
؟يئاهن لكشب توملا ةصرف هيدل لظتس نم –  من ستظل لديه فرصة الموت بشكل نهائي؟٢١الدفتر 

وبدائل ومفترسون فائقي األبعاد

.ودور وعي ِليُو خالل الفترة االنتقالية

أو العقائدية  األكاذيب  لصالح  الحقيقة  تجاهل  معظمهم  يفضل  محظور  موضوع  الموت  الناس،  حديث  مجاالت  بين  .من 
الموت ال يجري بالضققرورة كمققا يعتقققدون، وأنققه ال يمكننققا البققدء في قبققول هققذه الحقيقققة إال الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "الدينية ألن ما ال يعرفونه هو أن  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " .

.عندما نصبح قادرين على ابتالع حفنة من الحبوب الحمراء

.الحديث عن الموت هو أوال قبول الجزء الوهمي من موتنا ألن بعد المققوت، ال يققذهب الجميققع إلى نفس المكققان عالوة على .
.ذلك، إذا اكتفينا باالعتراف فقط، بما نؤمن به أو بما نراه، فنحن، بطريقة مبسطة للغاية، نفترض بدون أي تفكير

.نعلم بالفعل، أن ما نراه أو ما نؤمن به ليس دائًما الواقع ألن الجثة ليست بالضرورة  ميتة والحي ليس بالضققرورة حيققا، بمعققنى
الحي ليس دائًما موضوعيًا لذلك دعونا ال نثق في المظاهر غالبا ما تكون مضللة .أن تعريف  . الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! كفاية من األطبققاء ومقققدمي الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! الرعاية يمكنهم أن يشهدوا على ذلك

أيًضا، لتناول مسألة الموت، يجب أال نكتفي فقط بمعالجة موضوع الحياة اآلخرة، ولكن كذلك، الطريقققة الققتي يمكن أن تنغمس
.بها الروح في وقائع أخرى محتملة

، لشهدوا أن الحياة اآلخرة ليست دائًما زهرية، بل بامكانها أن تصير بوضعهم األحياء، لو كانوا على دراية  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "الكثير من الموتى الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " ريصت نأ اهناكماب لب ،ةيرهز اًمئاد تسيل ةرخآلا ةايحلا نأ اودهشل ،"مهعضوب" ةيارد ىلع اوناك ول ،ءايحألا-
.أسوأ من الجحيم

.ألن هناك العديد من الموتى األحياء على كوكبنا، يعتقدون أنهم أحياء، أو يجهلون أن شرارتهم الحيوية تنطفئ هذا النققوع من
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! .األفراد، يستمرون فقط في وهم يكررونه باستمرار و في عالمنا، يطلق البوذيون عليه اسم التناسخ

دعونا نعود اآلن إلى موضوع الساعة، أقرب من أرض الواقع، والذي، في بانوراما أخبققار فرنسققا كمققا في الخققارج،  بقدأ يصققبح
.مألوفًا

:قبل بضعة أيام، أبلغنا المالك بمعلومات مدهشة، وهي كالتالي

المسققتخدمة في أمققاكن الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "ألم يسققبق لكم أن تسققاءلتم من أين تققأتي فجققأة كققل أسققراب الققدرك، الجنققود و الشققركات األمنيققة،  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
النزاعات أو المظاهرات والتي، مثل اآلليين، تنفد األوامر دون اظهار أدنى شفقة أو تعاطف مع الناس؟

ألم تتساءلوا يوًما عن سبب إعفاء البعض منهم من إظهار رقم تسجيلهم أو هويتهم وغالبًا ما يتم إخفاء وجوههم؟
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فليكن في علمكم أن من بين أسراب قوات النظام هذه، في المناصب الرئيسية، مستنسخون، أفراد بال روح في خدمة حكومات
.الظل لقد تم نقلهم من واقعهم الماضي، وتمت إعادة برمجتهم، ثم إرسالهم إلى أماكن النزاعات، من أجل افساد أخالقيقققات

.الحركة، ولكن قبل كل شيء للتسبب في المشاكل وإبقائها

عامة الناس غير مدركين تماما أنه داخل الجيوش السرية لمكافحة التجسس الدولي، قققامت فققروع سققرية لوكالققة المخققابرات
بتجنيقققد هقققذا النقققوع من البشقققرONUةدحتملا ممألا ةمظنم / منظمقققة األمم المتحقققدةOTAN، منظمقققة حلقققف شقققمال األطلسيCIAالمركزية الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "،  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.المستنسخين

الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "يأتي هؤالء البشر  غير البشر من برنامج النسخ الجيني، الذي تتقاسم نخب النظام العققالمي تكنولوجيتققه مققع كيانققات خدمققة الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
.الذات من الكثافة الرابعة هذه النسخ تنبثق من الهندسة الوراثية الحيوية، التي طورتها هذه الكيانات نفسها .

عموما، للحصول على المادة الجينية، يقوم المفترسون ذوي الكثافة الرابعة بنسخ،
قبل الوفاة ببضع ثوان، أرواح ضحايا حوادث تحطم الطققائرات أو أرواح الجنققود
.الذين ماتوا على الجبهة وذلك ألنهم قادرون على إعققادة تكققوين جسققد من لحم،
بعد إزالة روح الشخص المحتضققر، فقققط عن طريققق نسققخ الشققفرات المدرجققة في

.جينوم الفرد المتوفى

إن أجزاء الحمض النووي التي تشققكل، بطريقققة مققا، الهوائيققات الققتي تربطققه بمجققال
.المعلومات، يتم تعطيلها عن طريق التشققعيع، ثم تطويرهققا في أنققابيب االختبققار في
الجققزء الققذي يطققوي الشققفرات الجينيققة الالزمققة لتنميققة ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)حين أن الجينوم المشققفر 
، يققزرع في أنققواع من الحاضققنات، إلعققادة تكققوين كققائن بيولققوجي، ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(أعضاء الجسم

الجسم األصلي الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال ".نسخة مطابقة، تقريبًا، ل الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

عندما تصل هذه األجسام المستنسخة إلى مرحلة النضققوج، يمكنهققا، مثققل البوابققات
.العضوية، إنجاز أي مهمة يتم برمجتها من أجلها غالبًا ما تستخدم وحدات مكافحة
التجسس هذا النوع من النسققخ البشققرية الذكيققة، و غققير الواعيققة، لتنفيققذ هجمققات
.تحت أعالم كاذبة وبالتالي يمكنها تجنب التققورط المباشققر والعمققل دون امكانيققة

.تعقبها

هققذه هي الطريقققة الققتي تم بهققا نسققخ جثث العديققد من الجنققود، خاصققة خالل
، السققتخدامها ...الحروب العالمية الكبَرى، حروب كوريا، حرب فيتنام والجزائققر 
كققأدوات، في هققذه اللحظققة بالققذات، للهجمققات تحت أعالم زائفققة، أو لتضققخيم

.الصفوف خالل المظاهرات العسكرية الواسعة النطاق، ضد فصائل العدو

.نعلم جميًعا أن الحرب انحراف، وهراء مطلق بالنسبة للوعي البشري لكنها ليست كذلك بالنسققبة لمفترسققي خدمققة الققذات من
.الكثافة الرابعة فهؤالء، يتغدون على السوائل والعواطققف البشققرية، فققالحروب ليسققت نعمققة فحسققب، بققل هي الفرصققة المثاليققة

.إلجراء عمليات اختطاف جماعي، التي ال تالحظها عيون البشر

١٨فلنأخذ، على سبيل المثال، الحرب العالمية األولى، التي أدت إلى وفاة  . مليون شخص٦,٦

https:/ ةدحتملا ممألا ةمظنم /ةدحتملا ممألا ةمظنمfr.wikipedia.org/ ةدحتملا ممألا ةمظنمwiki/ ةدحتملا ممألا ةمظنمPertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale

٢ مليون قتَلى، أي ٦٠ثم الحرب العالمية الثانية، التي كانت الخالف األكثر دموي في التاريخ، والتي سجلت أكثر من  ٪ من٥,٦
.سكان العالم

https:/ ةدحتملا ممألا ةمظنم /ةدحتملا ممألا ةمظنمfr.wikipedia.org/ ةدحتملا ممألا ةمظنمwiki/ ةدحتملا ممألا ةمظنمBilan_de_la_Seconde_Guerre_mondiale

...دون احتساب الضحايا الكثققيرين لحققروب الفيتنققام وكوريققا والجزائققر والخليج الفارسققي وكرواتيققا وأفريقيققا  الققذين وجققدوا
ص الروحي .أنفسهم، عندما قتلوا بالرصاص أو مزقوا بقذيفة، في أجسام أخرى في حالة ممتازة أو متجددة هذه الظواهر للتََقّمُ
.شائعة في ظروف معينة يتم تقريرها عموما بمستوى أعلى للواقع، من أجل إعادة توطين عوالم معينة خالل الكوارث الكوكبية

.الكبَرى
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اللحظة في  توطين،  طريق  عن  العوالم  هذه  من  العديد  إنقاذ  تم  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "بالفعل، 
، أجناس جينية جديدة الكلت، لذكر مثالهم فقط، تم احضارهم بهذه .األخيرة الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.الطريقة من كوكب آخر كان يسمى، وفقا للكاسيوبيين، َكنِطك

يعتقد اإلنسان، في كثير من األحيققان، أن المققوت تعققني مغققادرة الققروح جسققدها
المضيف لالنضمام إلى األسترال العلققوي الققذي، في لغققة ِليُققو و الكاسققيوبيين،

اركس، مع األنَجال .يتوافق مع الكثافة الخامسة، أو وفًقا ألنتن  .لاَجنألا عم ،سكراپ

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! بإمكانهققا أن تنضققم، في بعض األحيققان، إلى الققترددات المنخفضققة لألنجققال لكن الروح ال تترك جسدها دائًما بهققذه الطريقققة
مستويات رنين اهتزازي مختلفة ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(.الكثافات عليَا، بذاتها تتكون من  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)

.الكثافة الخامسة هي مكان راحة الروح، حيث ال تشكل بها جسداً الكثافة السادسة هي الكثافة التي يكققون فيهققا للققروح شققكل
مبققني من الكربققون في الواقققع، تتمتققع األجسققام ققا تعتقققدون أنققه أثققيري، ألنققه ليس  .جسدي، والذي تعتبرونه، أنتم البشر، أثيريً الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " .
األثيرية بمظهر بالزمي، نظًرا لكونها تنتقل في عوالم الهيدروجين، فهي أقققل كثافققة بكثققير، وتكققاد تكققون غققير ملحوظققة بققالحواس

.البشرية

.على أية حال، لتوضيح هذه المقدمة وعدم التأخر كثيرا على القراء، يجب أن ندخل في صلب الموضوع

الخفية لكل هذه الحروب الققتي مققيزت تققاريخ الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "لتحقيق هذه الغاية، يجب علينا أواًل أن نجرؤ على تسليط الضوء على الدوافع  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
.البشرية يجب أن نقبل أيًضا التشكيك في الحاالت، التي ال تعققد وال تحصققى، من األطفققال المفقققودين حققول العققالم، وكققذلك
مختفو أو موتى ساحات القتال، والسعي لفهم سبب حوادث التحطم المتعددة للطائرات، التي لطخت النقققل الجققوي خالل

.السنوات األخيرة

تعميم ا، القققدرة على قبققول اخققتراق وهم الققزمن، باإلضققافة إلى المعتقققدات الققتي، بسققبب  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "تناول هذا الموضوع يتطلّب، أيضققً الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
د بها اإلنسان بشدة وللتققذكير مققرة أخققرى، ال توجققد طريقققة واحققدة لمغققادرة الجسققد،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(،NDEةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا) تجارب االقتراب من الموت

ّ
. يتقي

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! وقت الوفاة

في الحوارات، كثيراً ما نتحدث عن مفهوم التدفق الخطي للققزمن، الخققاص بققوعي اإلنسققان الققذي يسققكن عققالم الكثافققة الثالثققة
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! فهو وهم أساسي يجب تخطيه إن كنا نسَعى إلى مقاربة الطرق المختلفة لتغيير هذا العالم أو مغادرتققه، والبلققوغ إلى للواقع

.مستويات وقائع عليَا، حيث الوقت والسرعة ليسا كما يتصورهما الوعي البشري العادي

.كان لتغيير الواقع معنى مختلف تماًما بالنسبة لبعض التقاليد، مثل الَكاتَار فلم يطلقوا عليه اسم الموت، بل هجرة الروح .

:عند سؤالنا عن هذه الهجرة الشهيرة للروح، والتي كان المتدربون على علم بها، أعطانا المالك مؤشرات ثمينة

اإلمكانيات المختلفة للمرور من واقع إلى آخر كانت مألوفة لدى الكاتار و فرسان المعبد والكاغو وغيرهم من المتدربين على
.األسرار تحدث هذه الهجرات عندما تجد الروح والنفس، بمجرد انفصالهما عن الجثة،  نفسيهما في جسم آخر مماثل تقريبًا

ُكز سققِ زُكِسپللجسم الذي تركتققاه للتققو تسققمي العلققوم هققذه الظققاهرة بالِمُطم .métempsycoseوهي نفس الظققاهرة الققتي وصققفها .
الرحلة النهائية الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال ".كارلوس كاستانيدا في كتابه  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

َمُطز هجرة الفققرد، يسققمى ِمُطمسققُ الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "هناك أيًضا شكل آخر ل  . وعلى عكس الشققكل السققابق، يشققير هققذاmétemsomatoseالإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
.األخير إلى مرور الروح من جسد إلى آخر، وهذه المرة، يكون خاليا من النفس أو ذكريات النفس

، ليست عققادة عمليققة طبيعيققة يمكن أن تقققع االنتقال من بُعد من الكثافة الثالثة إلى واقع موازي من نفس الكثافة .الِمُطمُسَمُطز  ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،( ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)
.صدفة في حالة انفتاح نافذة بين بعدين للواقع، أو أثناء التغيير البُعدي لنهاية الدورة، مثل ذلك الذي سيحدث قريبا

ةدحتملا ممألا ةمظنم /لكن يتم إحداثها عادة من خالل تقنية تفكيك الجزيئات إعادة التجميققع عققبر األبعققاد، الققتي يتم تشققغيلها من قبققل بعض عمالء
.مجموعة خدمة الذات يمكن لهذه الكائنات الرابعة الكثافة أن تقوم بهذا النوع من العمليات، عندما يستمر الفرد في بقائه غققير
الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "مطلع على واقع تواجدها، وهذا يعني عندما يصر  األنا الصققغير على تجاهققل التققدخل النفسققي للمفققترس الققذي يتالعب بققه، الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.بكل سرور
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حب وسالم ونور ، كما في القول المأثور، تتجلى في جعل البشر يعتقدون أنه غير موجود، أو أنه  للشيطان الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال ".أعظم خدعة  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! ولكن من يتجاهل هذه الحقيقة، يقدم موافقته الضمنية للمجموعة المفترسة، حتى تتمكن من التصرف

وتعمل هذه المجموعة أثناء عمليات االختطاف، وبعبققارة أخققرى، أثنققاء النقققل المققؤقت، واإلجبققاري، لبعض األفققراد من الكثافققة
.الثالثة للواقع إلى الرابعة ومن ثم، فهو اختطاف عبر األبعاد من واقع إلى أبعاد أخرى للواقع .

، ويكتفي بعققدم المعرفققة الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "في هذه الحالة، ال تنتهك الكيانات المفرطة األبعاد اإلرادة الحرة لإلنسان، حيث كونه ال يسققعى إلى  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
اإليمان بوجود هذه الكيانات وتأثيراتها العابرة لألبعاد، وغالبًا ما يجهل تماًما األشكال المختلفة للتالعب النفسققي، يقققدم الفققرد

.لها، ببساطة، موافقته الضمنية

الشياطين الفائقة األبعققاد  ولهققذا السققبب الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال ".عامة، هو ال يدرك حتى أن من خالل إصراره على البقاء جاهاًل، يقدم روحه إلى  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! المعرفة تحمي والجهل يعرض للخطر

ةدحتملا ممألا ةمظنم /ومع ذلك، في حاالت نادرة، يمكن استخدام تقنية تفكيك الجزيئققات إعققادة التجميققع من قبققل كائنققات الكثافققة السادسققة في
جوهرها دعم تطور النفوس ذات الكثافة الثالثة وهكذا، تختلط، أحيانًا، كائنات كثافققات عليققا .خدمة اآلخرين، عندما يعتزم  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.مع اإلنسانية المتعثرة، من أجل رفع مستوى تواترها

يجب أن تتققذكروا أن الكيانققات المفترسققة، في أسققوأ الحققاالت، طفيليققات تسققتخدم نفسققية اإلنسققان، من أجققل التالعب بقدراتققه
.الفطرية الخالقة، التي قد تكون بحوزته لو اتصل بذاته العليا

خالق المادة الحقيقي ولكن، على مستَوى ترددات أعلى، ذاته العليا، تجلبققه بلطققف، .من الواضح أن اإلنسان العادي ليس  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
.إلى هذه النقطة

َّققل بمسققتوى أعلى من الوجققود،
تَُخي الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "عليكم معرفة أن الحياة على كققوكب األرض، في نظققامكم الشمسققي، وحققتى في كققونكم،  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.الذي بدوره، يتم التعبير عنه في العوالم، من خالل الكثافة السابعة للوعي

كل طفرة كبيرة في الوعي العالمي، كل تغير في دورة التطققور، الققذي يطلققق عليققه علمققاءكم، خطققأً، االنفجققار العظيم، عققالمكم،
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! لم تكن هناك بداية، وال نهايقققة، أو أي .واقعكم، يغير الكثافة هذه هي الحال دوًما، فالكون كان موجوًدا دائًما ولن يتوقف أبًدا

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! .انفجار عظيم فليكن األمر واضحا

.لم يُخلق واقعكم من وعي اإلنسان العادي ولكن حتَى هذا الحين، ال يققزال العققالم يُعققّدل، ويُشققكل، ويتحققول، ثم يُققدمَّر، بسققبب
.ضعف وعي اإلنسان وافتقاره إلى المعرفة

بفكره المحدود، الميكانيكي واإلنتروبي، المهتم فقط بالمال والسيطرة على المادة، أي كل ما يحدد الفوضققى العالميققة الحاليققة،
.ظّل اإلنسان غير مبال بمَدى سلوكه المفترس وعاقبة أفعاله

: سؤال للمالك

كيف تُخلق المادة التي تشكل الواقع؟

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! .تتطلب اإلجابة على هذا السؤال تفاصيل إضافية فليكن

الذكاء لتقديم فكرة عن كيفية تشكيل المادة لكي .يتم تجميع المادة حسب المجال المعلوماتي، وهو نوع من مجال الوعي ةدحتملا ممألا ةمظنم /
، يجب معرفة أن المادة، قبققل أن تصققبح حقيقيققة، يمكن مقارنتهققا بسققحاب، مققادة بالزميققة، تحتققوي على كققل واقعا ثابتا الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "تصبح  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
أثيرية وحساسققة، والققتي عن طريققق طاقققة الفكققر، يمكنهققا أن تتشققكل يتم إنشققاء .اإلمكانيات القابلة للتحقيق إنها تشبه عجينة  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " .

أو من خالل فكرة مشرقة يمدقمو ءابطألا نم ةيافك !،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(. ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)جسيمات المادة على المستوى ما تحت الذري بتكثيف الضوء 

، التي ليست إال جسيمات مرئية حاملة لمعلومات، تجعلكم ...الضوء مكون من بروتونات، وفوتونات، وطاكيونات، ونيوترينوات 
عملية تكققثيف الضققوء بعمليققة الققتركيب الضققوئي للنباتققات، الققتي تحققول الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "تدركون المادة، كشيء كثيف وجامد يمكننا مقارنة  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " .
الققوعي الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "الفوتونات إلى سكر فالسكر ليس إال ضوءًا أصبح مادة، وذلك بفضل البرامج المدرجة في الجينات النباتية من قبل  .

الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال ".العالي لمخططي الحياة
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كهرومغناطيسية، اهتزازات،   ، المستقرة غير  الجاذبية  موجات  هي  الواقع،  في  تدركونها،  التي  المادة  األسلوب،  جاز  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "إذا  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! إنها طاقة متجمدة بالمعلومات، التي يتم تخيلها وإسقاطها نحو كثافتكم الثالثة، من خالل مركز وعي يقع وبالتالي ضوء مكثف

.على مستوى أعلى من الواقع كانت التقاليد تسمي أحيانًا مركز الوعي هذا المالك األكبر الخالق : .

، نوع من االندفاع الذي يتم إنتاجه وإسقاطه في عالمكم، من قبل مركز الوعي هذا حركة .في واقعكم، الجاذبية تنبثق من  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.فمن مراكز الوعي العالية يتم إذن، تقديم تشكيلة الواقع الذي يمثل بققيئتكم يتم تخيققل هققذه التشققكيلة، بهققذا المسققتوى األعلى،
.إلبالغ مادة البالزما وإعطائها هيئة

على مستواه، اإلنسان المققزود بمركققز معتقققدات ضققيق للغايققة، ال يمكنققه إال اإلكتفققاء باسققتخدام المققادة الموجققودة لتحويلهققا أو
مخترع التركيبات الجديدة للجسيمات التي تشكل عالم مققادة الكثافققة الرابعققة، الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "مناولتها ولكن ال يمكنه أن يكون، حتى اآلن،  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " .
ستظهر هناك فاسققتعادة إتقققان المققادة مققا تحت الذريققة، جزئيًققا فقققط، لن يتم إال بالكثافققة .حيث أن عناصر كيميائية جديدة  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! الرابعة للواقع، كما كان الحال بالنسبة لبعض الكائنات التي قامت، من خالل الفكر، بتشكيل ونقش جدران صخر أُن بَاُرو

،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(11ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)جدران صخر أُن بَاُرو 

التفضيل تذكروا الفعل  ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،( لقد ُعرض عليكم أن تتعلموا الكيان قبل العمل أو قبل ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا) ريصت نأ اهناكماب لب ،ةيرهز اًمئاد تسيل ةرخآلا ةايحلا نأ اودهشل ،"مهعضوب" ةيارد ىلع اوناك ول ،ءايحألا- . كان عليكم أن تفهموا كيققف تسققتخدموا1يمدقمو ءابطألا نم ةيافك !
، نشاطكم المبتكققر تحويلها وفًقا ألخالقياتكم، وخيالكم و  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "المادة الموجودة، وتتعلموا كيفية استخدامها بأنفسكم، و كيفية  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

واقع مادي سيئ، يقوده األنا، كما كانت مجموعة خدمة الذات تجعلكم تفعلون .وليس إلنشاء  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

، بحيث كما تفعلون اآلن ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(عالوة على ذلك، لتجسيد هذا الواقع الجديد، تمت دعوتكم للتعاون في شكل مجموعة روحية  ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)
أو الوحدة القبلية الجينية التي تشققكلونها، يققدفع بشققكل طققبيعي وعيكم في اتجققاه الكثافققة ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(يكون تردد الرنين لكيان المجموعة  ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)

.الرابعة للواقع

ومع ذلك، فإن هذه الكثافة الرابعة للواقع لن تكون ملموسة إال بعد الفوضى الحالية، عندما سققينهض، هققذه المققرة، من رمققاده،
.عالم جديد لخدمة اآلخرين وتستعيدوا شرعيتكم للكون في بُعد الواقع الذي تخيلتمونه َجماعيا

ستصبحون المخترعون الشرعيون لواقعكم الجديد، انطالقا من المادة الموجودة مسبًقا، والتي تم توفيرها لكم من قبل كيانات
يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! .خدمة اآلخرين السادسة الكثافة وألن بعضكم عاشوا بالفعل هذه المغامرة الجماعية، تبدو لكم تجربة إُكوِليُو مألوفة

ولكن لهذا السبب أيًضا، يجب أن تظلوا حرسين على عدم المشاركة في ألعاب المجموعة المفترسة التي، من خالل إقنققاعكم
ريصت نأ اهناكماب لب ،ةيرهز اًمئاد تسيل ةرخآلا ةايحلا نأ اودهشل ،"مهعضوب" ةيارد ىلع اوناك ول ،ءايحألا-بجميع أنواع المخاوف والغيرة والقلق والشكوك والتعلّق والذنب  التي ليست أفكاركم  تحاول بققأي ثمن تققدمير بققذور هققذا ريصت نأ اهناكماب لب ،ةيرهز اًمئاد تسيل ةرخآلا ةايحلا نأ اودهشل ،"مهعضوب" ةيارد ىلع اوناك ول ،ءايحألا-

.الخلق الجماعي الجديد

من بين كيانات مجموعة خدمة الذات، يستخدم البعض قدرات الوعي البشري لتعلم كيفية التالعب بأشكال الحياة الموجققودة
.أو تحويلها بأنفسققهم ولكن، في مرحلققة تطققور وعيهم، وعلى الققرغم من أنهم يسققكنون كثافققات عليققا، ال يُسققمح لهم بعققد بإنتققاج

الكلمتا ن   1 الفرنسية ناتملكلا ، (  Pré-faireباللغة الفع و (ل و  و (لعفلا لبق)  . Préfèreقب و (ل   ) سمعا  و (لعفلا لبق) متشابهتا ن فَضِّ و (ل ناتملكلا ،
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الذين  ، السيكوباتيون المفترسون  هؤالء  بقي  الراهن،  الوقت  في  الذري  دون  المستوى  على  تتحد  التي  الحياة  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "أشكال  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " .
.يحتلون المستوى اإلنساني، في مرحلة معرفة كيفية تدمير هذه األشكال فقط

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! .يجب أيًضا التحرر من االعتقاد بأن جميع المفترسين الزواحف، الرماديين أو غيرهم، هم، تلقائيًا، أسالفكم بعضهم كذلك
.لكن، الكثير منهم استخدم الشكل البشري، عرضيا، لتعديل جزء من الخلق

ورغم هذا، فإن أصحاب مجموعة خدمة الذات سيستمرون في دور الطفيلي، حتى بعققد االنتقققال إلى مسققتقبل البشققرية الثالثققة
.الكثافة، وسيظلون دائما كذلك فيما سيتغير آخرون بفضل مثابرة العمل الداخلي لمجموعات بشرية معينة .

ريصت نأ اهناكماب لب ،ةيرهز اًمئاد تسيل ةرخآلا ةايحلا نأ اودهشل ،"مهعضوب" ةيارد ىلع اوناك ول ،ءايحألا-سيكونون قد نجحوا في االنضمام إلى مجموعققة مبققدعي مخططي الحيققاة من الكثققافتين الخامسققة والسادسققة، الققذين يحضققون
.بوعي مفرط األبعاد

: سؤال للمالك

فماذا عن الكثافة الرابعة التي ستستقبل ترددات وعي البشرية المستقبلية؟

ه بققوعي يهققتز .أنتم تعلمون أن الكثافة الرابعة توفر إمكانية بيئية مماثلة تقريبًا إلمكانية الكثافة الثالثة الققتي تحيققط بكم ولكنهققا تَُوجَّقق
، من الوعي الذي يشكل عوالم الكثافة الثالثة الحالية ومع ذلك، فقد حدثت دائًما انتقققاالت .بترددات أعلى بكثير، وأكثر ذكاءً
.بُعدية على األرض أحدثها على سبيل المثال، تركت آثاًرا أكيدة للتغيرات في الحجم، والوزن، وكذلك في تضققاريس كققوكب

.األرض

مثققل ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)في حقب معينة، استضافت األرض واقعا عمالقا، حيث كانت هناك حضارات بشرية عمالقة، نباتات وحيوانات ضققخمة 
برج الشياطين أو ديناصورات ديبلوسيداي في وايومنغ ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،(.جذوع األشجار المتحجرة  ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،( ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)
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التي للمخلوقات األصغر،  المجال  العمالقة إلفساح  المخلوقات  معظم هذه  إلى آخر، اختفت  عالم  من  خالل هذا االنتقال 
ِفيَما َوَراء الهجرة إلى واقعها الجديد .تكيفت بنجاح جيناتها لتحمل عملية الِمُطمُسَمُطز  ،يجولويب نئاك نيوكت ةداعإل ،تانضاحلا نم عاونأ يف عرزي ،( ةيمنتل ةمزاللا ةينيجلا تارفشلا يوطي يذلا ءزجلا)

ل، مرة أخرى، حجم بعض المخلوقات التي ستعيش فيه لهذا السبب، بشققر المسققتقبل سققيظهرون .يمكن لالنتقال القادم أن يقلِّ
.أصغر من متوسط حجمهم الحالي و َستُكيف بيئتهم أيًضا مع حجمهم الجديد .

وبالتالي فمن الضروري فهم ذلك بشكل قاطع، مفاهيم المسافة والوزن والسرعة والكثافة والكتلققة، ال عالقققة لهققا بالطريقققة الققتي
.يتصورها الوعي البشري، وال حتى علمه الحالي فبالكثافة الرابعة، ال تستجيب الفيزياء والهندسة لنفس القوانين الفيزيائية .

دعونا نأخذ مثال شريط القياس الذي يمكنه أن يقيس، في اآلن ذاته، بضققعة مليمققترات، أو عققدة مئققات من األمتققار، وذلققك ألن
.مفهوم المسافة لن يكون له أي معققنى بالكثافققة الرابعققة في واقققع العققوالم المفرطققة األبعققاد، لن يعققد لمفققاهيم الخطيققة والققزمن

.والقياس مبرر وجود، ألن الكيانات التي تعيش فيها تعرف كيف تظهر العديد من الوقائع في آن واحد

: سؤال للمالك

كيف يمكننا تصور سير االنتقال إلى الكثافة الرابعة؟

.االنتقال إلى الكثافة الرابعة ظاهرة نفسية وجينية ثم فيزيائية لقد ذكرنا ذلك بالفعل، سيرتفع شعوركم بفقدان التققوازن، بسققبب
دعم وجودكم بالكثافة الثالثة .االحساس بعدم السيطرة على التوازن الحركي الذي شارك في  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.فقدان التوازن هو أول عالمات تغيير الكثافة الذي بات قريبا جًدا إنه يتعلق، ببساطة، بالتبققاطؤ في سققرعة دوران األرض، الققذي
حساسين .يمكن أن يدركه األشخاص المغناطو ريصت نأ اهناكماب لب ،ةيرهز اًمئاد تسيل ةرخآلا ةايحلا نأ اودهشل ،"مهعضوب" ةيارد ىلع اوناك ول ،ءايحألا-

ط، نوع من اإلشارات الكهربائية، جينات جسمكم تدريجيا، هذا األمر سيحولكم جسقققديا .ومع ذلك، سيأتي وقت حيث سيُنَّشِ
.وسققيمنحكم قققدرة اسققتقبال أوسققع للمجققال المعلومققاتي واعتمققاًدا على إدراككم الخطي للققزمن، من المحتمققل أن يتم هققذا

.التحول في غضون أيام قليلة بعد ذلك، ستُنقلون إلى الكثافة الرابعة وستظهرون، متجددين، بالكثافة الثالثة .

وعندما ستنتقلون من الكثافة الثالثة إلى الرابعة، ستكونون قادرين على تصور وتقرير ما سققيكون عليققه واقعكم، ألنكم سققتكونون
.على دراية بخلق واقعكم من المستوى الرابع سيظهر الواقع على هذا المستوى كما لققو كققان حلمققا وبالتققالي لن يتجلى، لكنققه
.سيبقى كموجات من الطاقة الكامنة يمكنكم بالتالي تعققديل هققذه اإلمكانققات بمجققرد التفكققير فيهققا، ومن ثم إنشققاء الواقققع الققذي

.اخترتمونه بتكثيفه، وترسيخه، كما تشاءون

ك الجهققاز العصققبي المركققزي، سققيربط وعي عقلكم
ّ
يعتمد هذا التحول على استعداد الققدماغ المتلقي، والققذي من خالل تشققب

.بترددات المستويات العليا

لذلك من المهم جًدا االستمرار في اعداد جيناتكم لتحمل هذا التحققول، من خالل مواصققلة، بقققدر اإلمكققان، النظققام الغققذائي
.البققاليوكيتوني باإلضققافة إلى ذلققك، يحميكم هققذا النظققام الغققذائي، بشققكل كبققير، من التالعب المباشققر من قبققل المجموعققة

.المفترسة

حذف السكريات، زيادة الققدهون، اليققود والصققوم المتقطققع حققققوا تققأثيرا مفيققدا على تنظيم الجينققات، وأَيْض الطاقققة، ومقاومققة
.اإلجهاد التأكسدي، واألداء العقلي وكذلك، فإن عملكم على أنفسققكم، من خالل تبققادل المعلومققات ونقاشققاتكم، على وشققك

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! إعدادكم لتغييرات مذهلة وسريعة

.فعلى المستوى البيولوجي، كيانكم العضوي يتولّى تحّمل هذا التغيير لقد تم اعققدادكم لققذلك من خالل األحمققال الفيروسققية
، المنبثقة من كثافات أخققرى والققتي، من خالل الهندسققة الوراثيققة الحيويققة المتقدمققة، سققاهمت في تسققريع الطفققرة الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "المتعمدة الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.الجينية

هذه الفيروسات هي ببساطة أجزاء من الشفرات الجينية التي تم إنشاؤها وتجسيدها بالكثافة الرابعة من قبل مجموعة أرواحكم،
الققرنين القبَلي الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال ".لكي يتم دمجها في جينوم كل واحد منكم، والققتي، من خالل عملكم الجمققاعي، ستسققتخدم إلعققادة تكققوين  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "

.بعبارة أخرى، لتوليد شفرات وحدتكم القبلية الجينية
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الوحدة القبلية محددة في جينومكم بمناطق مجزأة، تتكون من مؤشرات معينة تحدد نوعا فسققيولوجيًا وروحانيًققا تققدفع .هذه  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال " الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
.بعض هذه األجزاء الجينية الجهاز العصبي إلى تكوين خاليا عصبية مرآة، التي تسمح، حرفيا، بتجربة ما يشعر به شققخص آخققر

ا على الحالققة الهرمونيققة للفققرد، الققذي، من خالل سققلوكه، يمكن أن يققؤثر على التطققور هذه األجققزاء الجينيققة المققرآة، تققؤثر أيضققً
.المستقبلي لشخص آخر، خاصة ما بين اآلباء واألطفال

، وتطلققق إشققارة القققرد المائققة الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "وهذه الوحدة القبلية الجينية المشفرة في جينوم أفراد معينين، في اللحظة الحاسمة، ستوقظ  الإ ةقيقحلا هذه لوبق يف ءدبلا اننكمي ال هنأو ،نودقتعي امك ةرورضلاب يرجي ال "
.االنتقال

يمدقمو ءابطألا نم ةيافك ! هذا الموعد النهائي، بات قريبا جدا

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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