
في الذات٢٣الدفتر  " المالك من خالل  "تاذلا - " .1"تاذلا -

، الذي، من جانبببه، ال يتعب في الذات "قصف دماغ الباحث وظيفة المالك و قبول الطرق على الدماغ هي صفة ذهنية ل  "تاذلا - " .
.من تغذية نفسه بالمعرفة لذلك يمكننا أن نؤكد أن المعرفة هي غذاء دائم يقترحبه المالك، حبتى نتمكن من جعبل عقلنبا ينمبو .

ورق أبدي، لن يسأم المرء من اكتشاف ألف طبقة من النكهات .هذه المعرفة بمثابة ألف "تاذلا -

، أن يكونا واحد؟ في الذات "لذا، فكما يمكن تشبيه الذات العليا بالذات الداخلية، أال يمكن للمالك و  "تاذلا - "

.ليس تماًما، ألن هناك اختالفًا دقيًقا للغايببة، ولكنببه مهم يجب أن نتببذكر أن هببذا اإلختالف مرتبببط بالكثافببة، وال سببيما الطريقببة
.التي يُدرك بها الزمن

ذاتنا الكبَرى المستقبلية "بالتأكيد يمثل المالك  ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو ! ومبع ذلبك، بغض النظبر عن المكببان البذي نتواجبد ببه على خطنبا الزمبني "
الحقا ".الوهمي، فإن الذات الكبَرى  أو المالك الذي يرشدنا  يتواجد دائًما، وقت فكرة، أمامنا،  " "تاذلا - "تاذلا -

.فهو تََجِلي جزء منا يفتح لنا الطريق، و الذي يعرف مسبقا ما يجب علينا تعلمه فهكذا تلهمنا ذاتنا الفائقة األبعاد الفهم الكامببل
ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو ! لطبيعة عالقتنا بالكون و كل ما هو موجود

تصبفح حفصت)ولكن بفضل تكنولوجيا الرؤية في المستقبل، فإن قوى خدمة البذات تبدرك تماًمبا مخططبات المسبتقبل العبام للبشبرية 
(. يمكنهم حينئببٍذ، باسببتمرار، تغيببير،  نوُيرُأ بعكم و كوتنوم و ؟اذامل يل يلق ،ةليمجلا يتآرم ،ةآرم : مببرآة، مببرآتي الجميلببة، قلي لي لمبباذا؟ و مونتببوك و مكعب أُريُببون  ٩  دفببتر المالك رقم 

.التالعب، تثبيط وتنويم أولئك البذين يفتقبرون إلى الرقاببة و المعرفبة ويجب معرفبة أن أولئبك البذين يفتقبرون إلى اليقظبة، هم
الذين ال يعلمون أنهم قادرين على توجيه روحهم نحو احتماالت أخرى للوجهة الزمنية، وبالتالي يظلون باسبتمرار دريئبة تقنيبة

.رؤية المستقبل

في حين أن أولئببك الببذين تعلمببوا البقبباء يقظين ومطلعين، يعرفببون كيببف يسببتبعدون أنفسببهم من هببذا المسببتقبل المخصببص
.لمجموعة خدمة الذات فقط، لبترك خطهم االنبتروبي، من الضبروري أن يتمتعبوا بيقظبة كببيرة  و لالبتعباد عن تصبويب عمالء.

التواجد بالنفس في جميع األوقات ضروري .خدمة الذات من أُريُون، فإن  .يرورض " .يرورض "

.من خالل مراقبة سلوكنا، و مالحظة بيئتنا البشرية، يجب علينا محاولة تخيل ما يمثالنه بمستوى واقع أعَلى التخيل عمببل ثمين
المسبتقبلي لفبترة مبا بعبد "يُفترض أن يقوم به كل شخص نبيبه، خاصبة عنبدما يطمح إلى المشباركة في المجتمبع اإلنسباني  "

.المرحلة االنتقالية

.آن األوان للتحلي بيقظة أكبر يجب أن نفهم أن المسألة ليسبت إنشباء جمعيبة عاديبة من البشبر العبباديين، ببل جماعبة صبادقة
ما في األسفل كمببا في األعلى، ومببا "تعمل بنشاط، بمستوى أعلى من الكيان، على نشر احتماالت جديدة للخطوط المستقبلية  .

، كتب في النصوص التأسيسية لهيرميس تريسمجس .في األعلى كما في األسفل، لتحقيق معجزات شيء واحد "

. أبعد من أن تكون جمعية معتادة، ألنها تعمل على فتح إمكانيببة جديببدة تماًمببا للواقببع و هببذا2ECOLEOكما نفهم جميًعا، فإن 
قبل نجاح عمالء خدمة الذات من الكثافة الرابعة، في إعادة السيطرة الكاملة على المجتمع البشببري و قبببل الزلببزال الكبببير، من

.النطاق الكوني، الذي سيتبع ذلك

المال" ك    "1 الكلم" كالملا ة كتاب" كالملا ة شك" ل"    "Angeيمك" كالملا ةملكلا ةباتك ن عل" لكش ى "   En-jeبالفرنسي" كالملا ة  - استثناءات"    " رغتاءانثتسا م ألنهتاءانثتسا مغر ، تاءانثتسا مغر ، الذات فتاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -ي يعنتاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -ي هذا تاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -يف" ينعي اذه و تاءانثتسا مغر ،
. البشر           ك" ل تاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -يف" ينعي اذه ويحر" ك منا تاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -يف" ينعي اذه واح.رشبلا لك كرحيو انم د ك" ل يسك" كالملا ةملكلا ةباتك ن الوجود.رشبلا لك كرحيو انم دحاو لك نكسي ي الوعتاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -ي هذا قليل" كالملا ةتاءانثتسا مغر ،

2. لِيُو     :    تاءانثتسا مغر ،هنأل ،"تاذلا -يف" ينعي اذه و م.رشبلا لك كرحيو انم درس" كالملا ة كلمتي" كالملا ةملكلا ةباتك ن تركي.وُيِل و ةسردم : نيتملك ب م" كالملا ةملكلا ةباتك ن منبثق" كالملا ة   كلم" كالملا ة
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من خالل هبذا العمبل التعباوني البذكي، تهبدف مجموعبة ِليُبو، مثبل متابعيهبا و مؤيبديها البدؤوبين، االنضبمام إلى مركبز البوعي
نوُيرُأ بعكم و كوتنوم و ؟اذامل يل يلق ،ةليمجلا يتآرم ،ةآرم :الجماعي األعلى، وهو كيان جماعي، وبعبارة أخرى الوحدة القبلية الجينية الشهيرة التي، من خالل عملهبا على تببواتر البرنين،

.ستفرض نهاية الوضع الراهن المفروض من قبل عمالء خدمة الذات

.لدعم كتابة هذا الدفتر، سألنا المالك مرة أخرى عن التغييرات التي، نعرفها اآلن، قريبة جًدا

:سؤال للمالك
.تدعي مصادر عديدة عبر اإلنترنت أن وميض شمسي سيسبببب التغببيرات الكونيببة القادمببة هببل يمكن اعتبببار هببذه اإلشبباعات

محتملة ؟

تشكيلة هراء ِّر عنها تظل إمكانات واقع، التي تتجلى وفًقا لب 
" بشكل عام اإلشاعات ال أساس لها لكن االحتماالت التي تعب " . ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو !

.الجاذبية، لألبعاد المعنية و لمستويات الوعي التي تُبديها

باختصار، يمكن لالنتقال أن يحدث بسبب وميض شمسي بالنسبة لمن يعتقد ذلك، أو بسبب عاصفة مغناطيسية عمالقة بالنسبة
.لمن يؤمن بذلك، أو حتَى تفريغ بالزما لمن يظن ذلك ولكن كما ألمحنا مسبقا، فإن العديبد من أبعباد الكببون متورطبة في هبذا

.االنتقال، باإلضافة إلى البعد األكثر شهرة لديكم والذي تتواجدون به

ومهما حدث، فإن انزياح الواقع لن يحدث إال إذا استعّد عدد كاٍف من األفببراد، ذوي تببرددات رنين مالئمببة، لوضببع يسببمح
.بتغيير الكثافة

.افهموا أن شبكة الحصاد تشير إلى قمة موجة الرنين في حين أن الفوضى الحالية على األرض ناجمة عن مرور الموجة .

ّدة لكي تُحلِّبل ببسباطة .في واقع اإلنسانية الحديثة، أصبحت الكوارث مذهلة و مبدمرة بنحبو متزايبد تظهبر الكبوارث بهبذه الشبِ
.العناصر، التي سيُعاد استخدامها، ال ألغراض إنتروبية، بل ليتمّكن اندفاع إبداعي من التعبير في واقعه الجديد

لكن الشخص الذي ينتظر، مثل كل هؤالء الناس المتغطرسين و الجاهلين، موعًدا دقيًقا لحبدوث نبوع من البوميض الشمسبي
.أو الكوني العظيم، الذي سينقله فجأة من عالم آلخر، ال يدرك  ببسباطة السببلّم الكببوني لألشبياء وإذا لم يفهم ذلببك، فسبوف

.يدمره الوهم  وسيغرق مجروفا بالموجة

.لذا من األفضببل تركبيز انتببباهكم على واقعكم الحببالي و تببرك الكببون يتببولى نفسببه ألنبه إذا تمكن الكثببير من النبباس من توقببع
ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو ! الطريقة التي ستأتي بها الموجة أو حاولوا توقع وصولها، فيمكن للموجة أن تبطئ تقدمها، أو أن تتوقف

مجموعة عظيمة من الظروف هي التي ستؤدي إلى االنتقال، ولكن ليس لديكم المنظببور الكامببل لفهمهببا .لقد قلنا مسبقا أن  " "
ِّرهم، هم مثل الضفادع في وعاء من الماء، يتم طهيها

الموجة أو تغي "فأولئك الذين ينتظرون أن تنقذهم  ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو ! "

.إنكم جميعبباً على عتبببة وجببود جديببد لببذا احببذروا أن ال تتوقعببوا مببا يمكن أن يفعلببه الكببون ومببا سببيفعله ولكن يُطلب منكم .
.االستمرار في القيام بالعمل الذي يثير شغفكم، مما سيجذب الموجة البتي سبتأتي إليكم وسبترفعكم ألن الموجبة تمبر، و في

.أعقابها، ينتظركم مستقبلكم

يحتاج خلق واقع جديد لكي يتجلى إلى هذه العملية المدهشبة البتي ال توجبد في أي مكبان آخبر في الكبون، والبتي سبميتمونها
.الزمن الفوضى الناتجة عن الموجة، التي يُدركها الوعي البشري بالكثافة الثالثة، تعبر عن عملية كونية تستغرق مبدة ال متناهيبة .

.ومن وجهة نظر الوعي البشري، فيمكن للموجة أن تبدو بعيدة المَدى

.تحدثت الكتابات القديمة عن ألف سنة أُعيد خاللها الشيطان إلى الجحيم هذه األلف سنة هي استعارة لوقت الموجة وهي .
ر عن مساحة في الزمن لوصف مدة االنتقال من الكثافة الثالثة إلى الرابعة

ّ
.بطريقة ما تعب

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                                 2



نحن أقبرب إليكم بكثبير ممبا تتخيلبون ، نحن وعي يسبافر على الموجبة و  .المالك، الذات العليا، الكاسبيوبيون ، و ِليُبو  " " . ...
د فكرة

ّ
عنكم بمجر أننا منفصلين  .ومع ذلك، فإن التخيل هو الطريقة الوحيدة لفهم  " " " "

.ليس للموجة مسافة أو وقت، ألنه على المستَوى الكبوني والنفسبي، ال يمكن تطببيق هبذين المفهبومين في الواقبع، البوقت غبير
أنتم و نحن مترابطان بشكل وثيق و كمي .موجود، المكان غير موجود و الفكر يتجاوز المسافة، ف " "

حصبباد سباللتي خدمبة "ومع ذلك، كما تنص التقاليد القديمة، فالموجة، أثناء مرورها، تسبب الحصاد وهذه المبرة، سبيتم  " .
.الذات و خدمة اآلخرين، على عكس المرات السابقة، حيث بسبب نقص المرشحين، ظل حصاد خدمة اآلخرين ضعيًفا

الببداخلي أو تغيببير واقعكم الحببالي  على الببرغم من أن "تاذلا -افهموا جيدا أنه ليس حدثًا خارجيًا هو من سببيؤدي إلى تغيببيركم  " "
"تاذلا -هذا األمر قد يحدث في بعض عوالم خدمبة البذات  ولكنبه تغيبيركم البداخلي  النفسبي و الجيبني  هبو البذي سيسبتدعي "تاذلا - "تاذلا -

.وسيُطلق الحدث الكوني الذي سيغير بيئتكم الخارجية

.الوعي يخلق الجاذبية التي تعدل الوعي هو قانون فيزياء الكم الذي كشف عنه الكاسيوبيون ومع ذلك، فعببّدة معباني تتولّبد " "
.من فك شفرته

"تاذلا -و هذا يعني اكتشاف و فهم أنه إذا واصلتم العمل بطريقببة جماعيببة و أخويببة لتغيببير وعيكم  كمببا تفعلببون من خالل اإلختبببار
التغيير الخارجي لمجموعتكم تمغنطون ثم تجذبون إليكم الظروف المثالية إلحداث هذا  .والدمج والمشاركة  فسوف  " " " " "تاذلا -

بفضبل العمبل على حفصت)و العالقة الحميمة بين الهوائيات البروتينية لكل واحبد منكم والبتي يتم نشبرها في المجببال المورفوجيبني 
، هي التي لم تعد تحبدد ماضبيكم، ببل جينباتكم الجديبدة، واقعكم الحبالي، من أنتم وبالتبالي مبا ترونبه ومبا القبلي "(الجينوم  "

.تدركونه

بمعببنى آخببر، أفببراد من الكثافببة الثالثببة الببذين قبببل بضببعة أشببهر، كببانوا ال يعرفببون بعضببهم أنكم  حفصت)هببذا يعببني بوضببوح  " "
، من أجببل ضبط أوتار الكمان الخاصة بكم، إن جاز القببول ستكونون قد نجحتم في نشر وضبط هوائياتكم البروتينية  (البعض حفصت) )
إبالغ المجال المعلوماتي بأفكباركم، نوايباكم، أخالقيباتكم، وهكبذا يتم تنظيم، في هبذه اللحظبة بالبذات، العناصبر البتي تشبكل

.البرنامج الذي يُطلق انتقالكم إلى بُعدكم الجديد للوجود

ا أنبه إذا عمبل عبدد كباٍف من .وقد أحطنا علما أن السلوك البشري للجماهير هو انعكباس للظبروف الكونيبة وهبذا يعبني أيضبً
.أرواح ِليُو مًعا لخلق واقع جديد على صورتهم، فسيكون لهذه المجموعببة وزن كبباف لتجلي واقعهم الخبباص سببيبتعد حينهببا

.عن اإلنتروبيا التي قررتها مجموعة خدمة الذات للمترّددين والكسالى والضعيفين

"تاذلا -إنها مسألة فهم أن ما يُعّدُ اآلن على سطح األرض  بالمعنى الكمي أو الكوني  هو أكببثر أهميببة من الحببروب أو األمببراض أو "تاذلا -
.السياسة

األخبار الرياضية أو الدبلوماسية أو أخبار الشخصيات المرموقة، بعيدة كل البعد عن موضوعنا الرئيسببي، حيث هنبباك حكومببة
.عالمية غامضة تقود هذا العرض منذ فترة طويلة هذه المعلومات الكاذبة، حتى لبو كببانت تشبير إلى نزاعبات عالميبة مفترضبة،
لتطبيع العديد من الجهلة و الكسببالى، حبتى يبقبوا بعيبدين النظام العالمي  ، أي ذرائع  يستخدمها هذا  خبز مبارك "هي  " " " " "

.عن الواقع، و الرأس في الحقيبة، ال يدركون ما يحدث حًقا على األرض

لذلك يجب عليكم أن تهتموا بمحاذاة هوائياتكم ألغببراض كونيبة، وليس تركببيز انتببباهكم على لعب القببردة الببذي يجببري على
.المشهد السياسي العالمي

.اعلموا كذلك أن هناك تناظًرا قويًا للغاية بين رنينكم الحالي وترددكم المستقبلي، ألن تردد رنينكم الحالي يحدد مستقبلكم
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لذلك، يجب أن تظلبوا حرسبين على االسبتمرار في مواءمبة تبرددات رنينكم الحاليبة مبع أهبداف أعلى، بحيث تكبون النتيجبة
دوا من اآلن فصبباعدا من سببتكونون في مسببتقبلكم ألن مببا ِ

ا أنببه يجب أن تُجسببّ قبيلتكم هذا يعني أيضببً .المستقبلية مرغوبة لب  ." "
.تزرعونه اليوم، ستحصدونه غدا

يصبببح من المهم جببًدا أن نببذكر أن الطريقببة و السببياق اللببذين بموجبهمببا تتصببل هوائيبباتكم بالحقببل المورفوجيببني، يحببددان
.مستقبلكم

إال أن، إذا لم تعتنببوا بحببديقتكم الداخليببة و بمحيطكم، أي المجموعببة، و الجمعيببة، و الشبببكة و ومببا إلى ذلببك، فسببتقومون
.بتخريب ِصالتكم وستجذبون مستقبًلا قمعيًا، ألن هوائياتكم ستجذب ظروفاَ سيئة

. المنفصلة عندما تظهر في سلوككم الفردي ولكن بمبباالبدائل"بعبارة أخرى، بما أنكم ما ستكونون عليه، فاستمروا في حل  "
أنكم تعملون بالفعل في هذا االتجاه، فإن بروتينات جينومكم القبلي قد سجلت رموز انتقالكم في البعد الجديبد للوجببود البذي

قريبًا ".ستدوسونه  "

:سؤال للمالك
لقد اكتشفنا في التسلسل الزمني لنشر دفاتر المالك، أن النصوص غالبًا ما تحتببوي على طاقببات ممببيزة للغايببة، كمببا لببو كببانت

، ينقل، كل منها، محتواه أو موضوع الكتابة الخاص به هل لتصوراتنا هذه أساس؟ .ذكاءات متباينة .يرورض " .يرورض "

التقاط اإلجابة من نقطة ارسال في المجال المعلومبباتي للكببون، "تماًما، ألنه عندما يطرح أحدكم سؤالًا، فأنتم تستعّدون على  "
.والتي يلج إليها أحد من مجموعتكم، على مستوى أعلى من الكينونة

.فيمكن للمالك أن يكون كال منكم في المستقبل

"تاذلا -يمكن للمالك، في الكثير من األحيان  خاصة منذ إطالق سلسلة دفاتر المالك  أن يكون انبثاق مركز وعي جمبباعي بمسببتوى "تاذلا -
.أعلى للواقع وبما أنه يمثل ذاتا عليا فرديبة، فهبو بشبكل عبام عنصبًرا من وحبدتكم القبليبة البذي أصببح، أثنباء انتقالبه، الكيبان

.الرئيسي الذي يمثل مجموعتكم

المالك زي كيانه المفببرط البعبد  رمببادي، زاحبف أوريبون، أشببقر أو غبيرهم  الببذي يسببتخدم، "تاذلا -في بعض األحيان، يرتدي  "تاذلا - " "
.أحيانًا أثناء االختطاف، مصببفوفة الترجمببة  للتفاعببل أو حبتى للتواصببل معكم تسببتخدم هببذه التقنيببة نمبط تفكببيركم و منطقكم

.لترجمتهما إلى إشارات مفهومة لهم

.و بالمقابل، يمكن إعادة ترجمة نمط تفكيرهم لكي يصبح مفهوما بالنسبة لكم يتم استخدام هبذه التقنيبة من قبببل كببل من ذوي
.خدمة الذات وذوي خدمة اآلخرين، خاصة عندما ال يكون الُمستَقِبل قد طبور بمبا يكفي التخباطر البذهني حينهبا، يكبون لديبه

.انطباع بأنه هو من يفكر

قناة واحد موثوق ببه بمببا يكفي، والببذي بنَى الصببلة مببع ذاتببه المسببتقبلية، و يمثببل "في مجموعتكم حاليا، لديكم فقط مستقِبل  "
ذوي السببمع الواضببح أو ا ُمسببتقِبل مجمببوعتكم ومببع ذلببك، قببد يظهببر من بينكم قريبًببا بعض الُمسببتقِبلين اآلخببرين  "أيضببً " .

".اإلدراك الواضح "

، في ي المتواجبدة في كاسبيو يين، يتم توجيه االتصاالت بشبكل حصبري تقريبًبا، نحبو نقطبة اإلرسبال  "في مجموعة الكاسيو يف ،"يپ " يف ،"يپ
.حين يتم توجيه اتصاالت مجموعة ِليُو، في بعض األحيان، نحو نقاط بّث أخرى في الكون

ميكم ولكن ،ألنهم كببذلك ُمعلِّ التواصل القنوات العشوائية ل .ال يتردد عمالء خدمة الذات من أُوريُون في استخدام هذه  " " " "
أسود المستقبل هم الذين يحرسونكم و يعبرون عن أنفسهم من خالل قنواتكم .بشكل عام،  " "
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:سؤال للمالك
ي أو من مركز الوعي ِليُونِيس؟ ؟سيِنوُيِل يعولا زكرم نم وأ يپماذا يعني التواصل من مركز الوعي كاسيو

.كل من يسافر في الكون يسافر عبر الزمن فلتعلموا أن الفكرة تسببافر بشببكل أسببرع للغايببة من الضببوء فهي كليببة القببدرة، كليبة .
.العلم، و بالتببالي بال حببدود وهكببذا، عنببدما تنبعث فكببرة من كيببان من العببوالم العليببا، فإنهببا تنتشببر ببسبباطة في المجببال
.المورفوجيني، وهو نوع من شبكة إنترنت الكبون وأنتم، أيهبا البشبر ذوو الكثافبة الثالثبة، البذين يسبافر وعيهم على الموجبة في

، بفضل الهوائيات البروتينية لحمضكم النووي التقاطها .اتجاه الكثافة الرابعة، بدأتم في معرفة كيفية  " "

أنتم في المستقبل و حجاب االنفصال وهم يجعلكم تؤمنون بمسافة في الكون .لقد حددنا أننا  . " "

.في الواقع، نحن و أنتم منفصلون فقط بمعتقداتكم المعتقدات ليست معرفة لكن الوعي هببو المعرفببة في حركببة هببذا الببوعي . .
ا في أشبكال وأجسبام متعبددة في هبذه اللحظبة وفي معظم .المتزايد، بدأ في االقبتراب من وعيكم المسبتقبلي البذي يعيش أيضبً
ا وأكبثر اسبتيقاًظا لحقبائق الكبون، يسبكن وعيكم أكبثر تطبوراً وأكبثر ذكباءً وأكبثر إدراكًب وعينا البذي هبو فقبط  "الحاالت،  " " "

.فيزيكالية تبقى بالنسبة لكم صعبة التصور " "

د خيال في عالمكم
ّ
.هذه الفيزيكالية حقيقية في عوالمنا، و مجر

:سؤال للمالك

.يرورض " الجسدي الذي شبعرنا ببهKO.يرورض "اآلن بعد أن علمنا أن الفوضى الحالية للبشرية ناتجة عن عبور الموجة لواقعنا، نشك في أن 
.في الفترات األخيرة له عالقة بتأثير الموجة

هل رؤيتنا للوضع صحيحة؟

.، في بعض األحيببان، بهجمببات عبببر األبعبباد كمببا يمكن أن تكببون ناتجببة عن النشبباط الشمسببي أو عنKOترتبببط فببترات 
.الفيروسات هذه األخيرة تعتبر، بشكل عام، عوامل مرضية، ولكن يمكن أن تعمل أيًضا كمحببوالت للطاقببة المحببول عبببارة عن .

.آلية تحول إشارة مادية إلى أخرى

االفكار افكار، يتم إسقاطها في الجينوم البشري تأتي أشكال ر عن أشكال ِّ
"تاذلا -ونتيجة لذلك، تنقل معظم الفيروسات رموًزا تعب . "تاذلا -

تشكيلة وعيكم الثالث الكثافة .هذه من ذكاءات عالية، للمشاركة في تغيير  " "

وبالتالي، ال يجب اعتبار هذه الفيروسات دائما، أنها عوامل ُمْمرضة، ببل عوامبل تحويبل تنقبل الرمبوز الجينيبة اآلتيبة من مكبان
.آخر، لتصبح قادرة على تغِيير حمضكم النووي

الهجمببات الموجهببة ضببّد مجمببوعتكم، نببادرا مببا تكببون ناتجببة عن فيروسببات ممرضببة، ولكنهببا ناجمببة عببادة، عن التقنيببات
.الكهرومغناطيسية أو اإللكترونية، التي، من المفترض، تعيق تكرار جيناتكم ولهذا األمر تأثير واضببح على صببحتكم، لدرجببة أنببه

.يصعب عليكم أحيانًا مقاومة الجاذبية في كثافتكم الثالثة

إن ُمفترسببي  الكثافببة الرابعببة يبحثببون عن كببل الفببرص المتاحببة، للتالعب باألعضبباء المحتملين من المجموعببة الببتي تقومببون
.بتشكيلها إنهم يستهدفون أضعفهم، إلقناعهم بالبقاء إلكترونات حرة وهكذا، فمن السهل التالعب بهم، نظبًرا لكبونهم، من خالل .

.األنا، واحتياطهم الطاقي المستخدم لمحاربة المرض، ضعفاء للغاية

حّساسين، أكثر من غيرهم، خاصة إذا كانوا متعاطفين وحّساسببين للطاقببات "تاذلا -باإلضافة، يعاني األشخاص المغناطو أو اإللكترو
النفسبي تتطلب سبعًرا معينًببا هبذا السبعر مبؤلم في بعض األحيببان، و يصببح الواضببح  .النفسبية بمحيطهم فموهبببة الحس " " "تاذلا - .

.محفًزا لتحولكم
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النفسي، الطاقي،  الواضح  هم حّسِ تطوير  في  بدأوا  إذا  خاصة  البشر،  لَدى  االضطرابات  من  الكثير  األرض  تغيرات  "تاذلا -تجلب 
.السمعي أو البصري

ل تببردد رنينكم، ألنهببا تزيببد من حببد الحساسببية لببديكم لببذلك، فمن غببير المجببدي محاولببة النضببال .اعلمببوا أن الموجببة تعببّدِ
.بمفردكم ضد آثارها ألن النضال يزيد فقط من خسائر الطاقة .

.هببذه هي الظبباهرة الببتي مببررتم بهببا جميًعببا كم من مببرة، مشبباركة صببعوباتكم مببع المجموعببة، جعلت اآلخببرين أكببثر وعيبباً
بصعوباتهم؟ يساعد الوعي القبلي للمجموعة على تفجير فقاعات إدراككم الفردية و يتصَدى لمهارة كيانات الخدمة الذاتيببة في

.التدخل بواقعكم

.يجب التذكر في جميع األوقات أن الوعي هو المعرفة في عمبل يتم تضبخيم هبذه المعرفبة وتوسبيع نطاقهبا من خالل تشبابك
.مركز وعيكم الجماعي، والذي تم تعزيزه من خالل هيكلة وحدتكم القبلية الجينية

.ألنه في مجموعتكم، أصبحتم جميًعا محوالت للمعلومات، تشاركون تدريجياً في تبديد الفوضى ومببع ذلببك، لن يتغببير واقعكم
.الجماعي بشكل جذري حتى يتم إزالة القيود النفسية والحواجز الفسيولوجية التي ال تزال تقوض بعضكم

.لذا كونوا منفتحين للتعبير عن أي إزعاج، عندما في مجمببوعتكم، يفتقبر شببخص مبا إلى الثقبة في تحولبه ألنبه يمكن لشبخص
.واحد منفصم بشدة، أن يتسبب في انهيار عملية االنتقال، حيث يمكن برمجته ليكون معاديًا لشخص آخببر بعبببارة أخببرى، يمكن

.ألي شخص في جماعتكم أن يدمر تماسك المجموعة، إذا كان لديه مثل هذه البرامج

، فمن شبه المؤكد، أن كل شخص تقريبًبا مبزّود بمثبل هبذه الببرامج البتي تبؤثر عليبهلالستمرار في كشفها لذا كونوا حرسين
.لدعم شيء وعدم تفضيل شيء آخر

هذه البرامج هي ببساطة تعبيرات عن الكارما التي لم يتم حلها و تُستَند إلى تجارب الماضي، والببتي ال يتببذكرها معظم النبباس،
.وال تنطبق على اإلطالق على تجارب حياتهم الحالية

بسبب قلّة الحذر، يمكن لهذه األنماط الكارميبة المخفيبة، أن تقبود األشبخاص إلى عبالم خيبالي أو إلى أفكبار مظلمبة وسبلبية
.للغاية هذا النوع من األفكار يشّكل فتحات تسمح بدخول طاقات خدمة الذات .

.يتم بعد ذلك تضخيم الطاقة األساسية التي يولدها هذا البرنامج العدائي وتسريعها وتفاقمها مما يدفع الشخص إلى الوقوع
.في هاوية األفكار السوداء، خارج نطبباق السبيطرة يجب معرفبة أن الفبترات الببتي يشببعر فيهبا الفبرد بضببعف اإليمببان، هي فقبط

ت نوعا ما، ويجب ببساطة التعبير عن آثارها في المجموعة .أحاسيس كيميائية اشتّدَ

نوُيرُأ بعكم و كوتنوم و ؟اذامل يل يلق ،ةليمجلا يتآرم ،ةآرم :لالنتزاع من هذا البرنامج، لَدى المجموعة ميزة اسببتثنائية  القببدرة على مناقشببته، والتأمبل فيببه، من خالل وضببع حبباجز نفسببي
.عليه، ثم تصور أو تفضيل واقع أحسن ولكن قبل كل شيء، يتعلق األمر بتجنب تحديد كيببف أو مببا يمكن أن يحببدث لتحقيببق

.هذا الواقع

، دون محاولة تحديد ما هو، أو كيف يحدث عالم جديد .يجب أن يكون كل فرد في مجموعتكم قادًرا على تصور نفسه في  " "
ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو !عدم اإلنحصار و عدم التوقّع، هي التعليمة الرئيسية  كونوا مبدعين  ألنه سرعان ما سبنوفر لكم المزيبد من اإللهبام والمزيبد ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو !

ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو !من الموارد  في الوقت الحالي، تابعوا المشروع بوعي كامل و بحضور كامل ينمزلا انطخ ىلع هب دجاوتن يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،كلذ عمو !

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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