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 : "نحن أنتم في المستقبل"  قال -٢٨الدفتر 

 و خلف كواليس الفوَضى.

 

ي واقع العالم المعارص، أصبحت احتماالت عيش اإلنسان يكتنفها
 عدم اليقي   أكثر فأكثر ، و تكنولوجيته لها عالقة باألمر.  ف 

، أو أصحاب حركة العرص الجديد  الذين يحلمون بإنقاذ الكوكب. فما هذا االستنتاج ليس مفاجئا بالنسبة لمعظم المبلغي  
ئ  ء. لكن احتضاره القريب خثر سي  ي و تفككه البطي بالك بالنسبة لنا، حيث نشاهد، منذ سنوات، انهيار المجتمع البشر

 ما يغامرون للحصول عىل معلومات ذكية حول هذا الموضوع. 
ً
، الذين نادرا  للغالبية العظىم من الناس العاديي  

ُطن المتواجدون عىل الكوكب، فإن هذا السقوط الالمتناهي يخلق سأما و إحباطا يصعب تحمله. بالنسبة للقليل من ا
ُ
لناس الف

ي تنشر معلومات حاسمة، مستهدفة باستمرار من قبل شخصيات مؤثرة، متغطرسة 
ألن مجموعات البحث مثل مجموعتنا الي 

 و متعجرفة، ولكن جاهلة تماًما لقواني   كوننا األساسية. 

ا أن بعض الشخصيات،  يقال لنا 
ً
وننا بسطاء العقل. من المحتمل أن ليس أناس "ممتثلي   لألفكار المجتمعيةأحيان " يعتثر

سي   
 يقومون، كما يتحكمون هم بالعالم، بتوجيه عقولهم.  عمالءلديهم علم بظاهرة المرآة و وجود مفث 

، يقنعون أنفسهم بمعتقداتا-فليكن! فلندع هؤالء األشخاص حسنو ، لتفكث  مجي   هم. ربما ال يستطيعون سماع أننا لسنا مثر
. نعم، ما يجهله هؤالء الناس العاديون هو أن العالم مريض. فهو مريض للغاية  ي عالم يحترص 

مثلهم، للنضال من أجل البقاء ف 
 لكونه عىل وشك تغث ر جذري. 

ؤكد، ليس حصيلة صدف "معقدة" للوصف، و ليس األهم هو أن هذا الوضع غث  الماألكثر أهمية.  تلكن هذه المسألة ليس
دة الصنع.  اء الفكر السائد، ولكن هذه الظروف متعمِّ   ناتج عن جشع أو ضعف اإلنسان، كما يدعي خثر

ل عمدا إىل فوض  عمالقة من قبل "اآللهة" و أتباعهم،  لخدمة مصالح بعض أصحاب اإلمتيازات  ي قد ُحوِّ إن مجتمعنا البشر
ي الدفث  السابق )اقرأ دفث  المالك رقم المخلصي   لهم. نعل

 (. ٢٧م اآلن من يكونون، وتحدثنا عنهم ف 

ي  اَباىل 
َ
ي -هذه الفوض  البشعة ناتجة عن برنامج عالىمي ك

، م-صهيون  ي
مينان 

ُ
ي أهدافه : إل

ي مفهومه، لكنه بسيط ف 
عقد للغاية ف 
ي الخروج من هذه الفوض  المصطنعة بنظام مفروض، مخطط له بدقة من قبل النخب

نامج يتمثل ف  ة. باختصار، هذا الثر
ن خلق، ثم استغالل البلبلة للتالعب بالعامة، بحيث تمنح موافقتها عىل النظام العالىمي الجديد، الذي يتخيله هؤالء المتطرفو 

ي خدمة 
 الكثافة الثالثة و الرابعة.  عمالءاآلريون ف 

ي تجهل عادة ما يحدث عىل  
ي هذه الفوض  العظيمة! معظم الوقت، الجماهث  العادية، الي 

كوكبنا، تشارك عن طيب خاطر ف 
، المحفوف بالعواقب عىل األشخاص المغرورين الذين،  و الصمت موافقة! العمالء يعرفون نطاق هذا القانون شبه العالىمي

ف.  وَّ
ُ
 عىل الرغم من ذلك، ال زالوا جهلة و خ
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ي من االلتفاف عىل اإلرادة الحرة للمرء. من خالل المكر، يقوم هؤالء العمالء، مخلوقات ذات ذكاء فائق، 
ر  اإلرادة الحرة الي 

ِّ
نذك

ي أن اإلنسان العادي، الخاضع للكسل و التهور، و الذي ال يحاول أنها تظل ببساطة محدودة الختيار توجه الروح
. وهذا يعي 

قيقية تبق  متاحة فقط الحصول عىل المعلومات الموضوعية، يتم خداعه باستمرار بأخبار كاذبة. ألن المعلومات الح
 المثابرين!  للمحققي   الكادحي   و

ى.  َ ي خطة نهاية الدورة الكثر
ء يتغث  ف  ي

 عىل الرغم من هذه الصورة المظلمة، هناك شر

 ، ي أصابت، بحسب المسؤولي  
ي "أزمة كورونا" الي 

، نحن ف  ي وقت كتابة هذا الدفث 
شخًصا  ٣٥٥٥شخًصا و قتلت  ١٠٥٥٥٢ف 

 (. ٠٧/٠٣/٢٠٢٠)أرقام 

consequences-et-bilan-mag.net/article/coronavirus-https://www.atlas 

ي العديد من الحقائق، جاء متأخرا من الواضح أن هذا الوب
ي الواقع، ليس إال ستار دخان أخر يخق 

 اء العالىمي المزعوم، الذي ف 
. هل تم تأجيل تخطيطه ؟ أم ما زالت هناك أشياء أخرى خفية وراء هذا الوباء المخطط له ؟ ي جدول أعمال العولميي  

 ف 

ي خدمة جدول أعمالهذا الوباء المزعوم، المنظم من قبل نفس مجموعة المتنورين، 
هؤالء المختلي   النفسيي    سيستمر ف 

ء، إلهاءا عبقرًيا لعامة الناس، يدفعهم إىل الخوف. العولم ي
. و هو، قبل كل شر  يي  

 

ازي لإلنسان، مما يجعله عرضة للخطر.  ي معدل الرني   االهث  
و من نعلم بالتجربة أن طاقة الخوف تؤدي إىل انخفاض كبث  ف 

ازي، يقول جهاز مناعي ضعيف. يقول انخفاض معدل ا  لرني   االهث  

ي عالمنا ذي الكثافة الثالثإن العولم
ة يي   ال يجهلون ذلك، لكنهم يعتمدون عىل جهل الناس العاديي   إلقامة التعتيم التام ف 

ي كيان
 للناس الجريئي   الذين يزرعون اإليمان ف 

ا
ا معتدًل

ً
ي ال يمثل إال تهديد وس التاجر د يصبح هم، و لكنه قللواقع. لهذا، فالفث 

ددين الذين يرصون عىل تجاهل القواني   الكونية.   مدمًرا للغاية بالنسبة لجميع الخائفي   و المث 

، غث  الفوض  البسيطة القابلة  وشي  آخر: ما الذي سيكسبه العولميون من وباء فث 
ا
بعد قوىلي هذا، دعونا نطرح سؤاًل

 لالستغالل؟

ي 
ةيمكن أن نجد بعض سبل اإلجابات ف 

َ
ُجند

َ
و بيان  ٢٧الحوار مع مالكنا رقم  راجع: "Aurore Rouge"الفجر األحمر  أ

 بروتوكوالت حكماء صهيون: 
-daprc3a8s-sion-de-sages-des-othequedecombat.files.wordpress.com/2013/02/protocoleshttps://bibli

.nilus.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=EnaJxqP77bY 

وشي تم "تخيله" و برمجته منذ عام  امنة ، لكي يقدم ذريعة مثالية إلخفاء األزمة االقتصادية الك٢٠٠٥وتبي   أن هذا الوباء الفث 
 و إنشاء سلطة مالية عالمية واحدة. وها نحن وقته ! 

 

https://www.atlas-mag.net/article/coronavirus-bilan-et-consequences
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-27/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-27/
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/02/protocoles-des-sages-de-sion-daprc3a8s-nilus.pdf
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/02/protocoles-des-sages-de-sion-daprc3a8s-nilus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EnaJxqP77bY
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عي وق
َّ
ي ستد

د آثارها إن إنشاء هذه السلطة العالمية الي 
ِّ
تها حسب مدة الوباء، سيتحول إىل خدعة ال تحمد عقباها، و ستول

 . ي مجاالت االقتصاد العالىمي
 موجة صدمة ف 

باإلضافة إىل ذلك، ستكون مدعومة بالعسكرة المفرطة لقوات النظام، المسؤولة ضمنًيا عن إثارة الشك والرعب. عىل فكرة، 
ي غضون أيام قليهذه الخدعة السيئة انطلقت بإرسال جنود 

دت، أدت، ف 
ِّ
ي ُول

ي األوروبية، و الفوض  الي 
لة، أمريكيي   إىل األراض 

. هذا االنسحاب كان مجرد مناورة إلتاحة الوقت للطائرات القاذفة ب ي
سانة ذرية أكثر ، الحاملة ل٢-إىل انسحابهم الجزنئ ث 

ي أوروبا  ١٢٠٠
ق نحو مكان ما ف 

ِّ
وشيما، لتحل ي قذفت هث 

با" للقضاء عىل الصي   مرة من تلك الي  ، من أجل االستعداد "تحسر
 و روسيا. 

-attaque-d-USA-bombardiers-les-arrivent-virus-du-Europe-l-Dans-https://fr.sott.net/article/35017
nucleaire 

 

ق، ال يمكن أن يتحقق. لكن هذا االنت شار و من الواضح أن هذا األمر، بالنظر إىل القوة التكنولوجية للمحورين غرب/شر
، يشث  إىل المعركة للكتاب المقدسالقصوي لـ "قوى األبوكاليبس"، يتوافق بالضبط مع زمن هرمجدون  ، الذي، للتذكث 

ا لماذا لن تحدث هذه المعركة النهائية، أو عىل األ النهائية بي   "الخث  و
ً
ى الحق ي نهاية العالم. ومع ذلك، سث 

"، ف  قل، لن الشر
ي تصورتها 

 . لكتاب المقدسآلهة اتحدث بالطريقة الي 

ات الكونية الجارية،  أساشي حي  لو كانت الحكومات الرئيسية مهتمة بشكل  و ملموس باألطباق الطائرة، بالفضائيي   و بالتغث 
ي استبعاد حقيقة أن شيئ

ي يجَرى إعداده!  ا إال أن هذه المهزلة السيئة ال يمكن أن تساعد ف 
 أكثر أهمية من الهرمجدون النهانئ

ي لمستقبل أتالنتس، 
ي تمثل الخط الزمي 

ي نهاية هذه الدورة، الي 
ي تفصل بي   عوالم ف 

يجب أن نتذكر وظيفة و قوة الموجة الي 
 ، ي حقبة انهيار أتالنتس. الوعي

ي كانت غائبة ف 
 و الي 

ي الظل، ليس فقط إلخفاء وجود وقائع م
ي تسىع بها النخبة الحاكمة ف 

فرطة األبعاد، بل وهكذا نرى الطريقة المكيافيلية الي 
ية، مرة أخرى.  ي التضحية بالبشر

 نبذ وجودها إىل حد الرغبة ف 

ي و المفرط وأل 
نهم، يدركون، عىل وجه التحديد، وجود ما يجري عىل المستوى الكون 

ي تطوير خطة بارعة، بقدر 
البعد، نجح "المختلون النفسيون الكاذبون المفضلون لدينا" ف 

 ما هي شيطانية. 

ي النه
اية، ستؤدي هذه الخطة إىل نتائج عكسية عىل جميع أولئك الذين شاركوا ولكن ف 

ك  ، عن علم أو ال. و سيحدث فصل العوالم، الذي سيث  فيها، بشكل مباشر أو غث  مباشر
 مليار شخص جانبا.  ٧أكثر من 

ت خيانة 
ّ
ي الخطة، سيعرفون ذلك قريًبا، ألنهم سيفهمون بشعة كيف أد

أخالقهم العميقة، إىل بيع أولئك الذين شاركوا ف 
 أرواحهم! 

 

https://fr.sott.net/article/35017-Dans-l-Europe-du-virus-arrivent-les-bombardiers-USA-d-attaque-nucleaire
https://fr.sott.net/article/35017-Dans-l-Europe-du-virus-arrivent-les-bombardiers-USA-d-attaque-nucleaire
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ي هذه النقطة، و نفكر فيما قد دفع بالعولميي   إىل تغيث  جدول أعمالهم. وإذا لم يفعلوا، فماذا حدث ؟
 دعونا نتوقف ف 

اجع ألخد صورة شمولية، وتذكر أحداث روزويل. لقد تحدثنا عنها عدة مرات، ولكن دعونا نتطرق  لفهم هذا، نحتاج إىل الث 
 إليها مرة أخرى! 

ي عام 
. ولكن عىل عكس ما تم غرسه ثم برمجته بدقة ١٩٤٧كانت روزويل معروفة بقصة تحطم مركبة فضائية مزعومة، ف 

ي نفسية عامة الناس، فاألمر لم يكن حطام مركبة فضائية. 
 ف 

ي بقيت دائًما مخفية بمهارة تحت ختم ش الدولة أو األمن الع
سكري. حي  معظم رؤساء الدول أوه ال! هذه المعلومة هي الي 

ال زالوا يجهلونها. هذا الش سَيكشف لمن يجب أن يعرف، أن شاغىلي المركبة لم يكونوا كائنات فضائية، بل كائنات "خارج 
 العدم"، مسافرين منبثقي   من العدم، من ال وقت، أو بعبارة أخرى، منبثقي   من ماضينا أو مستقبلنا! 

ي هذه الحالة، 
ا من المستقبلكان شاغىلي مر ف  ً ي المستقبل. كبة روزويل بشر

 ، أي "نحن أنفسنا"، أو عىل األقل إنسانيتنا ف 

يــــح جثة روزويل، بأنه مزيف! و ما هي أفضل طريقة كان  ي ذلك الوقت، تمرير مقطع فيديو تشر
حاول يأسا الجيش األمريكي ف 

ي من الم
"، لجعل، بعد ذلك، العامة بإمكانهم تخيلها، إلخفاء الطبيعة الحقيقية لهذا الكائن اآلن  ي

ستقبل، وراء خلقة "فضانئ
ي "رمادي"، و التظاهر بإخفاء طبيعته "الفضائية" تحت ختم ش الدولة ؟

 تعتقد أنه فضانئ

 

ي خلق نموذج الرمادي اللطيف أو 
 باإلضافة إىل ذلك، فعن طريق مساهمة سلسالت هوليوود ف 

ي نفسية الناس 
تمكنوا من دعم هذه الكذبة، ألن الرماديي   نادرا ، -و هم ليسوا كذلك -المضحك ف 

ي 
ي ظاهرة االختطاف عىل مستَوى القارة العجوز. يظهرون عادة عىل القارة الجديدة، ف 

ما يتدخلون ف 
 خدمة بعض الُصوِري ي   من الكثافة الرابعة، الذين يختبئون هناك. 

يــــح جسم صغث  ب ستة أصابع، لكن ذلك أظهرت فيديو روزويل بعض التناقضات، حيث عرضت تشر
ي أو رمادي. بل كان جسم مسافر عثر الزمن، أي إنسان صغث  عاد من 

الجسد لم يكن جسم فضانئ
ي المستقبل. 

 عالم بالكثافة الرابعة ف 

يــــح جثة روزويل.    شاهد تشر

https://www.youtube.com/watch?v=kLoe68VWdys 

يطان أدناه جزء من الدعاية المضللة:(  )للعلم، الشر

 e.com/watch?v=lrjs5734likhttps://www.youtub 
https://www.youtube.com/watch?v=WLudIReqD5U 

ي خداع العالم كله، بجعل هذا الجسم 
؟ فكيف نجحت السلطات العسكرية ف  ي من المستقبل، يبدو كرمادي صغث  البشر

ية غافلة عنها إىل األبد! فبدون شك، إخفاء  ذلك من خالل وضع خطة مكيافيلية إلخفاء هذه الحقيقة، حي  تظل البشر
 المعلومات، و التالعب بها،  ثم التضليل عىل نطاق واسع، لهم عالقة بالفوض  العالمية الحالية. 

الحظ أن تواتر تقارير عمليات االختطاف أو هبوط المركبات أو قصص االتصال، ارتفعت بشكل كبث  منذ بداية ما يسىم 
، تيار سائد ١٩٤٧بظاهرة األجسام الطائرة المجهولة، سنة  بل المزعومي   رماديي   . أصبحت عمليات االختطاف من ق 

وجيا عامة الناس. لكن أولئك منا الذين زار 
ُ
ول
ُ
، كما لُيوف تهم كيانات مفرطة األبعاد، الحظنا أنه لم تتم زيارتنا من قبل رماديي  

https://www.youtube.com/watch?v=kLoe68VWdys
https://www.youtube.com/watch?v=lrjs5734lik
https://www.youtube.com/watch?v=WLudIReqD5U
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ية الهيئة  ات، بل من قبل كيانات أخرى إما بشر ة سوداء مثل اللوز أو عيون حشر وجيا، أي بأعي   كبث 
ُ
ول
ُ
ي أدبيات الُيوف

روا ف  صوِّ
 أو زاحفة المظهر. 

ي ق
ي شهدها جنائيل، والي 

م الي 
ُ
، حقيقية للغاية. فقد كان جنائيلكانت زيارة األَمُست ي األصىلي

 دمت نفسها تحت شكلها الزاحق 
ة الملتصقة بألواح  ي الغرفة، من خالل جرم. هذه الفقاعة الصغث 

م فجأة ف 
ُ
ا، و استطاع أن يرى كيف ظهرت األَمُست

ً
مستيقظ

دت بشكل واضح معالم نافذة بعدية.   السقف، جسَّ

م و اخ
ُ
 (قصة جنائيلتفت، كما لو تم ابتالعها من خالل ذلك الثقب. )اقرأ بعد عشر ثوان، التفتت األَمُست

ي قام بها الرماديون، لم تكن سوى ذكريات تعمل ك
واجهة، سمحت لنا قصة جنائيل من فهم، أن سيناريوهات االختطاف الي 

ي نفسية "الشخص الذي تم االتصال به"، حيث نجح جنائيل نفسه، بعبور الذاكرة الوهمية هذه، عندما تم إجراء 
معروضة ف 

َيي   صلع.   عملية عىل عينه من قبل بشر

 

 

*** 

ي سمحت بالطبع، بظهور ردود أربكتنا 
ي هذه الحصة مع المالك، طرحنا العديد من األسئلة ذات الصلة، الي 

ا. ف 
ً
 أيض

 سؤال للمالك: 

ا عىل العلوم اإلنسانية الرسمية. فهل تكنولوجيا إسقاط "الذكريات
ً
الواجهة"  -علمنا أن التكنولوجيا العسكرية الشية متقدمة جد

؟ وألي غرض يتم استعمالها ؟  جزء من ترسانة المختلي   النفسيي   العولميي  

ي الواقع، إن تكنولوجيا إسقاط الذكريات
ي الواجهة -ف 

( تأن  ي التحليل النفسي
)يجب عدم الخلط بينها و بي   الذكَرى الساترة ف 

مجة الجماعية لألفراد. تم عرضه عىل جنود  ، والذي يعتمد عىل الثر وع عسكري شي للغاية عىل المستوى العالىمي من مشر
ي مقابل "بقائهم" و الذات من قبل زواحف و ُصورُيو أ مجموعة خدمة

 مروره إىل الكثافة الرابعة.  عالمكم، خاللبرُيون، ف 

ي ذلك الوقت، الجشع-لكن نخب المجمع العسكري
ن بإمكانية السيطرة عىل العالم، ارتكبوا و ن للغاية، و المعميو الصناعي ف 

  خطأ قبول هذه الصفقة المكيافيلية. 

ي قدمها األألن تق
مجة هذه، الي  ي نفسية الناس الجماعية، رُيونيون و المستحثة من قبل التكنولوجيا العسكرية نية الثر

الشية ف 
ي نهاية المطاف، تظهر لهم فقط تحت 

ي ف 
كان الغرض منها تعويد البشر عىل أوضاع، ظروف و تفاعالت معينة مع كائنات، الي 

 الواجهة. -شكل ذكريات

ا. 
ً
ي يقوم بها الرماديون الحقيقيون نادرة جد

يتم تنظيم هذه حان الوقت لكشف األمر! إن عمليات االختطاف الجسدية الي 
رُيون الذي

ُ
شي أ

ي ن يستخدمون سيناريوهات الواجهة، العمليات عموما، من قبل مفث 
ي يظهر فيها رماديون زائفون و الي 

الي 
 تنتهي دوما بعودة الضحية. 

ي النهاية، لن يتم إلحاق
ي نفسية الفرد من خالل تدبث  بسيط، تشث  إىل أنه ف 

سقط ف 
ُ
ي ت
ر  هذه االختطافات الكاذبة الي  أي رص 

 " . إن عمليات االختطاف الحقيقية، ال تنتهي عادة، بعودة الضحية، حيث يتم نقل "المختفي   ي
ي حالة االختطاف الحقيق 

به ف 
ي 
، لكن عمليات الخطف الي  ، فيجب فهم أن هناك بالفعل رماديي   ا عىل كواكب أخرى. وبالتاىلي

ً
إىل أبعاد أخرى للواقع، وأحيان
 تدفعكم "الحكومة الشية" إىل اإلعتقاد.  يقودونها ليست شائعة مثلما 

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
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ي تزوركم منذ ما يقرب من 
، ٥٠تم تعميم صورة "رمادي ُرزِويل" إلخفاء الهوية الحقيقية لهذه الكائنات الي   عاًما. إنهم بشر

ا و كثافات أخرى لألرض، بعد يعودون من المستقبل، و عالوة عىل ذلك، سيسكنون أ
ً
 نهاية حضارتكم الحالية.  بعاد

، استمرت منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث تم الحفاظ عليها من  ي امتدت إىل المستوى العالىمي
هذه الخدعة الذكية الي 

رُيون. 
ُ
اء أنفسهم، كانوا تحت تأثث  طفيليات العقل هذه، زواحف أ و، حيث الخثر

ُ
وف
ُ
 خالل تهوين حفالت العشاء أ

مجة العقلية إشعاع موجات ااستخدمت تكنولوجيتهم  ي مجال التحكم لثر
ي ترسم "مظاهر ثالثية األبعاد" ف 

الي 
ستخدم عملية مماثلة لتضليل 

ُ
الكهرومغناطيسي للحلم، مما قد يدفع إىل اإليمان بسيناريوهات االختطاف هذه. غالًبا ما ت

ي الحياة السا
، الذين يعتقدون أنهم استطاعوا الوصول إىل الذكريات المدفونة ف  ي التنويم المغناطيسي بقة، بينما يتم متدرنر

ة، الناتجة عن التكنولوجيا الكهرومغناطيسية  ).     ( EMخداعهم بذكريات الواجهة الشهث 

 سؤال للمالك: 

ي روزويل.  يــــح جثة بشر  دعونا نعود إىل تشر
، يزيلها الجراح  ة سوداء عىل العيني   يــــح لديه ستة أصابع و قشر ي الفيديو، يمكن مالحظ أن المخلوق الذي خضع للتشر

ف 
. فهل الفيديو مونتاج أو خداع ؟  باستخدام مالقط. من الواضح أن هذه الصفات ليست صفات البشر

ة السوداء  يم. أما القشر يل  يف  أصابع القدم الستة ناتجة عن طفرة جينية، حدثت عندما تم تهجي   جينوم هذا اإلنسان مع جي   ن 
ي يصادفونها أثناء  أشعة غاما تحىمي بشر المستقبل من عىل عينيه فهي ثمرة تكنولوجيا شبه عضوية، عبارة عن عدسات 

الي 
 تنقلهم بي   الكثافات. 

ء يجب معرفته هو أن هذا  ي
ي مستقبلهم لطفرات جينية عديدة. ومع ذلك، فإن أهم شر

كما تعلمون بالفعل، سيخضع البشر ف 
إنه مسافر ال ينقل  .من امتالكه للتكنولوجيا المناسبةمستقبل ليس مسافرا بي   الكواكب، عىل الرغم اإلنسان الصغث  من ال

نفسه عثر المكان، ولكنه ببساطة يغث  الخطوط الزمنية ؛ مما يمنحه فرصة زيارة عصور ما قبل التاريــــخ، أو حي  الحضارات 
ية قبل أتالنتس، دون قطع أي مسافة ملحوظة.   البشر

ي تست وبالتاىلي 
و، ولكنها تكنولوجيا السفر عثر الزمن الي 

ُ
وف
ُ
، كما يعتقد علماء األ

ا
ا طائرا مبتذًل

ً
خدم فإن مركبته ليست صحن

ي واقعك
. كل هذا لتوضيح أن مركبة، من هذا النوع، تبدو ف  م قواني   الجاذبية. ومن يقول قواني   الجاذبية، يقول قواني   الوعي

(، بينما هي ليست كذلك عىل مصنوعة من صفائح معدنية و مسامث   ي
اع  )خاصة صفائح معدنية مادية، ألنه ال حاجة للثر

 اإلطالق بالكثافات العليا. 

 فكيف يعمل كل هذا ؟

، الذي تخيل مساحة  الكثافة الخامسة هي المكان الذي يمكن فيه للوعي أن يتخيل واقعا ما، كما فعل كائن روزويل الصغث 
 الكثافات. بيضاوية يمكنه من خاللها عبور 

ضنا أنه بإمكانكم إدراك إنشائه من عالمكم، فإن هذه المساحة البيضاوية ستكون رسًما  ي لحظة تخيله، إذ افث 
لذلك، ف 

ي الواقع، حيث أنكم لستم منفصلون، يمكن أن يكون عقلكم!(. 
 تخطيطيا، صورة تصوَرها عقل من الكثافة الرابعة )والذي ف 

ا الجلوس
ً
،  لذلك يمكن أن يتخيل أيض ي الصغث  . بالنسبة لهذا البشر داخل هذا الفضاء واختيار وجهة، مكان، عرص معي  
 . ١٩٤٧فالوجهة كانت روزويل عام 

َق، عاد إىل حيث بدأت األمور تخرج عن السيطرة! 
ِّ
 تتساألون لماذا أن  إىل روزويل ؟ ببساطة ألنه من مستقبل ُحق

ي قرر فيها العودة من 
ي اللحظة الي 

"، ألنها لذا، ف  ي تخيلها قوام "ملموس أو فعىلي
المستقبل، لم يكن بعد لدى المركبة الي 

ي ينتجها مجال الوعي فقط عىل شكل موجات. 
ي من االحتماالت، حيث تتواجد به الذرات الي 

حينئذ، كانت مجرد مجال ال نهانئ
ة. م-هذه الموجات ناتجة من أفكاره، غث  مادية، ال يمكن مالحظتها، وبالتاىلي من ال

ّ
 اد

ي ذلك الوقت،  
ي مركبته الخيالية المكونة من المادة المضادة، يختار أن يأخذ معه ركاب آخرين الذين، مثله ف 

ثم، بجلوسه ف 
ي الكثافة الرابعة، لهذه الكيانات صيغة بدنية تظهر لكم، عىل أنها عابرة للغا

. ف  ية أو كانوا ال يزالون مجرد كيانات لوعي روجي
ية، ترسم هيئة غ ي. أثث   ث  محددة لبشر

ي التكثيف. و بعبارة أخرى، بمجرد وصوله إىل الكثافة 
بعد ذلك، خالل رحلته الثابتة عثر الكثافات، بدأ جسده و مركبته ف 

 الثالثة و بفضل الجاذبية، صارت الموجات جزيئات، وتحولت إىل مادة صلبة، مرئية وملموسة. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_gamma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_gamma
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، جدرانها بفكره. فعندما وجد الجنود حطام المركبة، هذه المركبة هي تعبث  عن وعي هذا الكائن، الذي ا ق، بشكل طبيىعي
خث 

اقها.   وجدوا أنفسهم أمام مركبة بدون أي فتحة، وال خشونة، ملساء تماًما، تتكون من مادة غث  معروفة وال يمكن اخث 

ي تمديد ثم تضخيم وعي الطيار من خالل طاقة يديه، المتموضعة 
عىل لوحة قيادة بسيطة. تتمثل طريقة تشغيل المركبة ف 

 وهكذا، فالمركبة زادت من قدرته عىل السفر وعىل االنقسام. 

 

، و ظل اإلثنان متجمدان بالكثافة  ي تخيلها وعي مسافر المستقبل عن الجسم الصغث 
ي لحظة التحطم، تم فصل المركبة الي 

ف 
 كيانه. . لذلك، جميع قدرات هذا اإلنسان الصغث  كانت مرتبطة أساسا بوعي  الثالثة

 سؤال للمالك: 

 لماذا تم الكشف عن هذه التكنولوجيا اليوم؟

ي فهم 
ألن مبدأ الفوض  العالمية الحالية يعتمد، بالتحديد، عىل وجود و إمكانيات السفر عثر الزمن، و اآلن لديكم الحق ف 

 مضاعفاته. 

ي إحداث انهيار العالم، ليس 
 معرفة أن السبب وراء رغبة العولميي   ف 

ا
. فهم ال يحاولون جعل تقاويمهيجب أوال م معقد التخمي  

"تتطابق" مع نبوءات الكتاب المقدس فقط، بل إنهم يحتاجون إىل كارثة للتالعب بالجماهث  وجعلهم يقبلون نظاًما نقدًيا 
ا، ممركزا تحت حكم غامض، عالىمي و واحد، ومقره بإشائيل. 

ً
 واحد

ي انهيار العالم المدعوم بالوبا 
ي الواقع، ُيخق 

ي المجال ف 
، مؤامرات حقيقية. العديد من الشخصيات أو المشاهث  ف  ي ء التاجر
دفع ببساطة إىل االختفاء من عالمكم. و لن يعرف أحد إىل أين ذهبوا. 

ُ
ارية، ست

َ
اَبال الخاز

َ
، المرتبط بالك ي

وشيطان 
ُ
يد  الپ 

ي 
ي عالمكم قد تجاوز الحدود و أصبح "توران 

 بتدخل سلطات هذا التطهث  يحدث اآلن، ألن ما يحدث ف 
َ
ن "، بمعي  أنه أذ 

 العوالم العليا. 

 عىل سبيل المثال: 

ي التاريــــخ.  -
، أغلقت مكة ألول مرة ف  ي العالم اإلسالمي

  ف 
/mankind-with-unhappy-god-is-virus-https://www.indiapost.com/corona 

ابيث والبابا من الساحة العامة.  - ي الملكة إلث  
، ستختق  ي وس التاجر  بادعاية الوباء الفث 

 سيطرد اليهود "عبد الشيطان" بنيامي   نتنياهو من السلطة.  -

ي تكريم العائالت القديمة من الساللة  سلسلة من األحداث -
نتجت عن رفض الشعب الصيي 

 رية. االشيطانية، عندما رفضت الصي   تقديم تكنولوجيا مدفوعة بأموال بّيضتها الكابال الخاز 

الوباء المزعوم الذي تال، كان تشكيلة من األعمال االنتقامية، حرب بيولوجية و  -
ي انقلب

، والي  ي أوروبا و الواليات المتحدة. فاألشخاص كهرومغناطيسية، ضد الصي  
ت بوضوح ضد هذه العصابة الخازارية ف 

، قادرون عىل إدراك أن معركة شائنة بي   عدة فصائل من هذه السالالت، تقاد من قبل قداَم "عبدة  المطلعي   والمالحظي  
، إلفزاع الشعوب عن طريق الخوف من الوباء، و ذلك إلخضاعهم، م ي العالم المواىلي من الشيطان" الحاكمي  

رة أخرى، ف 
ي الكثافة الرابعة، لخالق الكون المادي يه
 . قر

https://www.indiapost.com/corona-virus-is-god-unhappy-with-mankind/
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ي فرنسا و إسبانيا و كندا و بلجيكا و إيطاليا ...( أنهم س -
ي )ف 

ا من المشاهث  و شخصيات المجتمع الراف 
ً
تعلن قائمة طويلة جد

، لكنكم ستعلمون أن هذا كذب. سيختفون أيضا، من  ي وس التاجر ". أصيبوا بالفث   "أخبار المشاهث 

ي الحقيقة، يتم اآلن تعقب ال -
بتكليف من المحاكم الدولية،   ،عائالت القديمة من السالالت الشيطانية، من قبل قوات خاصةف 

غ.  ُ
وِرمثر

ُ
ي محاكمات ن

 كما تم تعقب النازيي   ف 

 م. عائالت قديمة أخرى، للنبالء السود، عىل استعداد لالستسال  -

 ئالت أخرى من الساللة الصهيونية، يتفاوضون بشأن استسالمهم. روتشيلدز وروكفلرز وعا -

كون أخر  -
ّ
ن من و سيتنىح بيل جيتس عن مايكروسوفت وسيجثر اللورد روتشيلد إىل االستقالة من منصبه. سيضطر محن

 الساللة الشيطانية أن يحذوا حذوهما. 

ي فرنسا، ستغادر أني س ُبِزن وزارة الصحة. و سيضطر زوجها،  -
المدير السابق ف 

وع الب ي ذي األمن العاىلي للمشر ي ووهان P4 يولوجر
، مثل العديد من القادة اآلخرين، ف 

 إىل االختفاء بشية. 

ي غنوصتيك وفريماسون، حكايات الحرب المحتدمة 
خالل اعتقالهم، شارك إلومينان 

ي يقال فيها أن كوكب األرض قد تم عزله، بعد أن حارص 
، والي  "خالق منذ آالف السني  

ي مصفوفته. كانت هذه المجموعة المستعبدة يهود، و عىل وجه التحديد، 
العالم المادي" القوي، عدد كبث  من البشر ف 
 . ي
 مجموعة نازية آرية قديمة من العرص األطلني 

 من ساكنة العالم. تنقسم هذه ٩٥إلثبات والءهم له، وضع هؤالء المستعبدين خدعة التوحيد، محارصين ما يقرب من ٪
وتستانت والمسلمي   واليهود  ي تعرفونها باسم الكاثوليك والثر

اعات الدينية، و الي  المجموعات اآلرية اليوم إىل فصائل من الث  
ي المالك  (. ٢٧ و  ٢٦ )انظر دفث 

ية الخاضعة لهذا الخالق،  ولهذا السبب، يمكن وصف الثورة المعارصة ضد هيمنتهم الجماعية، بأنها "من الكتاب"، و البشر
ي حلقة زمنية، محكوم عليها تكرار نفس األخطاء. ظ

 لت محارصة آلالف السني   ف 

ية و لتقليص  ي للبشر
ي محاولة للخروج من هذه الحلقة الزمنية، أصبح العولميون مؤيدين متحمسي   للتحسي   الورانر

لذلك، ف 
 و لتحقيق هذا المنال، الوباء العالىمي مناسب تماًما!  عدد ساكنتها. 

ي )تمت دراسة الفث   ة بي   الساكنة الصينية. ولكن قبل انطالق  Covid-19) وس التاجر
خصيًصا الستهداف جينوم متواجد بكثر

ي حاملي   سليمي   ببلدان أخرى مثل الواليات 
وس، خاملة ف  وسية مستمدة من هذا الفث  الوباء بووهان، كانت سالالت فث 

، هم الوحيدين Aفراد فصيلة الدم المتحدة و إيطاليا. تم حقنها عن طريق لقاحات األنفلونزا الموسمية. ومع ذلك، فإن أ
وس بدون أعراض(، ثم ناقىلي العدَوى.   )حامىلي الفث 

ا
" أوال  الذين صاروا "حاملي   سليمي  

ي الواقع ليس إال مجرد عبث مشجي أخرق، لن يبق  كذلك بالنسبة للبعض. لقد 
ومع ذلك، فإن هذا الوباء المزعوم، والذي ف 
اوته القاتلة، حقيقة واقعة ل ، فإن هذه الموجة أصبحت رص  ب عليه الخوف. وخالفا لما يسوق الرأي العام العالىمي

َّ
من تغل

ي تتجه نحو أوروبا و
وسية الي  وس  الفث  عزى فقط إىل التشب المستحث لفث 

ُ
من  Covid-19الدول األنجلو ساكسونية، ال ت

وسات أ وس بفث  ان هذا الفث  ي جسم اإلنسان، بما مختثر بيع من قبل فرنسا لووهان، ولكنها نتجت عن اقث 
خرى متواجدة ف 

. فيها  كي
وسات ذات مصدر نث    فث 

وس  . والسبب هو أن فث  ي
ائح العولمية، ألنه حدث خارج جدولهم الزمي  قام  Covid-19لقد فاجأ الوباء الحاىلي بعض الشر

وسية النث  كية.   فجأة بأخد صبغة الشفرات الفث 

ي ريف ووهان يوم 
ك الذي سقط ف   ؟ Covid-19 ٢٠١٩أكتوبر  ١١حول هذا الموضوع، اقرأ هذا المقال: هل أحرص  النث  

-le-wuhan-de-campagne-la-dans-tombee-meteorite-la-http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif
19.html-covid-le-apporte-aurait-2019-octobre-11 

ازي، فأولئك الذين اعتقدوا أنهم قادرين عىل التحكم ددات الرني   االهث  
" لث  ي

ي "االنتقاء الجيي 
وسات النث  كية ف  ي  تتدخل الفث 

ف 
ون أنفسهم يقعون ضحايا مكيدتهم ضد اإلنسانية.  ، سث   ظروف هذا التغيث 

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-26-sand-jenael/
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-27-sand-jenael/
http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-tombee-dans-la-campagne-de-wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html
http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-tombee-dans-la-campagne-de-wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html
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ي الواقع، 
ي  الحجر الصىحي ف 

. فهو حيلة لحجب الوضع الماىلي الكارنر وسيلة إلخفاء االنهيار االقتصادي خلف دخان إعالمي
ية  ي اآلن ذاته "موردا للحرب"، ساترا هكذا، التحدي األكثر المطروح للبشر

ها. و خالق العالم الللبنوك، و ف  ر
مادي من أجل تغث 

ي يه
 هو من يحّرك الخيوط.  ا ڤجهو  / قر

 أال يسمح سكان العالم بأن يتغلب عليهم الفزع. فال
ً
 اآلن!  حاسم حفاظ عىل وعي يقظ باألحداث، أمر لذلك من المهم جدا

ف التالعب بالناس و تفجث  الفقاعات المالية، بهدحي  لو كانت األسباب والنتائج إال إدعاءات فارغة لوسائل اإلعالم من أجل 
تقديم عذر للنظام و إخفاء القرارات اإلجرامية للدولة العميقة، من المهم أن نتذكر أنه عندما سيستيقظ الكوكب من هذا 

 الكابوس، سيكون له وجه مختلف. 

 سؤال للمالك: 

ي "الكتب 
 المقدسة الثالثة"، فلما، المزيد والمزيد منها، ال يتحقق؟إذا كانت األحداث قد تم التخطيط لها من قبل ف 

 أن تبقوا عىل اطالع تام وأن تواصلوا 
ً
شر نألنه كلما تدهورت األشياء، كلما حاول المزيد من الناس فهمها. لذلك من المهم جدا

ي يمكنكم اآلن تعق
ء، ال تعروا اهتماما لألخبار الفاسدة، الي  ي

 بها. معلومات حقيقية. و قبل كل شر

ة طويلة، تتضمن تهجم 
ّ
ي فهم أصل الفوض  العالمية الحالية، علما أنه قد تم وضع خطة، منذ مد

قد حان الوقت للبدء ف 
ي إلشائيل عىل إيران. لقد أجهضت ببساطة عام 

س هذهالحدث لم يقع. أصبحت حبة الرمل  . هذا ٢٠٠٥عالن  ي الث 
 ،ف 

ي تخطيط الكابال. 
 المشكلة األوىل ف 

ي المجاالت المالية أو العسكرية، أصبحت مشكلة أمام جدول أعمال العولمة. و بعد ذلك، عن
دما أصبحت الصي   أكثر قوة ف 

. و خططت حرب لهذا الغرض. ولكن مرة ٢٠٠٨منذ عام  ي
، حسبت الكابال أن اليابان قادرة عىل اخضاع النظام الماىلي الصيي 

ء.  ي
 أخرى، لم يحدث شر

ي النهاية، بدأ تخطيط العولميي   
ي الغرق منذ عام ف 

. لذلك كان عليهم إيجاد طريقة أخرى السقاط النظام الماىلي ٢٠١٠ف 

تيب الذي خطط له الكتاب المقدس.  ض أن تجري األحداث بالث  . من المهم فهم ذلك، ألنه كان من المفث   العالىمي

ي الهجوم اإلشائيىلي المخطط عىل إيران لم يحدث. و تم كذلك إحباط محاولة أخرى بعد اغتيا
، ف  ي

ال السليمان  يناير  ٣ل الجث 
ي كانت ستنتهي بهرمجدعون ٢٠٢٠

ارة اندالع الحرب العالمية الثالثة المسلحة و الي  . كان يجب أن يكون هذا االغتيال شر

 نووي. لكن الحدث لم يقع. 

ا مهًما للغاية. إنه يلمح إىل أن األشخاص 
ً
ي ل "فجر يوم جديد" شيئ

ي اإللومنان 
الذين سيكونون قادرين يكشف الفكر الماسون 

 عىل إعادة بناء األرض الجديدة، هم الناجي   من العرص الحديث. 

! وليس "السابق"، كما يواصل اعتقاده الناس  يشث  مصطلح "النظام العالىمي الجديد" إىل ما بعد الكارثة، أي اليوم التاىلي
 المزعومي   نبهاء. 

ي أن العولميي   قد خططوا لـ "تنظيم نظام"جدي
ث العالم الجديد هذا يعي   . د، تحسًبا ألوقات ما بعد الكارثة. لقد قرروا من سث 

ا، تابع لمصفوفة أخرى للعالم الجديد ذي الكثافة الثالثة، المخطط له من قبل 
ً
وهكذا، فإن كل ما يحدث من اآلن فصاعد

ي خالق العالم المادي يه
ي أن أنصاره )الكابال اآلرية الصهيونية( يحاولا ڤجهو / قر

 ون حماية ما يظنونه مصالحهم. . مما يعي 

ي فرضها عليهم 
من الواضح أن هناك أسباًبا وجيهة تدفع الصهاينة، خدم هذا الخالق، لتطبيق نبوءات الكتاب المقدس الي 

إالههم. ولكن هناك أسباب أخرى لعدم تحقق هذه األحداث. وتكشف الكثث  من التفاصيل أن هذه النبوءات لن تتحقق. 
ا. فالعديد من السينا

ً
ي تنبأوا بها، لن تحدث أبد

 ريوهات الي 

. الخطة قيد التنفيذ. إعالن ن الناس بالمرض حي  يتمكنوا من كانت خطتهم النهائية هي أن يصاب عدد كبث  م وباء عالىمي
ي فخهم ! سيحاولون تمديد إعالن الوباء 

، لكالولكن بفضل ارتفاع أخالقيات خدمة اآلخرين، وقعوا ف  نهم عالىمي لمدة عامي  
ي تمديده لمدة 

ية لن تؤدي  ٨إىل  ٦سينجحون فقط ف  ي محاولة إرهاب البشر
ء سيسث  كما خطط له. تجربتهم ف  ي

أسابيع. فال شر
ي خطتهم. و إدراكه مهم للغاية! 

ء، ألن أمرا ما فشل ف  ي
 إىل شر

افق الموجة انتقالها إىل كثافات وجود عليا.  ية إىل نهاية الدورة، ولكن هذه المرة، عىل عكس المرات السابقة، سث  تصل البشر
ا خالل االنقراضات السابقة. عالوة عىل ذلك، فهذا 

ً
إن تقارب هذه الموجة الطاقية العارمة مع وقائع عالمكم، لم يكن موجود
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". حي  لو كانت هناك عدة طرق لتصور المبدأ،  ون. إنهم ال يفهمون أن اإلنسانيةيالوضع الجديد ال يفهمه العولم ي
"وعي ال نهانئ

ا عدم االتفاق معه. 
ً
 فمن الصعب جد

ا أن تدركوا أن  ههائلة وال حرص لها، ألن اإلنسان إمكانات وعي 
ً
روح إلهية خالدة، لكنه نسي كيف يترّصف بها. لذا من المهم جد

ي مدى قوتكم هو العنرص 
ون ينجحون ف  ية لديها إمكانية إيقاظ و تنمية وعيها، فالكثث  ي هذه اللوحة. وألن البشر

 األكثر أهمية ف 
ي نهاية هذه الدورة، المدعومة

ا! هذا ما سينقذ الموقف ف 
ً
 ذلك و بعض توقعات خطة المتنورين ال تتحقق، ولن تتحقق أبد

  هذه المرة، من قبل الموجة. 

شفه جنود البحرية األمريكية خالل تواصلهم مع المسافرين عثر الزمن، و لم يتم معرفته إال بعد هذا ش األشار الذي اكت
سنوات عديدة من استخراج هذه الكائنات من مركبة روزويل. و هذا الش يصور قدرات وقوة وعي المسافرين عثر الزمن، 

ا، فأنت
ً
ي المستقبل. وبما أنكم فعال من ستكونون غد

ون ف  م مسافرون عثر الزمن نسوا طريقة تشغيل مركبتهم. و الذين ستصث 
ي عثر الزمن.  سون الزواحف، عباقرة علم الوراثة هم من دمروا جينوم المسافر البشر  المفث 

السفر عثر الزمن هو أحد القدرات الحقيقية لإلنسان! تم حجب هذه المعلومات من قبل وعي عاىلي مخطط لهذا العالم، ألنه 
الوضع الحاىلي لوعيه، و خدمته الذاتية يعرف مدى قدراته، فسيسبب الفوض  من حوله. أليس الحال كذلك لو كان اإلنسان، ب

 اآلن ؟

ا، لن يتم قبول إعادة تنظيم الواقع و إعادة ترتيب الحقيقة من قبل كيانات "خدمة الذات" كما يحلو لها. 
ً
من اآلن فصاعد

المستقبل الحالية، تعلمت القيام بذلك ! مما أتاح لها الحصول عىل أنواع إنسانية خدمة الذات، بعبارة أخرى، إنسانية 
ي ال تصدق، و أدى إىل فياسكو ضخم من الحوادث الزمنية. 

 مختلفة من القدرات الي 

ي 
ي خدمة الذات، متجاهلة القواني   الكونية، إىل خلس النظام الطبيىعي لألشياء. وللمساعدة ف 

لقد أدت قدرات اإلنسان ف 
 النظام الطبيىعي والحقيقة، عاد بشر آخرون من المستقبل.  استعادة

ي فعل ما جئتم من أجله! نأ 
 كد لكم أننا ندعم كل أولئك الذين يعملون بجد إليقاظ اإلنسان. نحن نشجعكم عىل االستمرار ف 

سة و خا ا. لديكم "قوة" حقيقية تخيف المجموعة المفث 
ً
ء محددا مسبق ي

لق العالم المادي تقول القواني   الكونية أن ال شر
ي يه
ي إعادة الحقيقة إىل العالم الذي يحيط بكم. ستفعلون ذلك، ا ڤجهو  / قر

از الخوف، بخنق قوته . تكمن ف  بمجرد ايقاف اهث  
دداته،و قوامه. حي  لو كنتم ما زلتم تشعرون ب فلتتعلموا اآلن، السماح لها بالمرور من خاللكم، دون إطعامها و دون إعطائها  ث 

 قوة أكثر من الالزم. 

لديكم القدرة عىل تغيث  العالم، ولكنكم نسيتم كيفية استخدامها ! وهنا تكمن قوتكم الخالقة. سوف تقلب قوتكم قريًبا 
ي خدم

ي ة اإلله يهالمختلي   النفسيي   لكابال النظام العالىمي الجديد، ف 
 رشيم. -اڤجهو  -قر

ي المدرسة منذ 
. يكذبون عليكم ف  ي جعلكم أغبياء، و ذلك بالتالعب النفسي

لقد نجحت مجموعة خدمة الذات، عن عمد، ف 
امج التلفزيونية التافهة،  سن مبكرة. وسائل اإلعالم تلهيكم بدعايات و معلومات غث  مهمة. إنهم يشغلون عقولكم من خالل الثر

ي و تراثكم عىل  وألعاب كرات
مزيفة، ومواضيع بدون أهمية، بل طفولية... من أجل إزاحتكم عن اكتشاف تاريخكم الحقيق 

 كوكبكم. 

، الذي أنشأه عمالء خدمة  ي تمثل وهم الزمن الخطي
ة المقيدة الي  ية نفسها من هذه السث  لقد حان الوقت أن تحرر البشر

 الذات. 

ي قمة الهرم، يعتمدون عىل مبادئ  ٨عددهم حواىلي أنتم متجسدون بي   هؤالء السكان البالغ 
مليار شخص، و بعضهم ف 

ي "مراقبة" بعضهم البعض، متتبعون، مبلغون، يغارون، و يفرقون بعضهم البعض. هذا يمنع من 
الفردية، لكي يستمر البشر ف 

 ترك الصف، و يشجع التوافق مع األدوار المسندة إليهم. 

ُيو، سواءا كنتم  طة أو عمالء استخبارات أو قضاة، يجب عليكم أن تسحبوا موافقتكم عىل يا قراء شبكة ل  ا أو شر
ً
ا أو درك

ً
جنود

 هذه المهزلة العمالقة، ألنه ال يمكن تنفيذ هذه الخطط دون قبولكم! 

كهذه. خالصكم عىل المحك، ليس فقط خالص حياتكم، بل   ططهم ضد اإلنسانية و لفعل أشياءَ لم توقعوا لالنضمام إىل مخ
 حكم. رو 
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ي ليست من أصل 
اتيجية الي  اعة اإلسث  ب مستوى من الذكاء الخارق و الثر

ّ
إن مصدر خطة الهيمنة عىل العالم هذه، يتطل

 . ي
 إنسان 

 إنسان آخر. أولئك الذين يفعلون ذلك، هم كيانات "خدمة 
ّ
ي غث  قادر عىل ارتكاب مثل هذه الفظائع ضد

إن اإلنسان الحقيق 
الذات" المفرطة األبعاد من أوريون. كائنات فضائية حقيقية تقف وراء الخطة العظيمة ألوقات النهاية. لكن ال داعي للخوف 

بتم هذه اللعبة، منهم أو قتالهم.   اتخاد قرار إيقافها اآلن!  وعليكم فقط قبول أنكم لع 

*** 

 الكثث  منكم لتحقيق االنتقال إىل الكثافة الرابعة. جئتم لمساعدة اآلخرين عىل نشر وعيهم و تعزيز، عىل نطاق أوسع، 
لقد أن 

 مجال وعي اإلنسانية الجديدة. 

ي عالمكم و أولئك الذين يلهمونها أو يتالعبون بها. 
ي المستقبل. ألننا عىل علم بالوقائع الفاسدة ف 

 ندعمكم، نحن "أنتم" ف 

". لكن أ ي بوسائل اصطناعية، باستخدام مركبات "صفائح ومسامث 
ولئك الذين يحكمونكم يحاولون تغيث  خطهم الزمي 

ي حلقة من الحارص  األبدي. 
 تكنولوجيتهم ال تنفع، ألنهم ما زالوا محارصين ف 

ي هو االستجابة الوحيدة لتصعيد تقنياتهم و مشار  ي للوعي البشر ، أصبح التوسع التدريىحر ي وبالتاىلي
، و الي  ي

يــــع العنف الوحسر
ي أن تنتهي بحرب هرمجدعون. 

 كان ينبىع 

ايد، عملوا بجد لمنع بعض األشياء من  ي تحفث   هذا الوعي المث  
لكن المتطوعون الذين تم إرسالهم إىل األرض للمساعدة ف 

 الحدوث. و بفضل تفانيهم يمنعون حدوث األسوأ. 

ا 
ً
سوف يعثر األرض نبض كهرومغناطيسي  -بضعة أسابيع أو حي  أيام قليلة  ربما  -لن يحدث األسوأ بعد اآلن، ألنه قريًبا جد

ي الغالف الجوي. هذه النبضة الكهرومغناطيسية العمالقة لن "تهز" وعي الناس 
هائل. سيكون سببه انفجار كويكب ضخم ف 

نت و شبكة ا ا عىل اإلنث 
ً
ي، الجوي، البحري(. و ستؤثر أيض  فحسب، بل ستشل حركة المرور )الثر

َ
 انقطاعهما.  إلتصال مسببة

ونية عىل الكوكب،  ة، جميع األجهزة اإللكث  ي الناتج عن هذه الموجة المغناطيسية العمالقة، سيعطل، لفث 
اإلنقطاع الكهربانئ

ي نموذج جديد للواقع. 
 حي  تتم إعادة تشغيلها ف 

ي تلك األثناء 
جميع األسلحة البيولوجية للكابال ، ستقوم قوات خاصة مفوضة من قبل مجموعة "خدمة اآلخرين" بتحييد وف 

ة و منع تركيب أبراج  .G 5المستنث 

ي هذه اللحظة بالذات، تستخدم هذه القوات االضطرابات االقتصادية الحالية، لوضع حد للسيطرة عىل النظام الماىلي من 
ف 

ية لم توافاز اقبل الفصائل المختلفة من الكابال والمافيا الخ ق عىل خطط النظام العالىمي الجديد، فقد نجحت رية. وألن البشر
ي اإلطاحة بالخطة التنويرية العظيمة. 

، خاصة بفرنسا، ف   خاليا نشطة للغاية من المتطوعي  

ه!  ية لم تتفق مع المستقبل الذي ُعرض عليها للتجربة، فلن تختثر   وألن البشر

. لذا  يحوا و شاهدوا العرض!  اجلسوا العالم يتغث   و اسث 

 بعد الظهر ٣، الساعة ٢٠٢٠مارس  ٢٠
 نهاية دفاتر المالك! 
ي عالم جديد! 

 نراكم ف 

ائيل. 
َ
 منقول من طرف ساند و جن

 إشعار للقراء!!! 
ي نهاية دفاتر المالك، بأي حال من األحوال، نهاية بثنا. 

 ال تعي 
أوه ال! نحن بحاجة فقط الستعادة بعض القوة قبل مواصلة مغامراتنا مع الذات القبلية العليا. معلومات 

ء أفق عالم جديد.  ي
 جديدة تض 

ي معا، من خالل منشورات المالك، عىل موقعنا: "
 ". مستقبل مختلفلذلك سنلتق 
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