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رقديدج م   ٢المقا مقر ل

؟       اآلخري؟ ن خدم؟ نيرخآلا ة ف؟ نيرخآلا ةمدخ ي جديد؟ نيرخآلا ةمدخ يف ة فيروسي؟ نيرخآلا ة جائح؟ نيرخآلا ة
و

مذهل؟ نيرخآلا ة      لكنها صعب؟ نيرخآلا ة تجرب؟ نيرخآلا ة العوالديدج مةلهذم اهنكل ةبعص ةبرجت ، ! إنفصا مقر ل

، لم تصييل إلى مقييدار(NOM)على الرغم من أن الجائحة الفيروسية التي كييانت سييتُتَِوج ثم تُرسييخ النظييام العييالمي الجديييد 
.الهستيريا الناجمة عن هذا الفيروس، فالحجر الكوكبي الشهير الذي أقامه السيكوباتيون العولميون، صار تجربة روحانية بارعة

ومع ذلك، فإن وجهة النظر هذه تنطبق فقط على المتدربين، ألن بالنسبة للجهلة، يرسم الحجر أفق نوع جديد من الديكتاتورييية
.العالمية

ال يهم مييا إذا كييانت طبيعيية الفيييروس التيياجي مصييطنعة أم ال، فهييذه المحاوليية للسيييطرة على العييالم من قبييل مفترسييي أريييون
 قد فشلت، حتى لو أنها نجحت في إلزام اإلنسانية بعصر ذهبي آخر، دورة جديدة من وهم خدمة اليييذاتN.O.Mواتباعهم من 

.مخصصة لألرواح البشرية المستقبلية

لذا، سواء أردنا ذلك أم ال، وسواء قررنا الترحيب به أم ال، فإن هييذه التجربيية الكوكبييية سييتكون بمثابيية نقطيية تحييول كبيييرة في
! .تاريخ البشرية لذا لم يعد بإمكاننا إنكار أن شيئًا قد تغير بالفعل في عالمنا

! الشوارع صامتة، المارة قلّة هادئة، حركة المرور وخطوط الطيران يكادان أن يكونا منعدمين، أوال عن طريق تذوق الهدوء –
.وعدد قليل من األفراد يزرعون حدائقهم من الواضح أننا نحظى، من خالل عيشيينا في الجبييال، بامتييياز إلى حييد مييا على هييذا

! المستوى، إال أننا استطعنا مع ذلك ادراك أننا، للمرة األولى منذ وقت طويل، نعيد اكتشاف عالم ما قبل الحداثة والتقدم

! بفضل الحجر الذي بدأ في فصل الربيع، الذي فرضته الكارثة المزعومة، شيياهدنا األشييجار تزهيير يومًييا ثم بمراقبة الطبيعة –
.بعد يوم النباتات التي مرت عبر فصل شتاء خال من الصقيع، استيقظت واخضرت بشكل خجول تييدريجيا، تجييرأت الطيييور .
.والحيوانات على االقتراب من البشر وفجأة، كما في الماضي، تحدثت معنا الطبيعة مرة أخرى، ببسيياطتها وهشاشييتها، وحييدثتنا

. ألنه على الرغم من الحجر، بفضييل التوصيييات الملحيية لييذاتنا المسييتقبلية، علمنييا أننييا لم نكن أبييًدا وحيييدين وفي هييذه عنا !
.األثناء، تابعنا زراعة حدائقنا لفهم ذلك

.والجائحة بالطبع أزمة الفيروس التاجي، برنامج مأتمي كان يهدف إلى إقامة نظام صحي شمولي من خالل تعزيز الخيييوف، –
الذي يقوم في حد ذاته على التضحية بالحريات ومنظور خطيية تلقيح إجبيياري، لن تسييمح فقييط بالتشييكيك في النظييام الصييحي

.الفاسد والتنظيم المالي العالمي المحتضر، ولكن سيكون لها تأثير مفيد على الشعوب، وهذا ما لم تتوقعه الحكومة الخفية

   ٢٥  مقتطف من الدفتر   :منذ فترة، حذرنا المالك  

نيية بين الظييروف الحالييية والمسييتقبل الييذي ينتظييركم ليس من قبيييل الصييدفة أن المالك اقييترح عليكم
ّ
.هنيياك عالقيية معي

.حدائق لزراعتها تعلم تخزين بذور الخضروات المقاوميية للييبرد وإعييادة زرعهييا في الموسييم المقبييل، حاجيية أساسييية .
نأ نوعقوتي نيذلا كئلوأو .الفاسد، ستكون لديه الوسائل للعيش وأولئك الذين يتوقعون أنألنه ال أحد، يحترم القواعد التي وضعها هذا المجتمع

نأ نوعقوتي نيذلا كئلوأو .يكونوا قادرين على االحتفال بانتقالهم إلى الكثافة الرابعة، سيتعين عليهم تعلم زراعة حدائقهم الخاصة

.في هييذه األوقييات، حيث بسييبب هييذا البرنييامج العييولمي، انقلبت عاداتنييا، وتغيييرت حياتنييا، شييء مييا حييدث بالفعيل من اآلن
فصاعًدا، سيذكرنا كل يوم بهذه الجائحة التي خاللها، على معرفة كاملة بالواقع وراء الستار، ال يسعنا إال أن نبدي التعياطف ميع

.الجالدين، والضحايا والمنقذين، المكفوفين والجاهلين بعمق لألسباب الجذرية لهذه الكوميديا المأساوية
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.مجموعة الجالدين، يفترض أنها عمياء لألسباب الجذرية لهذه الكوميديا المأساوية

.مجموعة الضحايا العاديين، يجهلون بعمق األسباب الجذرية لهذه المأساة

.مجموعة المنقذين مكيفة عقليا لتجاهل األسباب الجذرية لهذه الكوميديا المأساوية
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في الواقع، هذه المأساة اإلنسانية التي لعبت خاللها المجموعات الثالث دور الجهات الفاعلة، ليست إال انعكاًسا لباثولوجييا،
للذات لإلنسانية الحديثة وتكنولوجيتهييا هييذا السييلوك التخريييبي لإلنسييان .ُصممت من قبل بشر، وكشفت عن السلوك المدمر ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل-

.الحديث، المفترض أنه ذكي، تم دائًما وصفه بوضوح من قبل الشعوب األولى

هذه المأساة اإلنسانية التي تعارض التعليم المقيدم ألجييال، معقيدة للغايية لفهمهيا، فلقيد تحيولت إلى تلقين يبيدأ بتيدريبنا على
.الحقيقة وتسليط الضوء على الحقيقة، سينير سبيل حياتنا وهذا أمر عجز عن تحقيقه التعليم الكالسيكي . .

.التدريس الكالسيكي يعمل فحسب لغرس المعتقدات فينا، انه ال يهيؤنا أبًدا إللقاء الضوء، بالمعرفة، على صعوبات وجودنا إنه
.يدعمنا لزراعة وتزويد ذكاء العقيل والتفاعيل وفًقيا لمعتقيداتنا، ولكنيه ال يعلمنيا أن نتصيرف بميوجب هيذه المعرفية كميا أنيه ال
يُضيبطنا النيتزاع طاقية اآلخيرين نيرخآلا ةقاط عازتنال "يدرسينا تكيريس النفس لآلخيرين، ولكن فقيط خدمية أنفسينا إنيه ال يعلمنيا أن نحب، ولكن  نيرخآلا ةقاط عازتنال " .

.وذلك لتلبية احتياجاتنا الخاصة

لذلك فإن الوجه الخفي لهذه الجائحة الفيروسية، كشف بوحشية عن هذا المرض النفسي الروحاني للييروح البشييرية، وبعبييارة
.أخرى، صورة لالختالل العقلي الجماعي الذي ظلت البشرية الحديثة خاضعة له منذ نشأتها

بسبب اعتمادهم على هذا التعليم الكالسيكي لماليين السنين، البشر يقبلون آفة، مرض أسوأ بكثير من الطاعون، شر أبشييع من
.السرطان، مرض رهيب، والذي، بال شك، يجهله الطب و العلم وعلى عكس مرض فيروسي معتاد، فإن هيذه اآلفية ناتجية عن

.نوع من كيان نفسي، الذي مثل الفيروس، يتم إنتاجه ثم نشره بأفكار من عوالم مفترسة

هذه األرواح الضارة تعمل كسم نفسي خبيث، عامل ُممرض عقلي يجبر الفرد على إطعام ذاته األنانية، الستبعاد سيادة ذات
.اآلخرين

هذه األفكار الممرضة التي أُشيَر إليها بأسماء مختلفة عبر تياريخ البشيرية، والييتي مصيدرها العييوالم المفترسيية لخدمية اليذات،
.تشكل حقيقة تضمن، تشمل، تُنذر وتُعبر بشكل ضمني، على جميع أشكال تدمير الذات وبطبيعة الحييال، تييدمير ذات اآلخييرين

.هذا التدمير انغمس فيه تقريبًا، كل الجنس البشري وهكذا أصبح أي سؤال وجودي، ثانوي لعقله .

نيرخآلا ةقاط عازتنال "، الظالل السوداء، طفيليات العقييل، ِوتِييُك و جن، يمكن اسييتيعابها بالفعييلFlyersنيرخآلا ةقاط عازتنال "هذه األفكار المفترسة، التي تسمى أحيانًا 
.كفيروسات، تصيب ثم تضخم أفكار الفرد

https://www.reseauleo.com/fiction-ou-realite-les-parasites-de-l-esprit-ou-la-description-du-wetiko-dans-le-classique-de-
science-fiction-de-colin-wilson  /  

نظًرا لكونها ممِرضة وُمعدية أكثر من وباء فيروسي، فإن أولئك الذين يرفضون رؤية ما تكشف لهم أفكارهم الملوثة، هم على
.وشك فقدان أنفسهم إلى األبد إنهم من أولئك الذين يساهمون، من اآلن فصاعدا، في وقف إنسانيتهم .

 ألنه إذا اسييتطاع النيياس أن يفهمييوا أن معظم األفكييار ليسييتنأ نوعقوتي نيذلا كئلوأو .لذلك ال يوجد شيء أكثر أهمية من تعلم إدراك مصدر أفكارنا
.أفكارهم، فإن اكتشافها سيسمح لهم بامكانية إيقاظ، أعلى بكثير، لطبيعتهم الحقيقية هذا النوع من األفكار الييتي يغرسييها هييؤالء
ا متسرعة، اندفاعية، غير مسيؤولة، ناتجية عن الغضيب، وكارثيية  بيل إن هيذه األفعيال، بالنسيبة ...المفترسون غالبًا ما تولد أفعالً

.للبعض، قد تصبح شيطانية، قد تدفع إلى الولع الجنسي باألطفال، والى الرق

https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/06/20/le-directeur-de-l-unicef-de-bruxelles-est-arrete-pour-
pedophilie_4049817_1819218.html?
fbclid=IwAR0Se21SvtvrEIpzu6NZ5YpwLKDnZM0JJTba9sJOGb6_pOdpEIQMgSKHqjU

https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/12/q-scoop-besancon-un-magistrat-soupconne-davoir-propose-sa-
fille-pour-des-rapports-sexuels  /  

https://www.reseauleo.com/hollywood-cia-epstein-pizzagate-decouvrez-le-documentaire-out-of-shadows/

https://pedopolis.com/

باستمرار إلى الكيميائي، الذي يؤدي  الهرموني  النفسي وأحيانًا  بأصله  آخر  يتميز عن أي مرض  مفترسة،  بروح  التلوث  إن 
.سلوك آلي أو غريزي، ولكن في جميع الحاالت  تقريباً، غير واع بُمرتكبه

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                                 3

https://pedopolis.com/
https://pedopolis.com/
https://www.reseauleo.com/hollywood-cia-epstein-pizzagate-decouvrez-le-documentaire-out-of-shadows/
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/12/q-scoop-besancon-un-magistrat-soupconne-davoir-propose-sa-fille-pour-des-rapports-sexuels/
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/12/q-scoop-besancon-un-magistrat-soupconne-davoir-propose-sa-fille-pour-des-rapports-sexuels/
https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/06/20/le-directeur-de-l-unicef-de-bruxelles-est-arrete-pour-pedophilie_4049817_1819218.html?fbclid=IwAR0Se21SvtvrEIpzu6NZ5YpwLKDnZM0JJTba9sJOGb6_pOdpEIQMgSKHqjU
https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/06/20/le-directeur-de-l-unicef-de-bruxelles-est-arrete-pour-pedophilie_4049817_1819218.html?fbclid=IwAR0Se21SvtvrEIpzu6NZ5YpwLKDnZM0JJTba9sJOGb6_pOdpEIQMgSKHqjU
https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/06/20/le-directeur-de-l-unicef-de-bruxelles-est-arrete-pour-pedophilie_4049817_1819218.html?fbclid=IwAR0Se21SvtvrEIpzu6NZ5YpwLKDnZM0JJTba9sJOGb6_pOdpEIQMgSKHqjU
https://www.reseauleo.com/fiction-ou-realite-les-parasites-de-l-esprit-ou-la-description-du-wetiko-dans-le-classique-de-science-fiction-de-colin-wilson/
https://www.reseauleo.com/fiction-ou-realite-les-parasites-de-l-esprit-ou-la-description-du-wetiko-dans-le-classique-de-science-fiction-de-colin-wilson/
https://www.reseauleo.com/fiction-ou-realite-les-parasites-de-l-esprit-ou-la-description-du-wetiko-dans-le-classique-de-science-fiction-de-colin-wilson/


الغير ببساطة جانب آخر من الذات  أو بديل  والذي يتجلى ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل-ومع ذلك، مراقبة اآللية فينا وفي غيرنا من خالل ظاهرة المرآة  ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل- (
، تسمح لنا بالتعرف على هذه اآللية المفترسة بشكل أكثر موضوعي .من خالله الكيان المفترس )

لذلك، فإن مشاهدة هجماتها والتعرف عليها، أي تجلي الخلل النفسي للمفترس في العالم الخارجي، سيتيح لنا فرصة إدراك
.انعكاسها، ثم سيسمح لنا بتفقد األعراض والتعرف عليها في أذهاننا

:سؤال للمالك

ى بالنسبة للساكنة العادية، إما إلى زييادة النزعيات النفسيية المختلية، بقييادة هيذه األرواح المفترسية لقد الحظنا أن الحجر أّدَ
نأ نوعقوتي نيذلا كئلوأو .الشهيرة، إما إلى تعزيز ميول خدمة اآلخرين كيف يمكن تفسير هذا التأثير لمجموعة خدمة الذات في وجودنا، وكيف بإمكاننييا

الحد من الهجمات النفسية لهذه الطفيليات الرابعة الكثافة ؟

، أو إذا كنتم تتييأثرون المولييدة للمجيياالت الكهرومغناطيسييية (يجب أن تكونوا أكثر يقظة عند اعتمادكم على التقنيات الرقمييية  (
.بالدورات الهرمونية، ألن العديد من هذه العوامل يمكنها توليد ضعف في أجسامكم الطاقية وتشكل هذه الثغرات نقيياط دخييول

.لهؤالء الطفيليات الذهنية

لذلك عندما تالحظون أن شخًصا قريبًا منكم بدأ فجأة في ارتكاب أفعال متهورة أو غير معقولة، أو أصبح غاضبًا، حساًسا، غييير
، فكونوا على يقين بأن عقله يتعرض لهجوم نفسي .منطقيا .يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…

 :يمكن أن يكون لهجمات خدمة الذات ثالثة مصادر مختلفة  إما مصدر فيروسيي كميا هي الحيال غالبيا في اليوقت اليراهن، أو
تكنولوجي، والذي يسبب التعب المزمن وعدم القدرة على التفكير، أو مصدر مباشيير عن طريييق التالعب بعقييولكم و بأفكيياركم،

.من قبل عمالء خدمة الذات للكثافة الرابعة و غالبًا ما تكون المصادر الثالث مرتبطة .

فلنفترض أنكم وقعتم عرضة هذا النوع من الهجوم النفسي، يجب عليكم بأي ثمن أن تنجحوا في وقف األعمال العدائية بينكم
.وبين اآلخر، من أجل منع هذه الروح المفترسة من التسلل مرة أخرى في خفاء الالوعي، والتمكن من تلييويث َمن ِمن حييولكم

الشيء إلى خالقه .لذا، إذا كان هناك خطب ما، بينكم وبين اآلخر، فقرروا، باتفاق مشترك، إرسال هذا  نيرخآلا ةقاط عازتنال " نيرخآلا ةقاط عازتنال "

، غالبًا ما يكون سلوًكا غير الئق ومتهور والذي عادة تجهلونه تماًما، ينشأ دائًما من قبل كيان مفترس، يتسييلل الشيء نيرخآلا ةقاط عازتنال "ألن هذا  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
.عبر ثغرة بسبب عدم تواجدكم بأنفسكم

وفقيط عنيدما تنجحيون في صيّد أو إيقياف هيذه السيلوكيات المتميردة أو الغاضيبة، اليتي تكشيف عن نفسيها بسيرعة عن طرييق
.النزعات العبثية والخارجة عن السيطرة، تتضح حينها المكائد وراء هجوم هذه الروح المفترسة

وهنييا من المهم عييدم تغديية الغيييظ اتجياه اآلخيرين، أو األحكييام ضيّد النفس، ألنكم لسييتم مسيؤولين عن األفكييار الييتي يولييدها
.المفترس بعقولكم، ولكنكم ستكونون كذلك إذا لم تبذلوا جهد اكتشافه

ا أصيحاب .يجب أن تعلموا أن المفترس متواجد بكل مكان، في العوالم ذات الكثافة الثالثية وأحيانًيا الرابعية إنيه يصييب دائمًي
الوعي الضعيف، أي، أصحاب الوعي الميتردد، المرتبيك والميريب، وبالتيالي غيير المتيدربين أو غيير القيادرين على الثقية في
.كيانهم الداخلي أو الذات العليا وعدم تعلم تعقب المفترس، أو اعتقاد أنه غير موجود، يمنح هذه الروح الطفيلية كييل القييوة

.وجميع الفرص للتجلي

.من هنا، من المهم جًدا تحديد خصائصه المفترس ليس بالضرورة مفترًسا طوال الوقت يعود األمر إلى من يقف أمامه . .

ال يمكن عزل قبضة المفترس، وال مشاهدتها ماديًا، كما هو الحال ميع فييروس ميادي، ولكن يجب الكشيف عن بصيمته الطاقيية
.األساسية في األداء غير المعتاد للنفس الخاضعة لقبضته

.عدم االعتراف بوجوده أو االعتقاد بأنكم متحررين منه، يسمح للوباء النفسي بإصابة أقرانكم دون أية صييعوبة ألن هييذا الكيييان
.النفسي دائما متواجد في مكان ما إنه مستعد دوما لمضايقة أحد منكم لكن التحقيق في أفعاله وآثاره كما تفعلييون، يجعييل من .

.الممكن مالحظته ودراسته، ثم إيقاف تجلياته

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                                 4



التأملي التمرين  حلقة  ستكملوا  أنفسكم،  وفي  اآلخرين  في  بيئتكم،  في  العالم،  في  تأثيره  ومالحظة  طبيعته  كشف  من خالل 
اَمانِية لطييرد األرواح، للعييودة إلى سيييادة كيييانكم، وفي نهاييية المطيياف، إلى من كنتم .لذاتكم الداخلية وهذه أقوى ممارسة شييَ

! دائًما

لذلك فإن اإلصابة العقلية التطفلية من قبل الكيانات المفترسة، هي أخطر جائحة تؤثر على البشرية الحالية، وذلك ألن الناس
.يصرون على تجاهل وجودها

.هذا الذهان الناتج عن عمالء خدمة الذات، يعمل بشكل متزامن في العدييد من الكثافيات واألبعياد أواًل داخيل الفيرد، ثم بين
.األفراد، ثم على صعيد الجنس البشري

.عندما يتطفل مفترس على شخص ما، فإنه يتغذى حرفياً وبال رحمة على القوة الحيوية ألفراد محيطيه وهيذا، بشيكل أساسيي،
.لغرض اشباع شخصي ولكن في معظم األحيان، يظل الشخص المسكون غافًلا تماًما عن عييواقب التطفييل الييذي يحييدث من

.خالله وفيه

من الواضح أن هذا التطفل هو شكل من أشكال التغدي على البشير ذاتي التيدمير، ألن هيذه الكيانيات الطفيليية اليتي ال تقيدم،
.أبًدا، شيءََ في المقابل، سيتعين عليها تحّمل كون الوعي الكوكبي الذي يستضيفها، يستجيب بإطالق العنان للعناصر

https://www.reseauleo.com/conditions-meteorologiques-resume-du-mois-de-mai-2020-sott/

إن تدمير النظام البيئي الكوكبي من قبل المصالح الصناعية، وتدمير النظام االجتماعي واألسييري عن طريييق الممتلكييات المالييية
واألراضي، ناتج مباشرة، عن هذا المرض الجماعي المدمر للييذات والييذي، في النهاييية، سيينقلب، عيياجاًل أم آجاًل، على هيؤالء

.الناس الِسقام وهكذا، فإن المصائب المناخية أو الجيولوجية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بما يلحقه اإلنسان بنفسه .

.إن السمة األساسية للمفترسين هي التغذي على الطاقة الحيوية للبشر اآلخرين لذلك فإن السيييكوباتي ليس إال مفييترس آكييل
.لطاقة أخيه، وهذه ماهية مرضه يسبب المفترسون المفرطي األبعاد، بتصرفهم في عقل اإلنسان، فصل هذا األخييير عن إنسييانيته
.لطالما بقي مسكونا، وبالتالي يظيل عياجزا عن إدراك اإلنسيانية الحقيقيية في اآلخيرين، ألنيه لن ييَرى منهيا إال المظهير فطريقتيه
ِّف على عدم مالحظتهيا، جعليوه عياجزا عن تميييز اليذهان الجميياعي

المحدودة في النظر إلى األشياء، وكذلك األشياء التي ُكي
.لإلنسانية الحالية، مما يعرضه للعمى النفسي ويجعله متواطئًا ومسؤولًا عن الجنون الجماعي

.ال يستطيع معظم البشير أن يتصيوروا السيلوك الشيرير للضيحايا تحت تيأثير المفيترس، وال حتَى ميا يقيدرون علييه إن صيعوبة
للشر أو القسوة داخل اإلنسانية، هي النتيجة الدقيقة لعيدم قيدرة هيذه األخيييرة على تمييزهمييا في كيل نيرخآلا ةقاط عازتنال "تصور وجود محتمل  نيرخآلا ةقاط عازتنال "

.واحد منكم، مما يمنح شر المفترس، حرية مناورة شبه سيادية

وبسبب جهله المرضي، يصبح اإلنسان العادي رغما عنه، شريك انتشار داء النظام هذا، الذي تتجاوز شدته اآلن قييوة الكلمييات
.لوصفه بشكل صحيح

وبالتالي فيإن عقيل المفيترس النفسيي هيو طفيلي من نيوع مختليف، اليذي، في حياالت قصيوى، يمكنيه إيقياف النظيام العضيوي
.البشري، و بتصرفه، يمكنه أن يسيبب مرضيا لإلنسيان أو حادثيا أو حيتى انحالليه اليذاتي ليذلك، عنيدما يتم تثيبيت أشيكال فكير
الواعييية في أفكيياركم من قبييل المفترسييين ذوي الكثافيية الرابعيية، إذا لم يتم التعبييير عن هييذه األفكييار وإظهارهييا، فإنهييا تُغييذي

.المفترس أواًل، وأخيًرا، مثل الطفيلي، تقتل حاملها

.لخدمة برنامجه الدنيء، يدفع المفترس جزءََ من النفس المصابة، لالمتداد وامتصاص الجزء اآلخر الذي ظييل سييليًما ثم تقييوم
، الخليل اليداخلي نيرخآلا ةقاط عازتنال "الشخصية ببناء شكل من التماسك الظاهر حول هذا المركز من األفكار الالإرادية الَمَرِضيَة، اليتي تخفي  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
.وتجعله صعب التمييز بمجرد إرساءها بشكل كاف في النفس، فييإن التعليميات الرئيسيية اليتي تنسيق سيلوك الضييحية، تنبثيق

.بشكل أساسي من العدوى

األفراد تحت تأثير مفترسي خدمة الذات، يطورون نفوًرا حقيقيًا من األفكيار اإلنسيانية المسيتقلة ويهربيون بيأي ثمن من اليتردد
.المتأصل في الحقيقة في المراحل النهائية للعدَوى، يكون الفرد تحت سيطرتها لدرجة أن اعتباره صييدفة فارغيية ذات مظهيير

.إنساني، أو مركبة تنتشر بها العدَوى، سيكون مبررا

.يكافح المفترسون النفسيون بشدة لتقسيم عقولكم يمكنهم تغيير مظهرهم لتبني الشكل البشري لذلك ال تثقوا أبًدا بالمظهر . !
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أولئك الذين يبقون غافلين أو جاهلين لخداعهم، سيتخدون أشكال فكر الطفيلي النفسي على أنها أفكارهم وسيتصرفون وفقا
.لها وبالتالي سيؤمنون خطأً بأنهم يعملون وفًقا لحوافزهم الشخصية ولمصلحتهم .

:سؤال للمالك

 الشهير الذي تم إنشيياؤه من قبييلCovid-19نأ نوعقوتي نيذلا كئلوأو .فلنعد إلى الفيروس هل كانت هناك عالقة بين فيروسات النيازك وبين فيروس 
المجموعة المفترسة ؟ وهل يمكن إنتاج بعض الفيروسات عن طريق أفكار توجه خدمة اآلخرين، على وجه التحديد ؟

الفيروسات نفسها ليست مستقطبة، أي أنها ليست ذات طابع خدمة الذات وال طابع خدمة اآلخرين، لكنها تلعب، نوعا ما، دور
ع للجينوم ِّ

.مسر

طبيعيا في مرور بعض البشر إلى الكثافة الرابعيية إنهييا أشييكال فكيير تنتجهييا .كما فهمتم بالفعل، فإن فيروسات النيازك تساعد  نيرخآلا ةقاط عازتنال " نيرخآلا ةقاط عازتنال "
.كيانات الكثافة الرابعة ومن يقبل أن يصاب بها، سييكون قيادًرا على تعيديلها بنفسيه، وفًقييا لتوجيه وعييه وبالتييالي، فيإن األفيراد .
تحت تأثير فيروس من عوالم خدمة اآلخرين، دائًما ما يطورون اهتماًما حقيقيًا باألفكار البشرية الحرة والمستقلة، ويسعون، بأي

.ثمن، إلى التردد الكامن في الحقيقة

، فيروس موجود، تم تعديله بواسطة الهندسة الوراثية البشرية، حيث تم تطويره بواسطة مركز فكر في19ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل-Covidفي حين أن 
.خدمة اليذات، سييَثبُت أنيه ُمميرض لمخترعييه وشيركائهم والجمياهير المعارضية لهيذا االنتقيال بالنسيبة للمرشيحين لخدمية

غير المقصودة والمفيدة لعملية التطور .اآلخرين بالكثافة الرابعة، سيكون الفيروس التاجي نوًعا من المسرعات  نيرخآلا ةقاط عازتنال " نيرخآلا ةقاط عازتنال "

:سؤال للمالك

 هل التحدث عنها أمر نبيه ؟نأ نوعقوتي نيذلا كئلوأو .Covid-19نحن على دراية بخطة أخرى تجري خلف ستار 

.يمكن من اآلن الكشف عن بعض األشياء، ولكن نظًرا أن للجدران آذان، يجب أن تظل أشيياء أخييرى مخفيية وميع ذليك، فييإن
المعلومات التي تقدمها لكم القنوات التقليدية متناقضة لدرجة أنييه في هيذا الخلييط، يكيياد يكييون من المسييتحيل تميييز الحقييائق
.الفعلية حول هذه الجائحة هذا ببساطة ألن من بين الساكنة، للناس وجهة نظر تختليف بياختالف مصيدر معلومياتهم تخيبركم .

.وسائل اإلعالم المعتمدة فقط بما تحتاجون وبما لديكم الحق في معرفته، وبعبارة أخرى، ليس الكثير

 :بتعبير أدق، فإن الرؤية التي يتم تقديمها لكم بشكل عام، غير واضحة بسبب تراكب عدة وجهات نظير تشيوه بعضيها البعض من
ناحية، الرسم البياني للجائحة بشكل عام ؛ ومن ناحية أخرى، إسقاطها المشوه من قبل وسائل اإلعالم، وكذلك، ما هييو مفيييد

.للتالعب باآلراء

هيذا التشيويش، الميدعوم بالقصيف العيياطفي، منتشير للغايية لدرجية أنكم قيد تتفاجييأون، في بعض األحييان، بإيجياد مالحظييات
.متجذرة في واقع األشياء لكن الواقع يتوقع انهياًرا اقتصاديًا للنظام، دون عودة ممكنة، وهو ما فهمه، بالفعييل، جميييع المحللين

.الجادين

. مليار شخص في جميع أنحاء العالم ألول مرة في تاريخها، بدا أن اإلنسانية تنسيق أفعالهييا في مواجهيية٤تم حجر ما يقرب من 
.عدو عالمي مشترك فما الذي جَرى بالفعل ؟

تُطيييع برمجية من الصييباح إلى المسياء، دون محاوليية التفكيير، دون نيرخآلا ةقاط عازتنال "الغالبية العظمى من المجتمع البشري تجد نفسييها اليييوم  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
.محاولة المعرفة، وقبل كل شيء، دون انتظار أي شيء خالف نعمة البقيياء وألنهيا خائفية، فإنهيا توليد، ثم تنيدفع نحيو أحيداث

! اإلنسان الجاهل، المغبي بالتنويم المغناطيسي وبإنكاره، يعيش لحظاته األخيرة كرجل أكثر خطورة، دون معرفة إلى أين تتوجه
.حر

لحسن الحظ، فَِهم أناس آخيرون كييف يصيبحون هيؤالء المحياربين السيلميين اليذين يخوضيون قتياال روحياني صيامت، حربيا
! فعالوة على هذه المعركة الصامتة، ماذا يحدث ؟  :سرية الحرب العالمية األخيرة

! تذكروا أن إيمانويل ماكرون أعلن خالل إحدى خطاباته أنه شرع في حرب ضد عدو غير مرئي

ّييه لقييد .لكن ما فهمه قليلون هو أن الحرب لم تكن ضد الفيروس لم يعد ماكرون جاهل كما يعتقد الرأي العام، ألنه قد غيير زي .
المونارك من الشرنقة ويخوض اآلن معركة سرية مع الرئيسين بوتين وترامب، ضد أولئك اليذين ال يسيتطيع تعييينهم، نيرخآلا ةقاط عازتنال "خرج  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
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الذين يحاولون تدمير حضارتنا، والذين هم جزء من المجتمعات السرية التي تحكم العالم وراء الكواليس، األشخاص الذين
.وقّعوا على اتفاقية مع القوى الشيطانية

.قريبا، الناس سيعلمون ذلك وسيتفاجؤون سوف تُحَطم آمال الكثيرين وسيفقدون عقولهم عندما يدركون أن كل الحقيقة قييد
! المنياخ والحكوميات والعدالية والغيذاء والعليوم والطب والتعليم والنظيام النقيدي والتكنولوجييا واألدييان هي قيم تم عكسها

! مقلوبة

.تعمل جميع مبادئ الوجيود، من الطبيعية إلى أعميياق الكييون، وفًقيا لمعتقيدات اإلنسيانية، وبعبيارة أخيرى في االتجياه الخيياطئ
ووسائل اإلعالم والعلماء واألطباء تحت تأثير إيديولوجيية الدولية العميقية، يثبتييون لكم باسيتمرار أن كييل شييء طييبيعي وأنيه ال

.مجال لتفكير آخر، ويوجهونكم غدرا نحو نظام فكري واحد

! من الذي يمولهم جميعا وألي غرض؟ لمصلحة الجميع أم لمصلحة عدد قليل فقط ؟ فقط اسألوا أنفسكم

! أولئك الذين بذلوا جهدا للتحقيق من أجل الفهم، أدركوا ذلك بالتأكيد

 طفيل يوميًيا، و مكيان١٦٠٠عنيدما سيتدرك اإلنسيانية أن كيل خمس دقيائق، يُفقيد، على األقيل، طفيل حيول العييالم، أي حيوالي 
.تواجدهم، فستُفزع وسيُرعبها حجم المشكلة

لذا اسألوا أنفسكم، لماذا تمنع وسائل اإلعالم الرئيسية ووسائط التواصل االجتماعي أي شخص من االعتراض على خرافة
Covid-؟ ما هي المعادلة التي ال يفهمونها ؟19ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل

.، يتم تحرير ماليين األطفال من مافيا مفترسين، تعيث فسادا على كوكبكم لقرون هذه الحرب السييرية19ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل-Covidبفضل عملية 
.ضد هذا العدو غير المرئي تقترب من نهايتها عندما سيتم الكشف عن األشياء، سيصاب الكثيرون بالغثيان أمام حّدة التعييذيب

.والسادية اللذان عانى منهما هؤالء األطفال

https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-thermonuclear-blasted-underground-
facility/?fbclid=IwAR0eL3GG2FGkDXI_hRH4nkVgR_lb3-kYE8HgN0B3MSoyNb3_dMeimQkQVAQ

! لكن الناس العاديين غير القادرين على رؤية الواقع، الحرب العالمية األخيرة ضد هذا العدو غير المرئي تجري تحت أنفكم
هؤالء الضحايا الذين اصفروا غضبا وكون الناس محصورين في منييازلهم بمعظم (ال يالحظون شيئًا ما عدا األضرار الجانبية  (

.البلدان

، وتغير المناخ، والبابا، وملكة إنجلييترا، وجييورج5GGيستمر الخيال اإلعالمي في تسليط الضوء على بيل جيتس ولقاحاته، وأبراج 
، ولكن سيأتي يوم، ستدمر الحقيقة بقوة كل هذه الدعاية ومع ذلك، فييإن خيييار .سوروس، وهيالري كلينتون، وباراك أوباما ...
معرفيية الحقيقيية ونشييرها، فقييط في حييوزة أولئييك الييذين يعرفييون كيفييية االسييتقاء من المجييال المعلوميياتي والتعلم من ذاتهم

.المستقبلية

لتييدمير كييل هييذه الشييبكات من السيييكوباتيين ولكي تظهيير مجتمعييات جديييدة سييليمة، يجب القضيياء على جميييع هييذه الكائنييات
.الشيطانية هذا الكوكب المريض الذي تعرفونه لن يختفي فحسب، بل به عالمان سيبدآن في االنفصال .

لذلك، تخيل وعي أعلى بالكثافة الرابعة انقالبًا عالميًا، اليذي حيتى ليو تسيبب في العدييد من الضيحايا في الشيرق األوسيط، لم
.يكن مميتًا مثل الحروب العالمية السابقة

! ، وما إلى ذلك، تم إطالق سراح ماليين األطفال5GG و بيل جيتس و 19ناسنإلل يبيرختلا كولسلا اذه .اهتيجولونكتو ةثيدحلا ةيناسنإلل تاذلل-Covidبينما شِغلت وسائل اإلعالم الجهلة ب 
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https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-thermonuclear-blasted-underground-facility/?fbclid=IwAR0eL3GG2FGkDXI_hRH4nkVgR_lb3-kYE8HgN0B3MSoyNb3_dMeimQkQVAQ
https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-thermonuclear-blasted-underground-facility/?fbclid=IwAR0eL3GG2FGkDXI_hRH4nkVgR_lb3-kYE8HgN0B3MSoyNb3_dMeimQkQVAQ


:سؤال للمالك

ماذا يمكن أن نتوقع في الفترة القادمة ؟

! ألم تالحظوا أن اعتقيال مياكرون من قبيل الحيرس الجمهيوري لم يحيدث ؟ من أشياء كثيرة مخطط لها لن تحدث بعد اآلن
! األرجح أن هناك سببا لذلك

تحولوا لذا تخيلوا للحظة أن رئيسكم، باكتشافه الطريقية نيرخآلا ةقاط عازتنال ".أصيب العديد من األفراد بفيروسات النيازك، ونتيجة لذلك، فقد  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
ر رأيه أيًضا

ّ
.التي استعملت للتالعب به، غي

الدولية العميقية اليتي تحكمهييا نيرخآلا ةقاط عازتنال "ربما هو ملزم بلعب لعبة مزدوجة لكي ينجح في التحالف ميع رؤسياء آخيرين، لتفكييك هيذه  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
كيانات خدمة الذات ؟

تجليييات كثيييرة إلخييوانكم المجييريين هييذه االحتميياالت، إذا تحققت، ا أن قنييوات مختلفيية تعلن عن  نيرخآلا ةقاط عازتنال ".يجب أن تعلمييوا أيضييً نيرخآلا ةقاط عازتنال "
.ستُظهر ببساطة تمزقات زمنية يمكن أن تؤدي ببعض األشخاص إلى مشاهدة هذا النوع من الظواهر لكن هذا ال يعني أن هذه
.التجليات تبشر بالخير فهي مرتبطة بشكل رئيسيي بييذوي خدمية اليذات من الكثافية الرابعية ليذا، نظيًرا لكيونكم اآلن على علم .
.بالتالعب الذي يختبئ وراء هذه المعلومات، فاسيتمروا في تيوخي الحيذر والحنكية موجية فيروسيية ثانيية، خطييرة للغايية على

.وعي خدمة الذات، ومفيدة لآلخرين، ستمجد فصل الوقائع وتحول الحياة على الكوكب، مسببة طفرات أخرى ذكية

. ستروا النتائج قريبا ولكن في غضون ذلك، ستحدث أشياء مذهلة وصعبة التصور، خاصة على المسييتوى العوالم تنفصل !
! .الكهرومغناطيسي والكهربائي والكوني، وذلك ألن الكثير من الناس ال يرييدون رؤيية الحقيقية الموضيوعية العناصير سيتهيج

اتصاالتكم في أوقات معينة، قد يصبح الطقس وقد تصييير الليييالي، أكييثر نيرخآلا ةقاط عازتنال ".من المحتمل أن العواصف المغناطيسية ستشوش  نيرخآلا ةقاط عازتنال "
.اضطرابا وغرابة

https://www.nouvelordremondial.cc/2020/05/31/moment-flippant-le-ciel-de-pekin-sest-assombri-en-pleine-journee/

.فيمكن للبعض أيضا مشاهدة مركبات مجموعة خدمة الذات، بينما البشر العاديون سيغرقون في حالة من الفوضى

https://www.youtube.com/watch?v=pL9W7ME6elg

! .وآنذاك فقط سوف تتحسن األمور في هذه األثناء، بما أنه تم تحذيركم، فاستمروا في الحفاظ على هدوئكم

 :   ٢٠٢٠   مايو   ٩  جلستهم ل كما أبلغ الكاسوبيون أيًضا، في 

].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[ سوف يلعب الطقس دوًرا أهم الحقا وستكون هناك قلة الغذاء  . .يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،… ].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[

. نرى بالفعل أن هيذا يحيدث اآلن فباإلضيافة إلى سيوء األحيوال الجويية ونقص الغيذاء، صيارت السياكنة ضيعيفة ].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[
].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[وعرضة لألمراض  .

].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[ هل نريد أن نسيأل عن طبيعية ميرض الموسيم المقبيل، هيل سييكون طفيرة في الفييروس التياجي، أو طفيرة طبيعية
].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[ستحدث والتي سيُطِلقوا عليها اسم فيروس تاجي، أو شيء سينتج من اللقاحات 

].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[ كونوا هادئين، األشياء ستتغير، حب وإلى اللقاء  ].يسفن موجهل ضرعتي هلقع نأب نيقي ىلع اونوكف ،…[

.اآلن، نظًرا لكونكم على علم بالتالعب الذي يختبئ وراء هذه الوقائع، فابقوا يقظين وحافظوا على حنكتكم

! أنتم اآلن مجهزون جيدا لصقل بهائكم كمحاربين مسالمين وللتحليق نحو واقع جديد

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-9-mai-2020.48862/
https://www.youtube.com/watch?v=pL9W7ME6elg
https://www.nouvelordremondial.cc/2020/05/31/moment-flippant-le-ciel-de-pekin-sest-assombri-en-pleine-journee/
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