام األمن و الخوف.  ي

ي تعانى
 تطالب به أغلبية الساكنة التر

ي بعضهم ا
ي اآلخر دائًما، هذه األغلبية عادة ما تمثل جميع أولئك الذين ال يعرفون كيف يثقون فى

لبعض، و الذين يشكون فى
ي واقعهم. لقد وضع هؤالء األشخاص مستقبلهم 

ي تتدخل بانتظام فى
خصيصا ألنهم ليس لديهم وعي بالمستوايات العليا التر

ي أيدي "سلطة خارجية" مثل النقابات أو األحزاب السياسية، أو حتر السلطات االجتماعية بشكل عام. 
، دائًما، فى  الشخصي

ي، وبالتاىلي عىل العالم.  فمن ب
ى هؤالء، تمكن عّمال النظام العالمي الجديد من السيطرة عىل جميع طبقات المجتمع البشر ير

ي.  فِسدت كفاية، فقد تمكنوا كذلك من التخطيط النهيار المجتمع البشر
ُ
 وألن كل هذه الطبقات قد أ

ي عىل المستوي
ار جانبية عادية ال تتحمل يمكن للجَماهتر اعتبار بعض ظروف هذا التخطيط الخفى ، كأرصى ي والدوىلي

ى الوطتى ير
ر  مسؤوليتها سوى "السلطات الحكومية". لكن ال يخطر أبدا ببال هذه الجماهتر أنها قد تكون، هي نفسها، من يولد هذا الرصى

ي، الضحايا "الجانبيون" ألعمال الشغب ضد "نخب" ال ! ومن األمثلة البارزة عىل هذا النمط التفكتر ي حكومة، أو الجانتر
ي أغلب األحيان، عن أسباب مصطنعة أو متعّمدة. 

ي الواقع، تنتج فى
ي فى
 ضحايا الكوارث المزعومة "طبيعية" و التر

ء يحدث بالصدفة!  ي
ي السياسة، ال ىسر

ي أنه فى
 هذا يعتى

ا لخطة مقررة مسبقا! حتر الحروب مخطط لها بهدف إعادة 
ً
ء يتم تنسيقه دائًما وفق ي

توزي    ع يمكنكم الوثوق من أن كل ىسر
 رسية للسلطات السياسية و المالية ؛ بغض النظر عن عدد الضحايا. 

ق منه 
ّ
ومع ذلك، هناك هدف للعبة الشطرنج العالمية هاته و الذي يجهله الجميع. وهذا الجهل ناتج عن الواقع الذي يتدف

و الحقيقة. و ألنه يظن نفسه  و الذي يتشكل فقط من خالل المعتقدات أو األيديولوجيا، و ليس من خالل الواقع الموضوعي 
" أكت  من  ي ي بعض الجوانب، هو "غتر

، فاإلنسان العادي ال يزال غتر قادر عىل إدراك و فهم الواقع، و فى ، عرصي و متحرصى ذىكي
 الحيوان ! 

 

 سؤال للمالك: 

ي الكثافة الثالثة. 
ية كانت موجودة دائًما فى ى السالالت البشر  يؤكد التاري    خ أن الحروب بير

ي 
ية أن تكون فيه "معقولة"، ال تصبح الحروب أكت  حتر فى ي للبشر

، المعروف بالحضارة أو الذكاء، الذي كان ينبغى العرص الحاىلي
 . ا و بشاعة فحسب، بل تتقدم دائًما نحو المزيد من الفظائع، األعمال الوحشية و المخزية، من أي وقت مصى

ً
 فتك

ي تجاوز سلوكياتها البدائية؟
 كيف فشلت اإلنسانية فى

! و ألن منذ األزل، بسبب  ى الفرد الموهوب بالروح، و المختل النفسي ى بير بكل بساطة، ألن اإلنسان العادي ال يعرف التميتر
ي شغل مواقع السلطة، من أجل التحارب. 

 افتقارهم إىل األخالقيات الشخصية، نجح المختلون النفسيون باستمرار، فى

ي حرب أو رصاع. الحروب ليست سوى "حجاب" يجب معرفة أنه لم يقم أي رئيس دولة بتنفيذ وال 
يته دون توريط بالده فى

 يمنع الجماهتر من فهم ما يحدث عىل كوكبكم. 
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ي 
سواء عىل مستوى األمم، أو األقاليم أو حتر البلديات، اإلنسان العادي يسمح دائًما للفراد بال روح، بقيادته. هؤالء، طمعا فى

ي أغلب األحيان. فلهذا مناصب النفوذ، يعانون من حاجة ملحوظة 
اف، أو تعطش ال ينضب للسلطة، و اإلثنان معا فى العتر

 عىل اإلطالق. 
ا
، لم يكن سهال ي خدمة االختالل النفسي

ي فى ي المجتمع البشر
 السبب، العيش فى

ة ألطلنتس، قبل أن ينف ي الساعات األختر
ك" كما كان الحال فى جر ومع ذلك، فإن الوضع الحاىلي عىل وشك أن يصبح "متحرِّ

ى للغاية بإعادة كتابة التاري    خ، فهم لم يتعلموا منه بعد.  مذنب و يمسح حضارتها من عىل وجه األرض. بما أن البشر مشغولير
ى الفاسدين و األغبياء، أن اإلنسان يخلق بنفسه واقعه.  يائيير ى  ما زالوا يعتقدون، و األمر مدعوم إىل حد كبتر من قبل بعض الفتر

ي الواقع، يجذب ال
ي الذكريات الببينما فى

، المدرج فى ي
از الرنيتى ى ها"، ألن هذا االهتر ىُّ

َ دائية فرد إليه ظروف "واقعه"، كما "َيهتر
، يعيد إنتاج نفس نوع األحداث، بشكل ثابت و دوري.  ي

 للجينوم الزاحفى

ياء الكم تؤكده، الواقع الذي يعيشه الفرد هو ببساطة ناتج عن التباطؤ  ى ي لحزمة  أنتم تعرفون ذلك اآلن، و تجارب فتر الجاذنر
" عىل الواقع المادي للكثافة الثالثة هي مجّرد خيال،  الكموىمي

ى ي يشاهدها وعيه. و لكن فكرة تطبيق "عدم اليقير
 األمواج التر

احه، ثم  دفعه من مستوى أعىل ل"وعيكم"، ي - تكثيف مستقبل محتمل مما يؤدي إىل -حيث أن تباطؤ حزمة الموجات  تم اقتر
ي والذي تسمونه الذات 

العليا. وما يدركه الفرد من "محيطه" هو نتيجة تفاعل الدماغ مع بيئته. هذا األختر هو الواجهة التر
ي تركيب "واقعها". 

ن من القيام باختيار فى
ِّ
 تمك

ة المخية ا ذا دماغ غتر مكتمل، بمعتى أن وظائف القشر
ً
 الواقع يعتمد عىل عاطفة الفرد، ففرد بدون وظيفة عاطفية، يبفر كائن

ي ! الحد
ي الزاحفى

 يثة بقيت ضعيفة، بينما تضخمت وظائف الدماغ البدان 

ي نهاية كل دورة، تجذب دائًما كتلة من العقول الزاحفة المتضخمة  و
ى  و –فى بعبارة أخرى، الكم الهائل من البشر العاديير

ي تنتهي بتدمتر  كرياتها البدائيةذ  -واألغبياء الذين ال زالوا يحملون الذكريات الوراثية ألسالفهم الزواحف 
ي لم يتم حلها و التر

التر
ىكية أو نووية!   بيئتها، بسبب كارثة نتر

 سؤال للمالك: 

 . ي
ددات القادمة من المجال المعلومانر ي ترجمة التر

ة فى ي الصدر و صعوبة كبتر
أثناء كتابة هذا النص، شعرت بضيق شديد فى

 ، ى ي مكان ما، باإلضافة إىل ذلك، حاولت تعليقات مشينة من أشخاص مرتابير
تكراًرا، زعزعة استقرار عمل مجموعتنا. أظن أنه فى

ي تشب معلومات معينة لتصبح متاحة للعامة. هل يجب أن نقلق بشأن ذلك؟
ب" فى

َ
رغ  لم "ير

فعال، يؤدي الكشف عن حقائق معينة إىل نتيجة ال يزال من الصعب عليكم تخيلها. الناس العاديون يخافون من الحقيقة 
ا 
ً
من أولئك الذين ال يخافون من كشفها. سيتخدون جميع الذرائع العديمة الجدوى أو الغبية لمحاولة زعزعة  وهم أكت  خوف

 عملكم. تجاهلهم هو أفضل إجابة يمكنكم تقديمها لهم. 

مجون" تخويفكم و زعزعة استقراركم من أجل زرع االرتباك. والبعض اآلخر يكرهكم ببساطة  عىل أي حال، حاول "أشخاص متر
ي ألنه

ي البحث و الكشف عن شفرات جيناتكم، أي عن برامجكم التر
م ليس لديهم ما يفعلونه سوى كرهكم. ولكن إذا تابعتم فى

 تجذب هذا النوع من األفراد، فإنهم سيختفون من نطاق واقعكم. 

ي يقوم بها ذ
ي التر

ي يتم الكشف عنها، و عىل الرغم من محاوالت الهجوم الطافر
وي خدمة الذات من أما بالنسبة للمعلومات التر

 الكثافة الرابعة، فببساطة، قد حان الوقت لذلك. 

ي  ي العالم التكنولوجر
ا، و عىل أي حال، ستظل محارصة فى

ً
ي عالمكم الثالث الكثافة غبية جد

 مهما فعلت، فإن الكيانات اآلرية فى
 الذي صنعته، أو باألحَرى، ما تبفر منه بعد مرور الموجة. 

*** 

ا للمؤرخ االقتصادي كارلو ماريا سيبوال.  دعونا نختتم هذا الدفتر 
ً
                                     ببعض الفكاهة عن غباء اإلنسان وفق

ا لسيبوال: 
ً
ى الغباء الخمسة األساسية وفق  قوانير

ى الجميع بعدد األغبياء من حولنا. د -١   ائًما و حتما ما يستهير

 صل تماًما عن أية سمات شخصية لنفس الشخص. ص ما غبًيا هو أمر منفاحتمالية أن يكون شخ -٢
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ى أنه  -٣ ي حير
ي خسائر لشخص آخر أو مجموعة من األشخاص، فى

ي هو ذلك الشخص الذي يتسبب فى الشخص الغتر
 ال يعود عليه أي استفادة من ذلك بل ربما يجعله يتكبد خسائر فادحة. 

ى األشخاص غتر األغبياء بالقوة المدمرة د -٤ ي كل زمان، و ائًما ما يستهير
للشخاص األغبياء. ينسون باستمرار أنه فى

اك أشخاص أغبياء . غ -مكان، و تحت أي ظرف من الظروف، التعامل و إرسر  لطة تكلفهم الكثتر

ي هو الشخص األكت  خطورة عىل اإلطالق.  -٥  الشخص الغتر

ائيل. 
َ
 منقول من طرف ساند و جن


