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لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .مقاالت عالم جديد امتداد لسلسلة دفاتر المالك انطلقت صياغة صفحاتها األولى منذ نهاية السسدفاتر وخالل األسسسبوع األول
التحرر القسسادم للكسسوكب، فال ينبغي لنسسا أن نرتسساح على أمجادنسسا، الحجر منذ تلك اللحظة، علمنا أنه على الرغم من  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "من  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "

! ألن األمر لم يُحسم بعد

البيسسادق البيضسساء كسسانت كسسذلك جسسزءا من اللعبسسة البيادق السوداء بدت أنها خسرت المبسساراة، إال أن  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .على الرغم من أن  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
؟نيبعاللا لآم ام :ُطِرح حينها السؤال ما مآل الالعبين؟

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .أخيرا، كما في كل نهاية اللعبة  أو نهاية الدورة إن فضلتم  األخيار، الطيبون، الخير بَدى أنهم فازوا بالمبسساراة ولكن هسسل له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب … له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا - له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .كانت هذه نهاية اللعبة حًقا؟ اقتنع الكثير بذلك بينما، فيما يتعلق بنا، كان علينا مواصلة عملنسسا، هسسذه المسسرة، الكتشسساف هويسسة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .هؤالء الالعبين الغامضين

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .في الحقيقة، الخطر ليس حيث ينظر الجميع ألن هؤالء الالعبين بالتحديد، وحوش ذكاء حقيقية، هم الذين ينظمسسون مصسسفوفة
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .عالمنا وهم ليسوا من يفكر فيه معظم الناس لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -عندما علمنا نهايةدفاتر المالك، انغمسنا في البكاء ليس ألن المالك تركنا  فكيف بإمكانه فعل ذلك؟  ولكن لعلمنا أننا كنا له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا - لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .نغلق الباب على النماذج القديمة وأن مرحلة جديدة من مغامرتنا االستثنائية فتحت لنا أخسسيرا أبوابهسسا االمسسور لم تنتهي، بعيسسدا

انتَهى األمر، لقد كسبنا الجنة  عن ذلك ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ألن اإلنسانية التي ستدخل قريبًا العصر الذهبي الجديد، ستعتقد   ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ؟نيبعاللا لآم ام : ! !

كنا ندرك أن بعض الناس سيموتون بسبب اإلصابة بهذا الفيروس التاجي المزعوم، ولكننا كنا نعلم أيًضا أن المزيد من الناس
سيكونون ضحايا األضرار الجانبية الناجمسسة عن الحجسسر واألكسساذيب والمعلومسسات المضسسللة والجهسسل وقبسسل كسسل شسسيء، اآلثسسار

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الجانبية للخوف، التي لن يعرف أحد أرقامها

من الواضح أن عامة الناس، الذين لم يتم أبًدا تحذيرهم، المفزوعين والمصدومين من وحشية حكوماتهم وعلمائهم الفاسدين،
يجب عليهم أواًل أن يستيقظوا من وهمهم الحلو الذي وضع كل ثقتهم، حياتهم، بين أيدي المنتخبين وجحافل مسسسؤولي تطسسبيق

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .القانون، الجهلة والفاسدين مثلهم

كونسسارو ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "على الرغم من أن العديد من الناس كانوا مقتنعين بأنهم تجنبوا شيئًا، ليس خطيرا بقدر ما كانوا يخشونه، إال أن وبسساء 
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .فيروس سيتضح قريبا أنه أكبر خدعة وحشية وخطيرة خضعت لها البشرية عبر التاريخ ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
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لن يثبت فقط أنه كان مجرد وباء أنفلونزا عادي تم تقديم صورة مشوهة عنسسه، بعيسسدة كسسل البعسسد عن الواقسسع، وذلسسك عن طريسسق
الدعاية واألكاذيب والذعر اإلعالمي، ولكن سيظهر الحًقا أن هذه الخدعسسة أخفت نوعسسا من األمسسراض الرئويسسة، أكسسثر خطسسورة،

الطاعون المتناثرة من مذنبات أوقات النهاية  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .والذي ليس سوى شكل آخر من أشكال  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "

وبالتالي فسسإن حملسسة الخسسوف هسسذه قسسد عملت أواًل على تغطيسسة تفكيسسك الدولسسة العميقسسة، السستي تحكمهسسا
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الجورجون الشهيرة المتنورة، التي تسير العالم

استخدمت الدعاية كسالح للدمار الشامل، أو على األقل كأداة هستيريا جماعية، لجعل بسطاء العقسسسل
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .يغرقون في بالغة جاهزة وهذا ما حدث بالفعل، لمعظم الناس لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

لم يكن الهدف من االنهيار المجتمعي والمالي، المخفي وراء هذا الدخان الفيروسي، إنعاش االقتصاد، كمسسا كنسسا نعتقسسد، ولكن
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .محاولة السيطرة الكاملة على العالم

جورجسسون النظسسام العسسالمي الجديسسد  مجموعسسة من الفسساعلين له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -كان على الكارثة المالية تمرير سلسلة من التغيسسيرات، لتمكين  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
الرأسمالية الكارثية الجديدة ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الخاصين، اختارتهم الدولة الصهيونية العميقة  من السيطرة على االقتصاد وتوليد  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لذلك كان من المنطقي تماًما أن يحذر المالك والكاسيوبيون من أن األمور ستصبح فوضوية وأكثر غرابة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .بالطبع، كانت الحكومات غير كفؤة أال يجب أن نقول أنه كان عليها أن تتظاهر بالغباء حتَى تتحقق أشياء معينة؟

لم تخطسسط جورجسسون المتنسسورين فقسسط نشسسر المعلومسسات السستي تخيسسف النسساس، لكنهسسا خططت
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .السيطرة على السكان من خالل استغالل هسسذا الخسسوف ولهسسذا، أفسسسدت وتالعبت بحكوماتنسسا

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ووزرائهم

، كسسان تسسسبيب هسسذا الوبسساء النظسسام المتنسسور العسسولمي الجديسسد ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "فإن الخطسسأ الفسسادح في خطسسة  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الفيروسسسي وإرادة اسسستخدام خصسسائص الفيروسسسات للتالعب بجينسسات اإلنسسسانية عمالء هسسذا
النظام العالمي الجديد لم يتصوروا قط أنه من خالل كسر القوانين الكونية، مكائسسدهم الجينيسسة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .والتكنولوجية لتحسين النسل، ستنقلب عليهم

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                                 2



لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لقد علمنا منذ تلك اللحظة، أن حبة رمل صغيرة ستحدث صرير دواليب التخطيط العسسولمي إن حبسسة الرمسسل هسسذه سسستؤدي
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .إلى االنهيار الكامل للمجتمع، إلى زعزعة اإلنسانية، ثم ستسبب الهزات األولى لصحوتها

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .انقلبت خطة العولميين رأساً على عقب، وبدأت إعادة تنظيم األمور، ولكن ليس كما توقعوا و كما لسسو كسسان من فعسسل سسسحر،
أوقفت بلدان في حالة حرب إطالق النار؛ تم تأجيل االنتخابات؛ أسعار الوقود ومعظم المواد الخام، بدأت في االنخفسساض؛

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .استفادت الشركات من خصومات ضريبية وإعفاءات مختلفة؛ وتم تعزيز الحماية االجتماعية لألكثر حرمانا

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .فجأة، انخفض معدل تلوث الهواء بدأت الطيور في التغريد من جديد استرجع الناس وقت العيش تعلّم األطفسسال البقسساء في لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .األسرة العمل لم يعد أولوية ولن يبَقى قاعدة الحياة الناجحة السفر والترفيه أصبحا أيًضا قيًما متقادمة لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .فجأة وبصمت، وبفضل الحجر، أصبح لدينا كل الوقت للعودة داخل أنفسنا، لتعلم قيمة الكلمات الضعف والتضسسامن حسستى ؟نيبعاللا لآم ام :
عَلى األقسسل، البشسسر المسسزودون بسسروح اتحسسد دحتا (السيارات الفاخرة، واليخوت، والسفن، والطائرات، ثابتة جزء كبير من اإلنسانية  دحتا (حورب نودوزملا رشبلا ،لقألا ىَلع) لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .بشكل عفوي أمام الفيروس التاجي

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .فخالل شهرين فقط تمت استعادة التوازن االجتماعي، توازن هش بالطبع، لكنه كان مستحياًل تخيله من قبل شيئاً فشسسيئاً، طَغى
! فهسسذا التوقسسف جعسسل من لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الخوف على الجميع وغير حزبه حيث بتحرير الفقراء لمطسساردة األغنيسساء، ذّكسسر كسسل فسسرد بإنسسسانيته

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الثوابت ارتباكا قوة البعض صارت ضعفهم و قوة األغنياء تحولت، بالنسبة للجميع، إلى مساعدة وتفاهم لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -كما أجبر الوباء النخب  الذين اعتقدوا أنهم أذكياء كفاية الستنساخ بشر بأمسسل العيش إلى األبسسد على كسسواكب أخسسرى  على له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ادراك عظمة جنونهم ومدى ضعفهم

الكونارو فيروس قد عمل ببساطة على تعسسيين ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "لذلك حتى لو كان البشر سيدفعون ثمن كارثة أملتها اختيارات سياسية، هذا  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .حد الذكاء البشري أمام قوانين الكون

: األسئلة األولى المطروحة عَلى المالك، بالنسبة لمقاالت العالم الجديد، هي

 مجسسرد حيلسسة إلخفسساءCovid-19 نأ اًضيأ ملعن انك .نعلم أن هناك صلة أكيدة بين الفيروسات المصاحبة للمذنبات و األوبئة كنا نعلم أيًضا أن 
 نأ اًضيأ ملعن انك .حقائق أخرى فما الذي يجب أن نفهمه من إصابة البشرية بهذه الفيروسات ذات مصدر مذنبي؟

الشسسفرات الجينيسسة الجديسسدة السستي ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "كما لمحنا مسبقا، فإن أقَوى وأسرع دوافع التطسسور البشسسري، في الواقسسع، هي الفيروسسسات  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .تنقلها الفيروسات المذنبية تظهر في نهاية كل دورة، وهذا ما يحدث حاليا ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "

فكر منبثقة من عسسوالم ذكسساء ُعليسسا يتم تصسسميمها من قبسسل أرواح عاليسسة، لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الفيروسات شفرات جينية تم إنشاؤها بواسطة أشكال له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لكي يتمكن الجنس البشري من التقدم نحو كثافات جديدة للوجود

االتصسسال بمجسسال ، تلعب دور هسسوائي من خالل  تنشسسط أو تثيرهسسا الحيسساة ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "تتضسسمن الفيروسسسات بروتينسسات السستي، عنسسدما  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .المعلومات في الكون، فإنها تجمع رموز جينية جديدة ضرورية لتقدم روح وجينوم الفرد الذي يتهيء لتغيير الكثافة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . هسسذه المعلومسسة لم تقبسسل بعسسد من قبسسل المؤسسسسة العلميسسة لعسسالمكم إن نأ اًضيأ ملعن انك .وبالتالي، تعد الفيروسات عوامل تغيير قويسسة وسسسريعة
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .األساتذة البارزين في الطب المتقدم، مغسسترين بأنفسسسم بقسسدر جهلهم للحقسسائق السستي تحكم عسسالمكم من الكثافسسة الثالثسسة كمعظم
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .األفراد، ينغمس هؤالء المثقفون العظماء في أبحاثهم وتخصصاتهم، بحيث ليس لديهم وقت كسساٍف لالهتمسسام بمواضسسيع أخسسرى

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .وهنا يصبح األمر مؤلما
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لتطور اإلنسان وارتقاء روحه،لو استطاعوا استيعاب أن  مفيدة  بالسعي إلى فهم أدوارها يمكنهم حتىالفيروسات  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . الكتفوا 
اكتساب المعرفة الالزمة في مجال الوقاية، لمساعدة الساكنة األكسسثر ضسسعفا على تعزيسسز مناعتهسسا، لكي تتمكن من دمج الشسسفرات

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الفيروسية التي قد تحتاج إليها

من الواضح أن العلوم اإلنسسسانية ال تسسزال بعيسسدة جسسًدا عن فهم أن األوبئسسة الفيروسسسية غالبًسسا مسسا تكسسون ضسسرورية لالنتقسساء الطسسبيعي
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .للبشرية، وأنه يمكن تجاوزها من خالل عمل داخلي عميق وحقيقي على الذكريات الكارميسسة لسسذلك، فمن الطسسبيعي أن يصسساب

! أي شخص يكافح من أجل القضاء على الفيروس باإلرهاق، ويضعف، ثم يموت في النهاية

، لن يسسساعد تقسسدم لهذا السبب، من المهم فهم أن أو البالكينيل مدقت دعاسي نل ،(مكافحة العدوى الفيروسية بلقاح أو دواء مثل الكلوروكينين  مدقت دعاسي نل ،(لينيكالبلا وأ)
 نأ اًضيأ ملعن انك . نأ اًضيأ ملعن انك .البشرية نحو كثافات وجود أخرى على العكس، سيبطئه

:سؤال للمالك

 نأ اًضيأ ملعن انك .على ما يبدو، تلعب الفيروسسسات المصسساحبة للمسسذنبات دوراً حاسسسماً في نهايسسة هسسذه السسدورة ففيمسسا يتمثسسل هسسذا السسدور البسسالغ
األهمية؟

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .عليكم أن تتذكروا أن المذنبات تجوب نظامكم الشمسسسي بانتظسسام يجب أن تفهمسسوا كسسذلك، أنهسسا تنقسسل فيروسسسات تحتسسوي على
ذكريات، قادمة من المادة المضسسادة، السستي تتضسسمن في حسسد ذاتهسسا، ذكريسسات عصسسور أخسسرى أو عسسوالم ملاوع وأ ىرخأ روصع تايركذ ،اهتاذ دح يف نمضتت يتلا ،ةداضملا ةداملا نم ةمداق ،تايركذ/بروتينات تحمل برامج
ربُِريا  ولكن بعض الفيروسات القادمة من الزمن، هي أشكال فكر تنقل أيًضا الشفرات لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .قديمة من الماضي، مثل أطلنتس و إ تارفشلا اًضيأ لقنت ركف لاكشأ يه ،نمزال نم ةمداقلا تاسوريفلا ضعب نكلو ... ايِرُبرِ پ

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الجينية للمستقبل، وبعبارة أخرى، لذاتكم المستقبلية

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . عام تقريبا، يعبر هذا الحطام نظامكم الشمسي بانتظام٣٦٠٠لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .المذنبات هي مخلفات متبقية لكوارث كوكبية أو كونية قديمة كل 
فيروسسسات ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "بعض هسسذه المسسذنبات، عنسسدما تسسدخل الغالف الجسسوي لألرض، تتحسسول إلى غبسسار وهسسذا الغبسسار هسسو السسذي يحمسسل  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الماضي

 وعندما تضرب نأ اًضيأ ملعن انك .وبالتالي، تحمل الفيروسات التي ينقلها هذا الغبار المذنبي، الذكريات والشفرات الجينية ألسالفكم، لماضيكم
، تنتشر فيروسسساتها في الهسسواء السسذي تستنشسسقونه وفي النهايسسة، عنسسدما تسسزرع على لكوكبكم الحالي لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .المذنبات الغالف الجوي  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . الحديث الخاص بكم، فإنها تتحول مسببتا أعراضا مختلفةDNA،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "جينوم  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
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وهكذا، فإن الشخص الذي يستمر خاضعا لردود فعل الخوف، ويسعى إلى شفاء نفسه باألدوية دون محاولة فهم سبب مرضه،
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .أي الذي ال ينجح في حل الكارما بذكرياته، سيجمع شفرات السلف مع شفرات حاضره

، ستضطر روحه إلى التجسسسد من شفرات الماضي دحتا (في ذلك الحين، إذا جاز التعبير، غير قادر على تحرير نفسه من ذكرياته  دحتا (حورب نودوزملا رشبلا ،لقألا ىَلع)
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .في الكثافة الثالثة، لتكرار العمل

نظًرا لكون هذه الفيروسات تنقل أيًضا شفرات ذاتكم المستقبلية، فإن الشخص المصاب لديه كسسل المنفعسسة في تحريسسر جينومسسه
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .من شفراته القديمة، حتى يتمكن من دمج، بشكل صحيح، شفرات مستقبله الرابع الكثافة

لذلك عندما يظهر وباء خالل مرحلة من مراحل تطور البشرية، يجب على الساكنة المصسسابة بسسالفيروس التكيسسف، وإال سسستختفي
 نأ اًضيأ ملعن انك .في دورة أنتروبية، حلقة زمنية ال نهاية لها، مثل تلك التي حبس فيها مفترسي خدمة الذات من الكثافة الرابعة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .لذلك، يجب أن تفهموا أن كل تكيسسف لألحمسساض النوويسسة بجينسسومكم، مصسسدره فيروسسسات أثرهسسا اإلجمسسالي على تطسسور البشسسر
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .والثدييات عامة، سمح دائًما بتطور سريع للغاية لحمضهم النووي وأّدى إلى انقراض أشكال الحياة السستي لم تتكيسسف وعندما

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .يحدث هذا بالكثافة الثالثة، تسمح األوبئة الفيروسية للساكنة المصابة، بتحقيق قفز سريع نحو مستوى واقع أعلى وفيمسسسا يتعلسسسق
! بالبشر حاليا، هذا القفز سيتم نحو عوالم الكثافة الرابعة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .يمكن بالفعل إثبات هذا العلم من قبل باحثين جادين استفادوا من تحليل البيانات الضخمة للتطور البشري ولكن في السسوقت
! الحالي، ال يزال نشر هذا النوع من المعلومات محظوًرا عليهم

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .كشفت هذه البيانات عن التأثير اإلجمالي للفيروسات على تطور السسذكاء البشسسري وتطسسور الثسسدييات عامسسة وفي اآلونسسة األخسسيرة
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .فقط، بدأ تأثير فيروسات المذنبات على قابلية التكيف لإلنسان مع التغير البيئي، يثبت بشكل وثيق الصلة

ومع ذلك، األفراد الذين أصيبوا بالفيروس قبل عام أو عامين، وبعسسد أن رحبسسوا بطفرتسسه من خالل عملهم السسداخلي، أصسسبحوا
، صار من الواضح أنه أكثر خطورة على ساكنة عوالم خدمة الذات متطور لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ناقلي عدَوى فيروس  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "

يمكنكم اآلن فهم لما الوباء الفيروسي، الذي كان من المفترض أن يلعب دور سالح حرب بيولوجية ضسسد اإلنسسسانية، سسسينقلب
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ضد أولئك الذين تخيلوه وصنعوه ولما صانعيه، الذين وقعوا في فخ عجرفتهم، يخشونه اآلن لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

:سؤال للمالك

إذا فهمنا بشكل صحيح، ففي نطاق تطور اإلنسان وتقدمه نحو كثافسسة جديسسدة للواقسسع، التلقيح العسسام أو عالج السسدكتور َراُوولت
بالهيدروكسي كلوروكوين، كالهما عديم الفائدة ؟

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . محاربة فيروس ما ال تفيد أولئك الذين اختاروا الهجرة إلى عوالم عالية الكثافة ولكن بالنسبة ألهالي خدمة الذات، بالتأكيد !
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .فعالجهم بالكلوروكينين خير من التلقيح

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .افهموا أن الحمولة الفيروسية التي تجوب كوكب األرض في نهاية الزمن هذه، قد بسسدأت في فصسسل العسسوالم لقسسد ابعسسدت عن
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .طريق التجديد، البشر األكثر انحرافًا هؤالء الموظفون الصحيون ووكالء الدولة العميقة الذين، أكثرهم، لم يكونسسوا حسستى أطبسساء،
ولكنهم كانوا، قبل كل شيء، مهتمين باألموال السستي يمكن كسسسبها من خالل دعم مصسسالح شسسركات األدويسسة الكبسسيرة اإلجراميسسة

Big pharmaلوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . لقسد خسانوا بالفعسل أرواحهم سستتم إعسادة تسدوير هسذه النخبسة، األكسثر فسساًدا على الكسوكب، في حلقسة كارميسة لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .طويلة الزمن

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .وألنه لم يكن مربًحا كفاية، تم في البداية، تشويه عالج الدكتور راُوولت وفيما يتعلق بالدعاية، لم يقتصر الموظفسسون الصسسحيون
على نشر أخبار كاذبة، بل استمروا في ممارسة الضغط النفسي على األطباء الفرنسيين، لحث الحكومة على اتخسساد اجسسراءات،

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .كانت تعلم أنها غير ضرورية وغير مسؤولة، والتي تلزمها الكذب

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .على الرغم من هذه الدعاية، لم تنخدع الجماهير لقد فهم المزيد والمزيد من الناس ما يجري وراء الكواليس بدأ اسسسستيعاب لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .حقيقة الوباء الفيروسي الكاذب ينتشر كالنار في الهشيم وبجهود الكثسسير منكم، هسسذه المعرفسسة ُطبعت في مركسسز اعتقسساد السسروح
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .اإلنسانية، مما منحها، في نهاية المطسساف، قسسوة جديسسدة  قسسوة رفض الواقسسع السسذي عرضسسته عليهسسا الجورجسسون العولميسسة وأخسسيرا، ؟نيبعاللا لآم ام :

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الحجر المنزلي أجبر الجهلة، وبعبارة أخرى، أولئك الذين قبلوه، على إقناع أنفسهم بصدق تهديد وبائي
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:سؤال للمالك

هل من الممكن توضيح من هم البيادق البيضاء ومن هم البيادق السوداء ؟

كسسانت البيسسادق السسسوداء، بال شسسك، شخصسسيات المجسسال البيُدوشسسيطاني ومجسسال الفسسساد المسسالي المسسافيوزي، والسستي تشسسمل
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .شخصيات معروفة في العالم السياسي الوطني، والدولي، و غيرها هم أوالئك الذين أدركتم أنهم مختلون نفسسسيون في خدمسسة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -دحتا (SDSدحتا (حورب نودوزملا رشبلا ،لقألا ىَلع) الذات، سلبيون جًدا

البيادق البيضاء، على سبيل المثال، تمثلهم جنود من القوات الخاصة األمريكيسسة، أيضسسا في خدمسسة السسذات، السستي تصسسرفت بنسساء
 مسسارس، حينمسسا كسسانت٩لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .على أوامسسر تسسرامب والسسبيت األبيض هسسذه القسسوات كسسانت من بين تلسسك السستي لم يتم اسسستدعاؤها في 

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . تحلق نحو أوروبا ألن هذا السرب من القاذفات كان خدعة لجعل الصهاينة يؤمنون بسسأوان الهرمجسسدعون ولكنB2القاذفات  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
في حين أن هؤالء كانوا مسرورين بالنجاح التالي لخطتهم، تم القبض عليهم، واحًدا تلو اآلخر، من قبل هذه القوات الخاصسسة

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الشهيرة

ومن نفس المنطلق، تحت غطاء المساعدة اإلنسانية، تم تكليف قوات خاصة روسسسية هسسذه المسسرة، من قبسسل بسسوتين نحسسو إيطاليسسا،
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .وذلك لوضع حد للممارسات المافيوزية للفاتيكان ومنظماته المربحة المستغلة جنسيا لألطفال والشيطانية

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .في الواقع، كانت المباراة بين البيادق السوداء والبيادق البيضاء لعبة شطرنج مذهلة، السستي أتسسارت أنظسسار العسسالم بأسسسره ولكن
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .العيون المسّمرة على اللعبة، لم يكن بإمكانها مالحظة ما يجري تحت الطاولة

وماذا جَرى تحت الطاولة ؟

له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -كما سبق أن أعلنا، فإن الحدث الكوني  الذي رصدته وكالة ناسا وكشسسفت عنسسه للسسسلطات السستي تحكم عسسالمكم  سيُسسسبب له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .قريبا توقف األنظمة اإللكترونية واإلنترنت هذا الحسسدث، مسسذنب من المفسسترض أن يضسسرب الغالف الجسسوي لألرض، أو وميض
مغناطيسي شمسي، مهما كان، حتى لو حدث قريبًا، لن يمثل مركز الموجة، ألنه سيكون من فعل قوى الكثافة الرابعة في خدمسسة
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الذات لكن الموجة ستبرز أثناءه أو بعده مباشرة، ألنها هي التي ستسبب حصاد األرواح الشهير ففرصسسة مشسساهدة ذلسسك لن لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .تتاح لمعظم الناس، ولكن سيالحظون، بالتأكيد، أن العالم قد تغير

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .هذا الحدث المغناطيسي سيرجع األمور إلى نصابها الصحيح بين العبي الكثافة الرابعة كثير هم النسساس السسذين سسسعدوا بهسسذا
Big  oneلوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . الكوكبي، دون أن يعرفوا أن انفصال العوالم كسسان جاريسسا بالفعسسل وحسسدث ذلسسك أمسسام أعينهم لكن، منومسسون بآثسسار لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الحجر الصحي، قلة فقط أدركت األمر

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . بالتحديد، عّجل عمالء الكثافة الثالثة اختباأهم في المالجئ المضادة للقنبالت الذرية ال يعلمون ذلكBig oneوتحسبا لهذا 
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .بعد، لكنهم سيختمون حياتهم، مدفونين في هذه األنفاق الضخمة صممت هذه المالجئ من أجل البقاء على قيد الحيسساة، ومن

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الواضح أنها ستتحول إلى توابيت أبدية

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . فرق قيادة متهمة بالتآمر إلى مخبأ جبل شايان كما تم عزل عناصر أخسسرى من القيسسادة والسسسيطرة العسسسكرية19له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -COVIDدفع 
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .األمريكية في مكان ثالث لم يكشف عنه

https://www.thedrive.com/the-war-zone/32777/covid-19-drives-command-teams-charged-with-homeland-
defense-into-cheyenne-mountain-bunker?
xid=fbshare&fbclid=IwAR26MuF5PujRe5wRCWPQcB7KTPYrBQC_3Z1iSXbLNoozRUS9j91wppxpVtE

:سؤال للمالك

هل كان للحجر دافع حقيقي ؟

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ينبغي عليكم أن تعتبروا الحجر كتجربسسة لبدايسسة فصسسل الوقسسائع فلنفسسترض أنكم تجهلسسون وجهسسة نظسسركم فيمسسا يخص الواقسسع من
حولكم، أو تقمعون قيمكم بسبب خطاب فرض عليكم، فستعرضون أنفسكم لخطر أكبر، والسسذي على المسسدى الطويسسل، سسسيكون

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .أكثر فتًكا من أي فيروس رصد حتى اآلن
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زيادة عملية  ألن  والحجر  بالوباء  المرتبطة  الموت  احتماالت  من  أشد خطورة  وهو  والروح،  الوعي  موت  هو  الخطر  لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .هذا 
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .المعرفة من خالل تبادل المعلومات بين الناس، كانت ستعزز مركز اعتقادهم واالستفادة من هسسذا الفاصسسل، لتعلم التفكسسير،

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .كان من الممكن أن يغير جزءا كبيرا من مصيرهم

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .موت الروح هذا موت بطيء للغاية ألن موت وعيكم أو موت قدرتكم على التفكسسير النقسسدي، سسسيمثل في نهايسسة المطسساف، مسسوت
متاهة الجحيم ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "جميع القيم التي زرعتمونها خالل تجسداتكم وهذا االنتكاس لقيمكم هو الذي سيسقط روحكم في  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا " ! لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

ولكن، كونكم تتعلمون أكثر فأكثر أن تصيروا منعاء للدعاية المفروضة عليكم طوال اليسسوم على الشسسبكة، فسسإنكم تصسسبحون حرفيسساً،
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .محصونين ضد هذا المشروع الضخم لقمع الروح البشرية

في واقع عالمكم، أدى الحجر إلى تحقيق فصل أول، حد بين األشسسخاص الخسسائفين وأولئسسك السسذين بسسدأوا بتلقي تسسدريبات من
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .روحهم، فحافظوا على إيمانهم المسافة التي يفرضها الحجر، على الرغم من كونها غير ضسسرورية، أرسسست فصسسال أوال في وعي

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .األفراد وأشارت إلى انفصال حقيقي بين قوى الرنين االهتزازي للبعض بالنسبة لآلخرين لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

فاحترام الحجر، خوفًا من اإلصابة بالفيروس، منع األفراد الجاهلين والخائفين من االسسستفادة بالمعلومسسات الثمينسسة، و بسسالرنين
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .االهتزازي لألشخاص الذين كانوا على علم بالواقع وراء الستار في اآلن ذاته، هؤالء األخسسير ين كسسانوا محمسسيين نوعسسا مسسا من

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .طفيليات الطاقة التي، في األوقات العادية، كان بإمكانها ربط قناة بشخصهم

، وبسساءهم الفيروسسسي ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "على مستوى آخر من هذه اللعبة، عندما أدرك أعضاء مجموعة خدمة الذات المتنسسورين، أن الهسسدف من  ،انداجمأ ىلع حاترن نأ انل يغبني الف ،بكوكلل مداقلا "
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .والتحكم به، خارج عن سيطرتهم، فقد أجسسبروا على اتخسساد كسسل الحيسسل الممكنسسة إليقسساف الوبسساء السسذي أثسساروه بأنفسسسهم وعلى
استعداد للقيسسام بسسأي شسسيء إليقسساف انتشسساره، سسسيحاولون على األرجح، حصسسر سسسكان العسسالم في المنسسازل، عن طريسسق إرسسسال

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الجيوش

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .في الواقع، كان للوباء الفيروسي تأثير معاكس لما توقعوا بعد أن بدأت الفيروسسسات المذنبيسسة في تعسسديل جينسسوم البشسسر، صسسار
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .هؤالء أكثر تجاوبا مع المعلومات الواردة من الحقل المعلوماتي أو من ذاتهم العليا

، عسسززت هسسذه الشسسفرات الكونيسسة، بسسسرعة كبسسيرة، جينسسات اإلحسسسان19له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -Covidوبفضل التأثير التآزري للفيروسسسات المذنبيسسة و 
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .والصدق، التي تم قمعها منذ فجر التاريخ وبالتالي، سيصبح الناس أكثر حساسية ألخالقيات خدمسسة اآلخسسرين وهسسذا بسسالطبع لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .يتعارض مع الخطط التي وضعها ذوي خدمة الذات، إلخضاع البشرية في الكثافة الرابعة

! لم يكن بامكسسانهم لذا يمكنكم أن تفهموا لما رفضت السلطات الصسسحية السسسماح بسسإجراء اختبسسارات الفحص وتوزيسسع األقنعسسة
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ترك الجماهير تدرك الخداع وراء الوباء

https://fr.sott.net/article/35163-Comment-la-France-se-prive-de-150-000-a-300-000-tests-par-semaine

من الواضح أن الدعاية الصحية، التي تشير إلى عدد مروع من الضحايا، بينما المستشفيات لم تكن مزدحمة أكثر مما كانت
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .عليه خالل اإلنفلونزا الموسمية، تتالعب باألرقام والمعلومات إللهاء الناس عن الحقيقة

https://www.reseauleo.com/coronavirus-phase-deux-elargir-arbitrairement-la-definition-de-la-maladie/ملاوع وأ ىرخأ روصع تايركذ ،اهتاذ دح يف نمضتت يتلا ،ةداضملا ةداملا نم ةمداق ،تايركذ

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .ومع ذلك، فإن  هذه الكونة الضخمة من األكاذيب لها سبب وجسسود حقيقي إنهسسا موجسسودة حسستى تتمكنسسوا من رؤيسسة أنهسسا حقسسا
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . األشياء موجودة، لكي يتمكن من لديه عيون، من رؤيتها كونة من األكاذيب !

وفي هذا العالم، أصبح اإلنسان الذي لديه عيون لرؤية ما وراء المظاهر، شكاًل من أشكال الحياة، متطسسورا وفي مرحلسسة متقدمسسة
فكسسر متمثلسسة في له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -جسسًدا سيصسسل قريبسساً إلى قسسدرات سيسسستعيدها تسسدريجياً، وذلسسك من خالل جملسسة أمسسور، من بينهسسا أشسسكال لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الفيروسات هذا النوع المحدد للغاية من الطفرات التي تسببها األوبئة الفيروسسسية الحاملسسة لشسسفرات جينيسسة جديسسدة، سسسيدفعه

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .بسرعة إلى وقائع أخرى

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .اآلن عليكم أن تفهموا أن شعوب خدمة الذات ال يمكنهم الخلق كان يُسمح لهم فقط بالتدخل، بتعديل، و بحذف أشكال
! هسسذا القسسانون الكسسوني السسذي اسسستغلوه على حياة معينة، ولكن ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يحذفوا حريسسة عيش اإلنسسسان

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .نطاق واسع، لم يستفيدوا منه كثيًرا، ألنهم لم يعرفسسوا كيسسف يستخلصسسوا دروس التجسسارب السستي عرضسست عليهم لكن، سسسجين
 على درب خدمسسة سسسنة، فسسإن إنسسسان الكثافسسة الرابعسسة في طسسور النشسسوء،٣٠٠٠٠٠مصفوفة الزواحف لخدمة السسذات لمسسا يقسسرب من 
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، سسسيتعلم خلسسق أشسسكال حيسساة جديسسدة، وسينضسسم هسسذه المسسرة، إلى جماعسسة المخططين والمبسسدعين للعسسوالم بالكثافسسةاآلخسسرين
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .الخامسة

له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -  أي االقتنسساع العميسسق المنبعث من مركسسز اعتقسساد مبسسني علىإيمسسانكملوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا . وهو قسسوة الخلسسق الحقيقيسسة و الحبتم إنشاء عالمكم ب له نكلو .ةارابملاب اوزاف مهنأ ىَدب …ريخلا ،نوبيطلا ،رايخألا -
لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .المعرفة، هو الذي سيصبح، من اآلن فصاعًدا، تجلي الطاقة اإلبداعية لإلنسان الجديد وقوة اإليمسسان هي السستي ستكسسسر األقفسسال

! التي تتضمن الحقيقة وتفتح أبواب عالم جديد

لوألا عوبسألا لالخو رتافدلا ةياهن ذنم ىلوألا اهتاحفص ةغايص تقلطنا .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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