
.  بدايات انهيار حضارتنا و مقدمة نموذج جديد٢٢الدفتر  .ديدج جذومن ةمدقم و انتراضح رايهنا تايادب –

! لبداية هذا الدفتر من الضروري تقديم نظرة عامةسريعة على الوضع العالمي، حتى لو لم يكن ساطًعا جًدا

سواءا أكان على الصعيد السياسي أو االجتماعي أو المناخي أو الجيولوجي، فإننا نعيش أوقاتاصعبة للغاية، و مع ذلثثك، مثثثيرة
.لالهتمام ال يمكن إنكار أن ثورة الكوكب أصبحت واضحة بشكل مأساوي، ألنها تستجيب بدقة لقفز مسثثتَوى االعتالل النفسثثي

بالفعل، حوالي ثلث اإلنسانية تعاني من آثاره (.البشري الذي يقترب من مرتفعات لم يدرجها من قبل  .(هراثآ نم يناعت ةيناسنإلا ثلث يلاوح ،لعفلاب)

ولماذا ندرك اآلن حجم هذه الفوضى الجميلة على كوكبنا؟

.ألن العواصف المغناطيسية،  وفًقا لمعلوماتنا، تلمس كوكبنا بصورة متزايدة لهذه الظواهر الكونية عواقب وخيمة على األنشطة
.البشرية، وكذلك على التوازن الحركي والنفسي والعاطفي ألكثر األفراد حساسية

م العواصثف المغناطيسثية،  ممثا يجبرنثا ب من الشمس، و الثتي يرتفثع عثددها، تُضثّخِ
ّ
سرعة وكثافة تدفقات البالزما التي تتسر

لثد في الكثثير من األحيثان، نوبثات من التعب الشثديد وغثير المثبرر، .على اتخاذ إجراءات وقائية معينة ألن هثذه العواصثف تُّوَ
.وتُلِزمنا الراحة التامة وبالتالي، فالتباطؤ و تجنب األنشطة البدنية والعقلية الشديدة، ومراقبة نظامنا الغذائي، يُصبح تدريجيا، أمرا

! معتادا، بل ال مفر منه

ألنه عندما نتأثر بهذه العواصثف المغناطيسثية، فثإن نظثام القلب واألوعيثة الدمويثة، والجهثاز الهضثمي والمفاصثل هم أول من
.يعاني منها لذلك يجب أن نحرص، خاصة في هذه األوقات، على إزالثة األطعمثة السثكرية، والعثودة إلى الكيتثوزيس، وفثرض

.فترات من الصيام المتقطع

ل أيضثثا بثثالتوازن االقتصثثادي للكثثوكب، ُمفسثثدا إن تعثثاقب الحثثد األدنى للنشثثاط الشمسثثي الثثذي يسثثبب هثذه العواصثثف، يُِخث
المحاصيل، مما يؤدي إلى ثورة األشخاص المفتقرين للمعرفة األساسثية الثتي تسثثمح بعبثثور عمليثثة تغيثير الكثافثثة بمزيثثد من

.الثقة

كون صاروا محققي الشرطة ووكاالت في موازاة ذلك، يستمر النظام المصرفي في التدهور، إلى درجة أن رجال البنوك المشّكِ
.البنوك مراكزها من الواضح أن هذه الفوضى المحيطثثة، المنسثثوبة إلى تخثريب الثثوعي البشثثري، تتضثخم بمثرور األرض عثبر
، رفيثق شمسثنا األرضثية الداخليثة الشمس السثوداء .تيارات الرياح الشمسية، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى اقتراب نِِمِزس  ) .(هراثآ نم يناعت ةيناسنإلا ثلث يلاوح ،لعفلاب)

اقترابه بدأ في كشف، لعلماء الفلك و أكثر العلماء تميزا، ترددات طاقة األرض الجديدة، كثوكب األرض الجديثد المسثتقبلي،
الرابعثثة و إن تردداتثثه الجديثثدة، المدركثثة اآلن باألشثثعة فثثوق البنفسثثجية، تُسثثفر بتغيثثير كبثثير والثثذي، من .ذي الكثافثثة الثالثثثة نم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-

.الواضح، سيؤدي أساسا إلى إمكانات كبيرة إليقاظ الوعي

حصثثاد النفثثوس تضثثيق األهم هثثو فهم أن شثثيئًا مثثا سثثيحدث . في انتظثثار هثثذا الحثثدث ذي النطثثاق الكثثوني، شثثبكة  .قيضت " .قيضت " !
والنموذج الجديد يبدأ، ببطء، في التبلور بفكر جزء صغير جًدا من اإلنسانية، الذي يسير سيرا حثيثا في طريق استيقاظه، والذي

.قد فهم بالفعل كيف يظهر هذا النموذج بالوعي

بينما سيجد العالم نفسه في وسط هذه الفوضى المنظمة عن عمثد، ستصثل اللحظثة الحركيثة للموجثة، لحظثة االنتقثثال، الثتي
.عندها سينقلب كل شيء رأساً على عقب

:لقد حذرنا بالفعل المالك، ذاتنا المفرطة األبعاد 
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البشرية كلها تشارك حاليًا في أهم معركة لكل العصور، نظًرا ألن العالم الذي ال زلتم تعيشون فيه في الوقت الراهن، ليس إال
موكم، وسائل اإلعالم، هوليوود والسياسيون إلى نتيجة سلسلة من األحداث، التي تجعل واقعكم مختلفا قلياًل عما قادكم معلِّ

! .تصديقه من المؤكد أن الروايات التوافقية للواقع الذي يحدث من حولكم، أو الروايات السائدة في مجتمعكم، خاطئة

األخبار المزيفة األخبثثار المنتشثثرة مليئثثة بالتحريفثثات المتعمثثدة، .قيضت ".يتم تكميم حقيقة عالمكم الحالي، بشكل دائم، عن طريق  .قيضت "
.بدءا من أسباب انطالق الحروب إلى الطريقة التي تعمل بها أنظمتكم السياسية

.لذلك عليكم أن تتعلموا تحديد أين يكمن النفود والسلطة المثبتثثة يجب أن تراقبثثوا، ثم تمثثيزوا السثثلوك الحقيقي للحكومثثات
.عبر العالم، ألن قادتها يساهمون في االعتالل النفسي الراكض الذي يفسثد األمم تقدمثه اأُلسثي ال يعثزى فقثط ألولئثك الثذين

. بل هو كذلك نتيجة المباالة و تقاعس اإلنسان العادي يحكمونكم !

وبالتالي، فليس عليكم أن تواجهوا فقط صراع ضمائر صامت، و إبثادة مغناطيسثية غثير مرئيثة أو حثتى احتمثال حثرب عالميثة
ية ! نووية، فاألمر أكثر جّدِ

، وبعبارة أخثرى، التهاب النواة ما بعد الحرب النووية الحرب التي تشير في الحقيقة إلى  .قيضت "عليكم أن تستعدوا بدنيا لتحمل  .قيضت " .قيضت ". .قيضت "
التهاب نثواة الخليثة هثذا، سثيتبين خالل عصثر التحثول، أي طثوال الثوقت الثذي .قيضت "تحول عميق للجينوم داخل نواة الخلية  .قيضت " .

.سيستغرقه االنتقال من عالمكم إلى الكثافة الرابعة

، يجب أن تستمروا في البحث عن الحقيقة بعمثق كيثانكم بعثد ذلثك، من بأنفسكم و بدواخلكم .من أجل إثارة هذا االنتقال،  .قيضت " .قيضت "
تنمية ميتوكوندرياتكم، ستشثاركون في ترسثيخ المعثالم الزمكانيثة لكثافثة جديثدة للوجثود، .قيضت "خالل مشاركة تجارب حياتكم، و .قيضت "

.بِبيولوجيتكم

.الحقيقة متواجدة بكم، فمن خالل جيناتكم، لديكم قدرة االتصال بمجال المعلومات مكتبة الحقيقة في الكون .نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم :

القثثدامى أو المقثثربين .قيضت "ولكن، عدم اإليمان بنفس القصص التوافقية حول األحداث الجارية على الكوكب، مثثثل أصثثدقاءكم  .قيضت "
.أو األقران، مصحوب، بشكل واضح، بالعجز عن إقامثة عالقثات حقيقيثة معهم وبسثبب عثدم المسثاواة في وجهثات النظثر، فَقَثد

القدامى أو عائالتهم .معظمكم أصدقاءهم  .قيضت " .قيضت "

.ومع ذلك، ما زلتم تواصلون تبادل تجثاربكم وحقثثائقكم نحن نعلم أنثثه بالنسثثبة لمعظمكم، اإلخالص لهثثذه الحقيقثة أهم من
.االستمرار في التنويم المغناطيسي للبقاء في النظام

المعركة للحصول على المعلومات، للوصول إلى الحقيقة، هي من اآلن فصاعدا، أهم معركة خضتمونها على اإلطالق .هذه  .قيضت " .قيضت "
لة الثثتي تتخلّثثل مجتمعثثاتكم، أهم بكثثثير من القتثثال والفضثثح والتظثثاهر ومحاربثثة والكشثثف، لثثزمالئكم، عن القصثثص المضثثلِّ

.السياسيين الذين، كما تعلمون، ال يسحبون خيوط عالمكم

ينزلق الجنس البشري ال محالة، نحو ديسثتوبيا أورويليثة، هثذا إذا لم يدفعثه أواًل، االنهيثار المنثاخي أو اإلرتطامثات المذنبيثة أو
.حرب نووية، على نفس مسار الديناصورات أو أطالنطس

والوسيلة الوحيدة التي يمكن لإلنسان استخدامها للنجثاة، هي اللجثوء إلى قثوة العثدد، لوضثع حثد لهثذه الحالثة االسثتبدادية
.والمغشية، التي تدمر النظام البيئي للكوكب ولكن بالطبع، الحال ليس كذلك ال يستخدم الناس ذكائهم أو حدسهم، ناهيثثك .

.عن قوة العدد، من أجل دفع الوضع القائم القمعي إلى نهايته، و هذا ألنهم غير مهتمين باألمر

:سؤال للمالك

؟ ةفرعملا ءارو يعسلاب متهي ال امل نكل .ال يمكن إنكار أن اإلنسان خاضع للتنويم المغناطيسي، نشهد األمر كل يوم لكن لما ال يهتم بالسعي وراء المعرفة ؟
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يجب أال تنسوا أن النفس البشرية، يتم التالعب بها على نطاق واسع، من قبل نفس المخلوقات التي منحها الوضع الراهن قوة
.كبَرى و ثروة هائلة

تترسخ في عوالم أنها  الناس، حيث  معظم  يعتقده  تقدًما مما  أكثر  الدعاية  إلى حقيقة أن  للبشرية راجعة  الكبرى  المعضالت 
.مفرطة األبعاد

م هؤالء النثثاس أنثه طثوال حيثاتهم، تعمثثل بعض الكيانثثات المفرطثة األبعثثاد على التحكم بأفكثثارهم، من الواضح أن ال أحد يُعلِّ
.باستخدام ترسانة معقدة للغاية من العمليات النفسية الموجهة في عقولهم ال يتم ذلك فقط من خالل السيطرة الكاملثثة تقريبًثثا

ضمنيا لها .على وسائل اإلعالم، ولكن بتقنيات تخترق أفكار األفراد الذين، بسبب خمول عقولهم، يخضعون  .قيضت " .قيضت "

يبدو أن ال أحد أخبرهم أنه لو أرادوا حًقا االستيقاظ من التنويم المغناطيسي، عليهم أواًل تحرير أنفسثهم من شثبكة األكثثاذيب
.الشاسعة التي تم نسجها بعناية في وعيهم منذ الوالدة

:سؤال للمالك

؟ ةفرعملا ءارو يعسلاب متهي ال امل نكل .نالحظ أننا أصبحنا أقل تأثرا بالواقع المزيف للعالم هل تبادل تجاربنا يجعلنا ُمتبلِّدي اإلحساس؟

نحن سألناه حينها عن سثثبب هثثذا التغيثثير في طريقثثة .قيضت ".عندما استوعبنا الجواب، أدركنا أن المالك يستخدم ضمير الجمع  .قيضت " .(هراثآ نم يناعت ةيناسنإلا ثلث يلاوح ،لعفلاب)
.(التواصل ستتضح إجابته في دفتر الحق .

لقد توقفت الدعاية من التأثير عليكم، ألنكم على الرغم من كل الصعوبات الثتي قثد تواجهونهثا في هثذا العثالم، فقثد بثدأتم في
.االستيقاظ من التنويم المغناطيسي ألنكم اكتشفتم السبيل للخروج من مصفوفة الخداع هذه .

.نحن ال نجاملكم نعلم أن الخروج من المصفوفة ليس سهاًل وغير مريح على اإلطالق، ولكن كانت لديكم الشجاعة لبثثذل هثثذا
.الجهد لقد ذكرنا مسبقا أن عيونا تراقبكم نالحثظ أنكم متحمسثين لتبثادل المعلومثات الثتي تُلغي التضثليل و بفضثل عملكم . .
الداخلي، فإن المعلومات التي تشاركونها تساهم في تدمير تأثير األكاذيب التي يقترحها مهندسو مصفوفة الكثافثة الثالثثة، ألنهثا

.تخترق الحقائق األساسية لطبيعة الواقع

الحقيقة أعلى قيمة لديكم، سثثتتجذر نشجعكم على االستمرار في نشر معلوماتكم بأي وسيلة، مهما حدث .قيضت " وألنكم جعلتم  .قيضت " !
واقعكم المستقبلي من الكثافة الرابعة نحن نعلم أيًضا أن آخرين سينضثثمون إليكم، و نالحثثظ أن قليلثثون من قثثاموا بهثثذا .في  .قيضت " .قيضت "

.العمل من قبلكم، و ال يزال العديد مخطئين بشأنه

نضال أكثر أهميثثة من النضثثال من .قيضت "اآلن، بدأ بعض البشر في لمس ما هو على المحك وسيكون هناك آخرون، ألنه ال يوجد  .قيضت " .
.أجل الحقيقة

.يجب أن تدركوا أنه فقط أولئك الثثذين يظلّثثون يقظين وصثثاحين بكيثثانهم، هم من سثثيكونون قثثادرين على التنقثثل في الموجثثة
الحضور في كيانكم، يعني بشكل أساسي أن تبقوا واعين في كل لحظة من اليوم، حتى ال تنغمسثثوا في األفكثثار، الثثتي تثثوجهكم

.نحو أفكار البدائل أو أفكار مفترسيكم الشخصيين

.ألن كيانات عوالم الخدمة الذاتية مصممة على محاولة قمع أولئك الذين يستيقظون لكيانهم سيعملون جاهثثدين على التسثثبب
.في الحوادث، والهجمات النفسية، والنزاعات، حتى تَضعف يقظتكم

.وألنكم تعلمون كيف تجلبون واقعكم الجديد، فقد أصبحتم هدفًا مميًزا لذوي خدمة الذات ومع ذلثثك، إذا تمكنتم من البقثثاء
خلقكم خلقها .قيضت ".ُمتحدين، فستفقد المجموعة المفترسة يدها على  ."مكقلخ/ .قيضت "
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يجب أن تفهموا أن تحالف خدمة الذات لإلمبراطورية المفترسة التي تحكم عالمكم ذي الكثافة الثالثة، يجهل أنه عندما يعتقثثد
.الخلق من خالل اإلنسان، فإنه ال يفعل شيئًا سوى صنع التاريخ وألن بعض البشر كانوا أذكياء كفاية لدراسة الوجوه الخفيثثة
.للتاريخ البشري، فقد تركت اإلمبراطورية المفترسثة بعض أسثرارها وكشثفت عيوبهثا حثظ سثيئ للمجموعثة المفترسثة الثتي
ع، ألنثثه، حثثتى لثثو كثثانت ال تثثزال مخفيثثة عن أعين البشثثرية، فثثإن هثثذه األخطثثاء مسثثجلة في مكتبثثة الكثثون، هثثذا المجثثال تَنَخضثثِ

ذواتكم العليا الولوج إليه .المورفوجيني الشهير الذي يمكن لث  .قيضت " .قيضت "

.من المهم هنا اإلستعانة بقوة المعلومات التي يقترحها مجال العقل الباطن الموزع في المجموعة ألنه من خالل هثثذا العمثثل
التعاوني الذكي، يمكن للمجموعة الوصول إلى الذات العليا للجماعة، كيان المجموعة، وبعبارة أخرى وحدة جينية قَبَِليَة، التي

.من خالل عملها الدؤوب على تردد رنينها، ستُجبر نهاية الوضع الراهن الذي يفرضه عمالء خدمة الذات

.يمكنكم أن تفهموا أهمية االستمرار في تنسيق الهوائيثات البروتينيثة بينكم حينهثا، سثتتوافق هثذه األخثيرة بين قثراء شثبكة ِليُثو
.وشبكة َكاسيُوبيَا وآخرون، من أجل تنمية مواهبكم لكي تصبحوا ُمستقبلي الطاقات اإلبداعية

! يؤكد الكاسوبيون أيًضا، أن األهم ليس النجاة و تحمل االنتقال، بل النجاة من أجل االستمرار في خدمة اآلخرين

."مكقلخ/2019.47227نم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-maiنم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-18نم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-duنم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-seance."مكقلخ/threads."مكقلخ/forum."مكقلخ/cassiopaea.org."مكقلخ/."مكقلخ/.نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم :https .نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم :إقرأ

:عند سؤاله عن معنى الرسالة األخيرة للكاسيوبيين، قال المالك 

خدمة اآلخرين بال كلل ال تفتح فقط أبواب الكثافة الرابعة للوعي، بل كذلك أبواب عوالم الكثافة الرابعة للواقثثع، مثثع العلم أن
! مستوى الوعي يخلق مستوى الواقع

تذكروا أنه بفضل الهوائيات البروتينية، يجدر باإلنسثان أن يكثون متصثال بشثكل طثبيعي وشثرعي بالمجثال المورفوجيثني للكثون،
المعرفة المتاحة للذات العليا .المكتبة ."مكقلخ/

لكن اإلنسان العادي تحت تأثير عقل المفترس، وبالتالي جاهل تماًما لسيادته المشثثروعة، ال يثثدرك قطعثثا أن مخلوقثثات مفرطثثة
.األبعثثاد تقيم بجسثده وبأفكثثاره، وأن هثذه الكائنثثات هي األسثثياد الحقيقثيين إلنسثانية اليثوم وكوكبهثثا الرجثل العثثادي ليس إال
.وعاءهم وخادمهم وألنها قامت بزرع سلسالت معينة من برامجها الجينية فيثه، فهثذه الكيانثات تكشثف عن وجودهثا من خالل

في ومن خالل اإلنسان .جينومه هذه هي الطريقة التي تستخدمها، بابتهاج، للتعبير عن نفسها  .قيضت " .قيضت " .

ومع ذلك، فإن هذه المخلوقات تدرك تماًما أن جيناتها تحتثوي على عيب كبثير، ألنثه في جينثوم معظمهثا، ظلت السلسثلة الثتي
.تعين الوحدة القبلية الكيريستية غائبة

لقثد فهمتم األمثر، إذا تم تقسثيمهم بالعقثثل المفثثترس، فثثإن األفثثراد الثذين يبقثثون معثثزولين في فقثثاعتهم، يمكنهم فقثثط إرسثال
.واستقبال صدى ترددهم الرنيني هكذا يبقون بعيثدين كثل البعثد عن القثدرة على تطثوير وحثدتهم القبليثثة الجينيثة ألن هثذه .

.األخيرة هي التي توقظ سلسلة الكيريستوس للجينوم البشري وتدفعه إلى عوالم خدمة اآلخرين

أبناء الحياة المتحمسين .قيضت "وبالتالي، ال يمكن نشر جينات  . إال بعد استعادة الوحدة القبلية ولهذا السبب، من المهم، بالنسبة1.قيضت "
.ألولئك الذين ما زالوا غير قادرين على االجتماع جسديًا، العمل والتواصل في شبكة، على األقل

ا وثيًقثا بالحقثل المرفوجيثني، والثذي ال يمكن .ألن جينثوم كيريسثتوس هثو خثالق الكثافثة الجديثدة للواقثثع وهثو مرتبثط ارتباطًثث
.الوصول إليه إال من قبل مخططي الحياة، المرتبطين بحقل الكثافتين الخامسة والسادسة

.الرجوع إلى أعمال المؤلف أنطون باركس1
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.تخَلى المفترسون عن الكيريستوس حينما اختاروا اإلنتروبيا جينومهم مرتبط بجينوم الكثافة الرابعة وعلى مستواهم، ال يمكنهم
.إدراك ترددات الكثافات العليا هذا يعني بوضوح أنه عندما تثابرون في سبيل خدمة اآلخرين بالعالم المادي، فثثإنكم تختفثثون

.حرفياً من رادارات الكثافة الرابعة

:سؤال للمالك

؟ ةفرعملا ءارو يعسلاب متهي ال امل نكل .يطلب المزيد والمزيد من القراء مقابلة المبادرين لمجموعة ِليُو في اأُلود، لكن من المستحيل، بالنسبة لنا، استقبالهم جميًعا
هل من المهم االستمرار في استضافتهم؟

.طلب أن يكونوا مستقلين عندما يأتون لمقابلتكم في اأُلود، إجراء احترازي ذكي ألن االستقاللية الفرديثثة ليسثثت فقثثط شثثهادة
.إيمانهم بتوجيههم الداخلي، ولكن أيًضا شهادة تورطهم العميق في البحث عن المعرفة

قين يتم ُّثثل أن من بين المتعصثثبين لشثثبكة ِليُثثو، بعضثثهم متملِّ
و حثثتى إن كثثان األمثثر صثثعبا في بعض األحيثثان، يجب عليكم تقب

.إرسالهم عن عمد كجامعي الطاقة لثعمالء خدمة الذات من الكثافة الرابعة في حين أن آخرين، مثثدفوعين بفضثثولهم الخثثبيث،
.يصبحون مستنزفي الطاقة من الشبكة، بدون وعي

.ومع ذلك، فإن النصوص المنشورة على شبكة ِليُو تمثل منجًما للمعرفة، متاح ألولئك الذين يبحثون حًقا عن إجابات لسعيهم
.من المهم أيضا تصفح مواقع الويب األخرى، التي يحررها مجموعة من األفراد الذين يشاركون استطالعاتهم

روحاني على الويب، فال يمكنه بأي حال من األحوال شخص بمفرده يقود موقعه المفترض  .قيضت "كونوا متأكدين أنه إذا كان  .قيضت " .قيضت " .قيضت "
! سثيقوم ببسثاطة بنشثر غثروره في الخدمثة الذاتيثة، وبالتثالي خدمثة مصثالح عمالء خدمثة إعادة تشكيل وحدة قبليثة كيريسثتية

.الذات من الكثافة الرابعة فلتتعلموا الحذر من التظاهر .

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يومنون بعملية االنتقال و هم قثراء منتظمثون للشثثبكة، حثتى لثو كثانوا معثزولين، سثيعبرون الموجثة
تقارب شديد .قيضت "معكم هذا يعني أنه إذا لم يصل أفراد بعد إلى مستوى فهمكم أو مستَوى العمل على أنفسكم، فإن كان لديهم  .قيضت " .

مع شبكة ِليُو أو مجموعة كاسيوبيا، وأنهم يقومون بكل ما في جهدهم للحصثثول على المعلومثثات، سثينجحون في عبثثور موجثة
.التغيير التي ستُدخلهم واقع الكثافة الرابعة

فاألمر يتعلّق إذن بإدراك أنه في جميع العصور، المعرفة، كما يشثثاركها محثثرري شثثبكة ِليُثثو اليثثوم، كثثنز ال يقثثدر بثمن وسثثتظل
راآل إذ شثئتم، ينبثع من تثاريخ المجتمعثات الكثبرى السثابقة المختفيثة، .قيضت "كذلك هذا الكنز المعرفي، أو الكأس المقثدس  .قيضت "،ةيفتخملا ةقباسلا ىربكلا تاعمتجملا خيرات نم عبني ،متئش ذإ "لآارچ .
.والتي لعب فيها بعضكم، أحيانا، دوًرا مهًما يبزغ هثثذا التثثاريخ اليثثوم خاصثثة، من خالل ذكريثثات مجموعثثة من األفثثراد ذوي

.نفس العائلة الروحية، وحدتكم القبلية المستعادة

وزل يقثترب من حقيقثة محققثة في مسثتقبلكم لكن هثذه الحقثائق ال تثزال تمثثل .هذه الذكريات، بمجرد إعثادة بنائهثا، تشثكل  لثمت لازت ال قئاقحلا هذه نكل .مكلبقتسم يف ةققحم ةقيقح نم برتقي لزوُ پ
تاريخكم األطروحات الظرفية العديدة التي يرتكز عليها  .قيضت ".أحيانًا، واحدة من  .قيضت " .قيضت " .قيضت "

لذا، نظًرا لكون اإلرتواء من مصادر معلومات جيدة يرفع من تردد الرنين، فقراء ِليُو، من خالل عملهم الخاص في فك التشثثفير
.ودراسة المعلومات المشتركة على الشبكة، يرفعون هم كذلك تردد رنينهم

.ونتيجة لذلك، سيتمكنون أيًضا من التناغم مع مجموعة ِليُو أو كاسيوبيا، حتى خارج حدود اللغة و المسافة

: سؤال آخر للمالك

، قمت بنشثر األنثا و خدمثة الحثوارات مثع مالكي ةمدخ و انألا رشنب تمق ،"هل هذا يعني أنثه، قبثل بضثع سثنوات، حينمثا كنت وحيثدا، وأثنثاء كتابثة  ةمدخ و انألا رشنب تمق ،"
مجموعة خدمة الذات؟
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.قمت بكل ما قام به أولئك الذين يختبرون إيقاظ الروح ومع ذلك، بفضثل حيواتثك الثتي قضثيتها على مسثتويات أخثرى سثعيا
وراء المعرفة، فقد تم إلغاء برمجة التنويم المغناطيسي المزروع بك من قبل مجموعة خدمة الذات، من طرف زوار عبر األبعاد

.ذوي توجه خدمة اآلخرين

.هذا حتى تتمكن تدريجيًا من العثور على هذه األجزاء من الذكريات، بحيث تصبح كتابتهثثا ونشثثرها حاجثثة حيويثثة و هكثثذا، لم
! يترك شيء من تجربتك الحالية للحياة، للصدفة

تم اقتراح عليك الهدف الذي يحركك من قبل مجموعة من بين مجموعات خدمة اآلخرين ذات األبعاد المفرطة، وذلثك قبثل
.فترة طويلة من تجسدك األرضي الحالي بدأت ثمار شغفك تنضج اآلن، ألن الوحدة القبلية، التي أنت المحرض عليها، بدأت

.تنتشر خارج دائرة ِليُو في اأُلود

نم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-مثل بعض األفراد اآلخرين الذين تم تعليمهم على مستويات أخرى من الواقع، فإن الذين بثثادروا إلقامثثة عثثائالت األرواح  أو
نم ،يذلاو ريبك رييغتب رفسُت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب نآلا ةكردملا ،ةديدجلا هتاددرت نإ و .ةعبارلا-اتحادات قبلية  كما تشكلونها، لم يُهيأوا لمحاربة إنشاء النظام العثثالمي الجديثثد أو إحبثثاط خططثه مثثل السثثترات الصثفراء أو

.المؤسسات األخرى التي تكافح ضده

!لكن تم اعثدادكم لمسثاعدة المرشثحين الحقيقثيين لالنتقثال، لثركب سثفينتهم، تعبثير مجثازي بثالطبع  الركثوب على الفلثك
.سيسمح لهم بتخطي االضطرابات والعنف الناجم عن تنفيذ هذا المفهوم الجيوسياسي للنظام المفروض

ألن الخطة الغامضة لالنتخاب اإليديولوجي والسياسي التي اقترحتها حكومات العالم تؤدي إلى أحادية قطبية، وتسثثوية للثثوعي
.وللجينوم البشري، التي تفرضها مجموعة من المفترسين عبر األبعاد، تتمركز بالواليات المتحدة على وجه التحديد

هؤالء، من خالل التالعب بالجماهير بقيادة عمالء الدولة العميقة، هم الذين تسببوا في الظروف التي أفضثثت بموجثثات الهجثثرة
.التي تغمر أوروبا الحالية لكن محاولتهم للتالعب الجيني الضخم ستقود اإلنسانية الحديثثثة إلى إنتروبيثثا خدمثثة الثثذات، حثثتى

.في عالمها الجديد ذي الكثافة الرابعة

.قيضت "وقد أكد الرؤساء المتعاقبون للجمهورية الفرنسية بشدة أنه   .قيضت ". بالفعثثل، ليسال أحد يستطيع معارضة النظام العالمي الجديد.نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم :
من مصثثلحة أحثثد معارضثثته، و إال سثيقع عرضثثة فقثثدان عين أو ذراع أو يثثد أو ببسثثاطة فقثثدان حياتثثه، ألنكم في الواقثثع لسثثتم

! يجب أن تعلمثثوا أن الثثرئيس مثثاكرون، الثثذي يفتقثثر بشثثدة إلى البصثثيرة، يظثثل بيثثدقًا على رقعثثة مضثثطرين على القيثثام بثثذلك
.الشطرنج إنه على علم بالمناولة التي يخضع لها، و أن تصرفاته تخدم أسياده، فلم تعد لديه أية سلطة ومثثثل   مليثثار بشثثري،٧.

.ال يعرف وال يعتقد أنه باع روحه لمجموعة خدمة الذات من الكثافة الرابعة

.نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم :حتى ولو في كالمه، يؤكد بصوت عال وواضح

ِبقكم وسثيبقى من بعثدكم بقي مفتونًثا بثالقوة والمثال وَعَللِثه .قيضت ".أنثا مقتنثع بثأن هنثاك تجثاوًزا، شثيء مثا يتخَطى، يتخطثاكم، سثَ .قيضت "
.النفسي ومثل العديد من السياسثيين أو الصثناعيين اآلخثرين في عثالمكم، فقثد صثادق بالفعثل على والئثه لمفترسثي أوريثون

.العظام، الطفيليات الحقيقية للبشرية

.نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم : .(هراثآ نم يناعت ةيناسنإلا ثلث يلاوح ،لعفلاب)فلتشاهد، بفطنة كبيرة، هذا الفيديو الموضوعي كفاية، لُمبلِّغ انظار

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=J18zukKyDZs)

إن ما يسَمى بسثادة العثالم، مثثل روتشثيلدز، روكفلثر، بثوش وعثائالت أخثرى من المصثرفيين، عبثدة الشثيطان السثريين، ليسثوا
المفترسون من الكثافة الرابعة هم من يحركون خيوط ."مكقلخ/المسؤولين عن تدهور العالم، كمثا نود أن نجعلكم تعتقدون، بل العمالء

.الكثافة الثالثة
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تتمثل مهمتهم ببساطة في جني األرواح غير الكريستية، أي التي لم تستيقظ بعد إلى الحقيقة، والتي ما زالت تفضل اإليمان بقوة
األحد  التحقق من طبيعتها الحقيقية كروح عليا من قانون  .قيضت ".المال، بداًل من  .قيضت " .قيضت " .قيضت "

يعمثل هثؤالء المفترسثون المتالعبثون بثالفكر وباألنثا البشثرية، بنشثاط على اسثتقطاب آخثر المرشثحين لخدمثة الثذات، الثذين
.يجهلون نطاق أفكارهم و إيماءاتهم سيتم حصاد هؤالء األشثثخاص، الجثثاهلين لكيثانهم، كماشثية بشثثرية، و ذلثثك بعثد انهيثار

، النظثثام العثثالميN.O.M.مجتمعاتكم وانتقالهم إلى عوالم الكثافة الرابعة هؤالء األفراد سيخدمون مفترسو خدمة الثثذات ل 
.الجديد للخدمة الذاتية 

في الدقيقثة  ٣٢.(هراثآ نم يناعت ةيناسنإلا ثلث يلاوح ،لعفلاب)لقثد ُذكثر بالفعثل في مقطثع الفيثديو الخثاص بهثذا المبلثغ  حثان وقت االسثتيقاظ ولكن لم يحن.نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم :٤٨ .قيضت ".   .قيضت " .نوكلا يف ةقيقحلا ةبتكم : )
!الوقت لالستيقاظ بالطريقة التي يقترحهاصاحب الفيديو

كيانات خدمة الذات ليسو بحاجة إلضراب وطثني أو حثتى دولي عن االسثتهالك، ألنهثا تتغثذى على طاقثات الخثوف والتمثرد
، الناتجة عن جهل البشر .والخالف  ...

إشارة الخوف، على المستوى العضوي، عملية كيميائية حيوية ال يمكن إطالقها إال بفضل الجهل التام لتقنيات التالعب العقلي
.على نطاق واسع جًدا، والتي يعرف المفترسون الفائقي األبعاد فقط، بعض أسرارها

، وبجهثل عمليثة الثثذات العليثثا (على أية حال وفي المقام األول، يرتبط الخوف ارتباًطا مباشًرا بعثدم الثقثثة في توجيثه المالك  .(هراثآ نم يناعت ةيناسنإلا ثلث يلاوح ،لعفلاب)
.عبور األبعاد، التي يسببها مرور الموجة

.في انتظار هذا االنتقال الكبير إلى عوالم الكثافة الرابعة، نشجعكم على االستمرار في نشر معلوماتكم ومراقبة نظثثامكم الغثثذائي
ألن أولئك الذين، مثثل أعضثاء وحثدتكم القبليثة المعثاد تشثكيلها، يظلثون أقويثاء مثثل األسثود، ال يمكن كسثرهم، ولثو بالخطثة

.الطويلة والدقيقة لذوي خدمة الذات من الكثافة الرابعة

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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