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.سيدرك اإلنسان مواهبه لبناء واقعه، عندما سيفهم أن أفكاره ال تنبثق منه، بل تأتي إليه

بعثثد عشثثرة آالف سثثنة من التجربثثة اإلنسثثانية، وخاصثثة، بعثثد السثثنوات األخثثيرة من الفوضثثى غثثير المسثثبوقة الثثتي أثثثرت على
.مجتمعاتنا، تلوح في األفق اآلن نهاية ما يسمى بالعصر الحديث لإلنسانية

وفًقا للمعلومات التي قدمها المالك ووفًقا لبحوثنا الخاصة، فثإن هثذه الفثترة على وشثك االنتهثاء، تتوافثق مثع فثترة تطثور األنثا
.البشثثرية من خالل تجربتهثثا في العثثوالم المكثفثثة تسثثاءلنا حينهثثا عن خاتمثثة هثثذه التجربثثة البشثثرية في الكثافثثة الثالثثثة، وسثثألنا

.مجموعة وعينا المستقبلي حول مصير كوكبنا في الكثافة الرابعة 

: سؤال للمالك

ماذا سيكون سبيل الفرد، وفي هذه الحالة، الروح اإلنسانية، بعد االنتقال النهائي إلى الكثافة الرابعة ؟

.العالم الذي ستغادرونه قريبًا، عالم من بين العوالم التي فيها األنا البشرية تتماَهى مع التشكيلة المادية لواقعها بعبثثارة أخثثرى،
عندما بدأت الروح تترك العوالم األثيرية أو البالزمية لتغمر نفسها في المادة الكثيفثة، أصثبحت تجربثة العثالم المثادي واقعهثا
المثادة النجميثة المعروفثة ةفورعملا "الوحيد إن امتداد الثروح اإلنسثانية المنغمس، من خالل تكثثيف جسثدها األثثيري، في كثون من  ةفورعملا " .

.باسم الكثافة الثالثة، له موقف بخصوص الواقع، يبَقى ساريا بالنسبة لمعظم البشر العاديين

في حين أن الدورة السابقة، في الالوعي الجماعي، مثلت االنحدار إلى الجحيم، أي المرحلة اإلنتكاسثثية للثثوعي البشثثري، فثثإن
.الفترة القادمة ستتسم بالتطور التدريجي لنفسثثية اإلنسثثان الجديثد تقثثدم النفس البشثثرية سثثيقود عودتهثثا إلى مصثدر أبعادهثثا
.المتعددة للوجود وإلى وعي هاته هذه العملية التصاعدية ستقود الفرد في النهايثثة، إلى إدراك األبعثثاد المتعثثددة لروحثثه في

.مختلف أبعاد وكثافات وجودها، وذلك من خالل حقل معلوماتي واسع

، إلى درجثثة بنفسثثيتها ة، كثثانت تفقثثد وعيهثثا 
ّ
ةفورعملا "في الدورة التي ستنتهي قريبًا، عندما كانت تتجّسد الروح في المادة، في كثثل مثثر ةفورعملا "

، وكثانت تعثاني من هيمنثة أنظمثة المعتقثدات الهرميثة ما يسمى بالعوالم الروحانيثة ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(نسيان العوالم غير المادية التي أتت منها  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
األنثثا أو الثثذات اإلنيثثة، ذلثثك الجثثزء منهثثا الثثذي ةفورعملا "لإلنسان هذه األنظمة الدينية، المجتمعية والسياسية، سثثمحت لهثثا بتطثثوير  ةفورعملا " .

.تتوّجب عليه العودة إلى الوعي الكوني بأصوله

الروح البدائية وعديمة الخبرة، تلك الشرارة الصغيرة المحصورة داخل األنا البشرية، والمنفصلة عن نظيرتها الكونيثثة األصثثلية
.أو الذات العليا، تستخدمها العوالم العليا لتجربة وهم الحياة يتم غمرهثثا في الثثدواليب الكارميثثة الثثتي ال تنفصثثل عن الكثافثثة،
.إلى حين كسثثر اعتمادهثثا على قثثوانين الجاذبيثثة المتأصثثلة في الحقثثل المورفوجيثثني الخثثاص بالكثافثثة الثالثثثة هثثذه الحقثثول
.المورفوجينية، الخاصة بالطبيعة اإلنسانية، تُكون مناطق تأثير مماثلة للمساحات المغناطيسية التي تنظم نفسها تلقائيًا لثثذلك، ال

.يمكن للروح أن تبدأ في تلقي نقل المعرفة، إال بعد خوضها رحلة العودة

إن إعادة توحيد الوعي الموحد للذات وللذات العليا، ستتم تدريجيا وستكون مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بإعادة تنظيم هذه الحقثثول
.المورفوجينية إن إعادة التشكيل المورفوجيني سيكون العامل األول للتغيير الذي سيحدث بالكثافة الرابعة .

في عملية العودة إلى هذا الجزء األصلي من الكيان، ومن خالل إعادة إدمثثاج المعرفثثة الثثتي تسثثتقطرها الثثذات العليثثا، سثثتبدأ
شثثفافة وخفيفثثة ةفورعملا "األنا، حيث تسكن شعلة الذات، في تقليص قبضتها وبالعودة إلى دورها التأملي األصثثلي، ستصثثبح األنثثا  ةفورعملا " .

. الذات العليا أكثر فأكثر، بحيث يمكن للذات الفردية أن تدرك أخيًرا االتصال مع الزوج .ايلعلا تاذلا :
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م بالذات َّ
إن التحالف التدريجي بين الذات اإلنسانية والذات العليا، ُمقدر له في نهاية المطاف، أن يصبح إنسان المستقبل، ُمَكر

الذات المستقبلية ".وبذاته الزوج، محِققا  "

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الهياكل البيولوجية ذاتية التنظيم، مثثل جسثم اإلنسثان، تتكثون من أجثزاء مرتبثة جيثًدا الثتي، مثثل
.الصور الكسورية، تكون كذلك على مستوى أدنى، مثلها مثل الذرات الموجثودة في الجزيئثات، والجزيئثات في البلثورات إنهثا
ال نفسثه بالنسثبة للعناصثر العضثوية في الخاليثا، والخاليثا في األنسثجة، .تمثل مختلثف الحقثول المورفولوجيثة للطبيعثة والَحث
واألنسجة في األعضاء، واألعضاء في الكائنات الحية، والكائنثثات الحيثثة في الفئثثات االجتماعيثثة، والفئثثات االجتماعيثثة في األمم،

.واألمم على هذا الكوكب

على كل مستوى، يمنح الحقل المورفولوجي، المعتِمد على الحقل المورفوجيني، خصائصه المميزة، من خالل تنسيق األجثثزاء
.أو الطبقات التي تشكلها وبالتالي، فإن الطبقات المختلفة لهذه الحقول المورفوجينية، ليست مسؤولة فقثط عن تطثثوير وصثيانة
العقلي كثثذلك .مورفولوجيا النباتات، الحيوانات، والبشر، ولكنها مسؤولة أيًضا عن تنظيم سلوكهم ونشثثاطهم الثثدماغي، بثثل  ةفورعملا " ةفورعملا "

هذا يعني أيضا، أن تنظيم المجتمعات والثقافات، المعتمد على الحقول االجتماعية والثقافية، ليس سوى طبقات منبثقة من هثذه
.الحقول المورفوجينية

فبفضل هذه الحقول المورفوجينية للكثافة الثالثة، تتغذى الثثروح بتجاربهثثا المتعثددة في التناسثخ، وتتطثثور عمومثا حثتى تثرتقي
.كفاية، لتحرر نفسها من المعتقدات الجماعية المتأصلة في هذه الكثافة وبما أن مجال وعيها ازداد، فإنها ستمضي إلى الكثافة

.الرابعة للواقع، من خالل االتصال بحقول مورفوجينية جديدة

جين األخالقيات ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(وبالتالي فإن هذا العصر الجديد  الجيني  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) ةفورعملا "، سيكون عصر التطور ما بعد األنا لإلنسان، حيث سيكون قثثد1ةفورعملا "
البالزميثة للظثواهر الخارقثة، ةفورعملا "حل في وعيه، ازدواجية الموجة والجسيم بعبثارة أخثرى، عنثدما سثيكون قثد أدرك الحقيقثة  ةفورعملا " .

.والتي أصلها، ببساطة، في مجال الطاقة الذي ينعش كل شيء
نحن أنتم في المسثتقبل ةفورعملا "لهذا السبب، وألنكم مرتبطون بمجال مورفوجيني جديد، فإننثا نحثذركم أحيانًثا بهثذه المصثطلحات  ةفورعملا " .ايلعلا تاذلا :

أنتم اآلن لستم كما كنتم باألمس، لكنكم حاليا من ستكونون غدا  ةفورعملا ".و ةفورعملا "

.تجربة األنا تقترب من نهايتها حاليًا تحدث طفرة في الوعي العثثالمي لإلنسثانية، الثتي سثتتطلب أواًل، كمثا في نهايثة كثل دورة،
.المرور عبر التدمير الكامل لثهياكلها وأسسثها بعثده فقثثط، سثيحدث التجديثثد في ترددهثا الجديثد للواقثثع سثتولد اإلنسثثانية .
.الجديدة من تحت أنقاضها في البداية، ستعيش في ترددات رنين جديدة محررة من المستويات الحاليثة، وسثتتخلّص من كثل

.أغاللها المنبثقة من أبعادها النجمية

َّس، هذه المرة، بخوض تجربة التمكن من المادة وليس تجربثثة االدمثثان
اإلنسان الجديد الذي سينجو من العالم القديم، سيُكر

سيحَضى بوعي أعلى، في حين سيُدان الناجين المحتملين من العالم القديم، بوعيهم العادي، بإطالثة تجربثة دورة .على المادة
أنا من الكثافة الثالثة، تم التالعب بوعي اإلنسان العادي، لدرجة ال يمكنه تصورها بنفسه .عصر ذهبي جديدة ألنه، في دورة  ةفورعملا " ةفورعملا " .

في هذا العالم، يجهل اإلنسان العادي تماًما طبيعة ومصدر هذه القوى الخفيثة السثائدة بأنثاه، ألن الالوعي هثذا يجثبره، بمثوجب
.قوانين الروح، على الخضوع إلرادة أجنبية تنتحل عقله من هذا الشرط تنبع برمجته .

النح و       génétiqueالكلم ة 1 هذا عل وحنلا اذه ى تُقسَّ وحنلا اذه ىلع م أ وحنلا اذه ىلع مَّسقُت ن .gène-éthiqueيمك وحنلا اذه ىلع مَّسقُت نأ ن   : األخالقيا.ت      جي وحنلا اذه ىلع مَّسقُت نأ ن الحال ة هذ.تايقالخألا نيج :ةلاحلا ه ف.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي تعن.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي .تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و .تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و ،
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.لكن تربيته على المعرفة وعلى وجود المستويات الخفية، هو بالضبط ما سيمكنه من إبطال جمود إرادته مما يشير إلى أنه،
طالما لم يتم تصحيح طريقة تفكيره، فلن يتمكن اإلنسان من ترسيخ سلطته السيادية، وسيظل عاجًزا أمثثام هثثذه القثثوى الخفيثثة،

.التي تتدخل باستمرار في أفكاره، إلجبار أناه على التوطد بالقوة والطاقة

سثيكون قثادًرا على .لذلك يجب على رجل المستقبل أن يتعلم تحرير نفسه من هذه القوى، التي تجعله يفقد كل مفهوم للحرية
.إدراك إمكاناته اإلبداعية، فقط عندما سينتصر على قوة وعيه العقلي

: سؤال للمالك

ما مَدى قوة البرمجة العابرة لألبعاد، التي تحدثها القوى المفترسة ؟

إنهثا قويثة للغايثة بالنسثبة لإلنسثان العثادي، الغثارق في مخثاوف أنثاه، لكنهثا تتضثاءل فقثط، بشثكل تثدريجي، مثع تجثارب الفثرد
.واستيعائه لها إن البرمجة التي تمارس منذ الطفولة على النفس البشرية، تنبع، أواًل وقبثل كثل شثيء، من جهثل قثوانين الحيثاة

.وعدم التوافق النفسي الموجود عموًما بين الوالدين وذريتهم

يجب معرفة أن الروح التي تتجسد في دورة بشرية، تختار تلقائيًا بيئة عائليثة غريبثة عليهثا لتعزيثز تجربتهثا، إال في حالثة انقطثاع
.عرضي لدورة تجسدها في هذه الحالة، تتجسد الروح عموما في نفس البيئة األسرية إلكمال تجربتهثثا، هثثذا يعثثني أن غيثثاب ةفورعملا " ةفورعملا "
، في حين أن األطفثال الصثغار ال م حلقثة رجعيثة أو كارمثا لم تُحسثَ ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(التسلسثل في تطثور وعي المثرء، مرتبثط بتعلّقثه بماضثيه  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
.يفهمون بعد ترتيب واقعهم الحالي ولكي تتوقف البرمجة الثتي تطبعهثا القثوى الخفيثة في مجثال وعي الفثرد خالل تجسثيداته

.المتتالية، يجب أن يجتمع وعي الوالدين ووعي أطفالهم، حتى يكِشفوا عن وجود هذه القوى

ر  بهذه الطريقة، األفراد المولودون من عثثائالت.الحقيقة حول وجود مستويات مفترسة يجب أن تُكَشف لألطفال في وقت ُمبّكِ
ور الوعي العائلي، أو االجتمثثاعي أو العثثرقي، ري ،يقرعلا وأ يعامتجالا وأ ،يلئاعلا يعولا روچمدركة لهذه التأثيرات المفرطة األبعاد، المفترسة، لن يعودوا يتماهون مع إ ،يقرعلا وأ يعامتجالا وأ ،يلئاعلا يعولا روچيرچ
ن بشثثكل طثثبيعي وعفثثوي، ألثثوان البشثثرة واألصثثول ألنهم، من اآلن فصثثاعًدا، سيشثثاركون في حقبثثة قبليثثة جديثثدة، سثثوف تُهّجِ

.العرقية

: سؤال للمالك

ا ما نبلغ عن عوالم الكثافة الرابعثة، والكيانثات الزواحثف، وكثذلك جميثع التجثارب الثتي نمثر منهثا، لنكثون من رواد هثذا غالبً
.الواقع الجديد القادم فلماذا ال نتوصل اآلن، إال بالقليل جًدا من نصوص تجارب قراء الشبكة ؟

اإلنسان العادي، غثير المهتم بالحصثول على معلومثات متعلّقثة بثالعوالم المفترسثة، ليسثت لديثه أدنَى فكثرة عن طبيعثة الكثافثة
.الرابعة، فما بالك عن حقيقتها الملموسة كما هو الحال بالنسبة لوجود عوالم الزواحف أو الكيانات المفترسة، التي قد تثثثير

.فضوله في بعض األحيان، يبتلع الفرد معلومات عنهادون أي تفكير، تماًما كما لو كان متحمًسا لعمل خيالي

.المستويات المفترسة موجودة بالفعل، و مسؤولة دائما عن الخطط الخفية التي تدمر الكثثوكب لكن خالفًثثا لالعتقثثاد السثثائد،
واقعكم ةفورعملا ".ليست الكيانات الزاحفة وحدها من تسحب أوتار  ةفورعملا "

ا، على وجثثود كيانثثات زاحفثثة سثثلمية ُمكممين .يمكن للعديثثد من النثثاس أن يشثثهدوا على وجثثود كيانثثات مفترسثثة، ولكن أيضثثً
بالخوف أو يخشون أن توضع شهادتهم موضع سخرية، يفضل هثؤالء، في كثثير من األحيثان، عثدم سثرد تجثربتهم ؛ بينمثا يتم

.إبالغ المخابرات السرية المتخصصة في عالمكم، على نطاق واسع، بوجودهم ومخططاتهم

.كما قيثل، فثإن األجنثاس المفترسثة ال تتكثون حصثريًا من كائنثات الزواحثف، كمثا يعتقثد الكثثيرون تثأتي الكيانثات المفترسثة
.لإلنسثثان من عثثوالم مفرطثثة األبعثثاد، وال عالقثثة لهثثا في الغثثالب بأجنثثاس الزواحثثف عالوة على ذلثثك، فثثإن بعض سثثالالت

.الزواحف التي سكنت األرض قبل الجنس البشري، ستكون أكثر شرعية فوق الكوكب من البشر المعاصرين

.عموما، معظم سالالت الزواحف الفائقة األبعاد ليست مفترسة للبشر، ولكن القليل منها أو أفراد من بينهثا، هم كثذلك تمثثل
ِّفة أو المفترسة للنفسية البشرية أقلية، لكنها، مع ذلك، موجودة في كل عرق وفي كل سثاللة، سثثواء أكثثانت هذه الكيانات المزي

.من الزواحف أم ال
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، تماًما كما يفعل، في مجتمعكم الحالي، مثل البشر العاديين ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(هناك طرق متعددة لممارسة السيطرة على عقل كيان جاهل  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
.المفترسون البشر في خدمة الذات ذوي الكثافة الثالثة فالعبودية و اإلجرام الجنسي ضّد األطفثال، اللثذان تم الكشثف عنهمثا
لألسف النمثاذج المثاليثة ألن هثذا التكثييف بواسثطة الثذكاء المفثترس يعثود إلى زمن الخلثق االصثطناعي .مؤخًرا، هما  ةفورعملا " ةفورعملا "

.لإلنسان من قبل الغير، ومن الناحية البيولوجية، فهو نتيجة معلومات جينية أحيانًا تالفة أو معطلة، تنتقل من جيل إلى جيل

إن اإلنكار التام لوجود مخلوقات أخرى، وخاصة فصائل الزواحف، هو أمثثر مثثريح بالنسثثبة لإلنسثثان، ألنثثه، رغم جهلثثه السثثبب
بنيثة وعيثه وبالتثالي، بسثبب بثرامج التضثليل واإلفتقثار إلَى المعرفثة، فإنثه يُلقي هثذا ةفورعملا ".العميق، غالبًا ما يشعر بتهديدشثديد في  ةفورعملا "

.التهديد، بشكل أوتوماتيكي، على الكيانات من نوع الزواحف

إن تعيين فصائل الزواحف كقوى شثيطانية، تم اقتراحثه من قبثل األديثان اآلريثة الكثبَرى الثتي تُؤلثه بعض سثالالت األنونثاكي،
. اإلنجيل، في دور اإلاله أو قوى النورIllojim أو ِإلُوِجيم Elohimِإلُوِهيم 

إن ِإلُوِجيم أو األنوناكي، بشريون من أصل فائق البُعدية، يمكنهم أن يكونوا نسل ساللة الزواحثثف، نِِفليم، بقثثدر أن يكونثثوا نسثثل
! .ايلعلا تاذلا : خدمة الذات وخدمة اآلخرين رماديين أو بشريين، وهم ينقلون أيًضا نوعي الطاقة

تتمتع بالطاقة اإلبداعية األنثوية Amasutumدعونا نذكر مرة أخرى، أن الكريست األوائل ُكّنَ من نوع أََمُستُم  زواحف   - ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
البعض إقناعنا هذا االرتباك في العقثل البشثري ، اللواتي، بالتأكيد، لم تكّن من إناث األنوناكي كما أراد  .مخططات للحياة ةفورعملا " ةفورعملا " ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(

! ينبع، على وجه التحديد، من برمجة يسببها مفترسي خدمة الذات الفائقي األبعاد نفسهم

.لكن اإلنسان ليس مسؤول عن برمجته بشأن هذا الموضوع فاإلفتقار إلى المعرفة، يجعله ببسثاطة، يحافثثظ على برمجثة، غرسثها
ُفاته

ّ
.دين أسالفه هذه المعتقدات الدينية، منعت دائًما اإلنسان من تطوير وعي فردي، يساعده في التغلب على تكي .

.بعض سثثالالت الزواحثثف أو الصثثوريين، كثثانت على اتصثثال بالقبائثثل البدائيثثة لعثثدة قثثرون نجحت هثثذه القبائثثل من األنثثاس
الحقيقيين في التغلب على هثثذه البرمجثثة القديمثثة، وتمكنت من االسثتجابة دون تثوتر، دون كراهيثثة ودون نبثثذ، لتواصثل هثثذه

.الكيانات الفائقة البعدية  

لكن اليوم، اإلنسان الحديث، الذي يُفتَرض أنه تََطور، فََقَد تماًما قدرته على التفكثثير بنفسثثه، ألنثثه سثثمح بثثالتالعب بثه، من خالل
.برمجة األديان أو الطوائف المنظمة مثل العصر الجديد، والماسونية، أو من خالل تدليس الواقع من قبل الدولة العميقة ينبثثع
، الثذين خثدعوا البشثر منثذ كائنثثات الحب والنثور ةفورعملا "هذا الخداع من برمجة قديمة جًدا حققها اإللُوجيم نفسثهم، المزعثومين  ةفورعملا "

.خلقهم
المركزية  المخابرات  لوكالة  الغامض  اآلري  الفصيل  قبل  من  البرمجة  هذه  فيCIA-Cointelproواستمرت  أنشأ  والذي   ،

الحب والنور للكوكب، يظل تيار الفكر هثذا، للعصثر الستينيات العصر الجديد ةفورعملا " دين النظام العالمي الجديد على نموذج  ةفورعملا " . .ايلعلا تاذلا :
.الحديث، قائًما على رؤية طوباوية للواقع هذه األيديولوجية الفلسفية حاضرة أيًضا في الماسونية والتعاليم الباطنية، والطوائف،

.وغيرها من الحركات الناشئة

تمثثردت بعض الطوائثثف الدينيثثة أحيانًثثا ضثثد برمجثثة اإللثثوجيم، حثثتى أنهثثا
نهايثثة المحرمثثات ةفورعملا "انحثثرفت نحثثو الشثثيطانية  ثم أعلنت هثثذه الحركثثات  -

ةفورعملا ".والتحرر من القواعد والحدود

إن تحريم اإلاله أكل ثمثثار شثجرة المعرفثثة، يمثثل أصثل هثذه األيديولوجيثة
.التي، من الواضح، تعكس تماًمثثا القيم اإلنسثثانية عندئثثذ يكثثون الشثيطان هثثو
المسيح الجديد، ألنه يعلم الناس أن يتَحدوا المحظورات التي وضثثعها هثثذا

.اإلله الزائف إلوجيم أنوناكي، المنتقم والسلطوي .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ /

هثذه الفلسثفة الجديثدة المتمثردة والمظلمثة الثتي، على سثبيل المثثال، تُعثرُض بثإفراط في قطثاع الترفيثه، تثؤثر اآلن بقثوة على
.المجاالت السياسية وحثتى الحركثة الروحانيثة الجديثدة يتسثبب هثذا التيثار الناشثئ في اختالفثات واضثحة في الحثدود بين

.الخير والشر وبين األخالقي وغير األخالقي

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               4



.بدافع من هذه الحركات، التنوير من قبل الشيطان يعني والدة عالم جديد بدون قيود دينية أو أخالقية تعمل حكومات العالم
بنشاط على تعزيز هذا النوع من األيديولوجيات التي تدعم النظام العالمي الجديثثد، من خالل سياسثثات صثثارمة، ديكتاتوريثثة،
ا، رسثالة تتعثارض مثع .ومعادية للمسيح لسوء الحظ، هذه األيديولوجيات الناشئة و المسموحة بشكل متزايثد، تنقثل اآلن أيضثً

.الحقيقة والمعنى األصلي للحياة

ثثا أن تفهم أن الشثثر أو الخثثير، معلومتثثان غثير موضثثوعيتان في كثل الحضثثارات، وفي كثل .ومع ذلك، سيتعين على البشرية قريبً
.األجناس، وكل الفصائل، هناك أفراد طيبون وآخرون سيئون لكن وفًقا للمعتقدات البشرية، من الضرورة أن يكثون هنثاك نثوع

! .معين من شأنه نشر الشر فقط هذا المفهوم، في النهاية، بدائي للغاية

الثوعي الفثردي وهنثاك صثالت بحقثول الثوعي، الثتي ةفورعملا ".جميع الفصائل، وخاصة األكثثر تطثوًرا، تتكثون من عثدد كبثير من  ةفورعملا "
جيثثد والبعض اآلخثثر ةفورعملا "تفترض أن هذه الكيانات المكتفية ذاتيًا، قادرة على اختيار أسلوب حياتها بحرية واعتقاد أن بعضثثها  ةفورعملا " .
المعتقثثدات و من الواضثثح، ال يمكن للجميثثع أن يتفقثثوا على وجهثثة نظثثر ، نموذج فكر منبثق من المعايير اإلنسثثانية  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(.سيئ ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) ةفورعملا " ةفورعملا "

.واحدة، في ما يخص كيان ما

ليس بإمكان إنسانية اليوم، التي تجهل القوانين الكونية، تحديد ما إذا كانت الفصائل األكثثر تقثدًما، جيثدة أم سثيئة، وذلثك ألن
. قوانين الواقع المفرط األبعادمعرفةوجهة نظرها بعيدة كل البعد عن 

بعض األجناس المفرطة األبعاد تميل، اعتماًدا على وجهة نظركم،  إلى التصرف بعدائيثثة اتجثثاهكم، لكنهثثا، رغم ذلثثك، ليسثثت
ةفورعملا ".كائنات شريرة هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الكيانات المفرطة األبعاد وبعض كيانات زواحثف أُريُثثون، فهي تعمثل ببسثاطة ةفورعملا "

بة التي اقترحتها البرمجة الدينية .على عكس رؤيتكم الُمتصلِّ

شثر ممثا يجثبركم على االعتقثاد .جيناتكم منظمة على نحو يجعل وعيكم  يدرك األشياء بطريقة خطية، وبتفكير ازدواجي خير .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ /
قة ِّ

.بأن هذه الكيانات تتصرف كذلك وفًقا لهذا النوع من المعتقدات المزدوجة والمفر

.لذلك، هناك الجيد والسيئ في كل شيء ال توجد أعراق سيئة تماًما، ألن كل نوع يتكثثون من أفثثراد، ويمكن لألفثثراد فقثثط أن
.أن يتخدوا توجهات قد تُسَمى جيدة أو سيئة

خارقًا هو ازدواجي في عالمكم، سواءََ في فضثاء واقثع المثادة الفيزيائيثة، أو في مجثال تثأثير الطاقثة .وأيًضا، كل ما تعتبرونه  ةفورعملا " ةفورعملا "
، الثتي البالزمثا ةفورعملا "مجال تأثير الطاقة يمثل منطقثة أو مسثاحة يُسثقط فيهثا الثوعي يمكن مقارنثة هثذه المنطقثة بحسثاء جزيثئي  ةفورعملا " .ايلعلا تاذلا : . ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)

ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(.تكتسب كتلة عندما تتأثر بطاقة المراقب

التي تظهر في هامش الواقع البالزمي ناتجثثة عن كيانثثات عاليثثة، عنثثدما يمكن تفسثثيرها، ا ما تعتقدون أن الظواهر الخارقة  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(غالبً ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
ما قبل الفعل التفضيل  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ببساطة، من خالل التأكيد أواًل على تأثير مجال الطاقة بواسطة  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) عصثثر التخيل2ةفورعملا " الخيثثال  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،( أو  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) ةفورعملا " ةفورعملا "،3ةفورعملا "

.اللذان أعربت عنهما أو تخيلتهما القدرة اإلبداعية لوعيكم، اعتماًدا على العالم الذي يتطور فيه

.إن الخيال الذي يتجلى بالوعي، هو الطاقة االهتزازية التي تسبق وجود المادة الفيزيائية العالم الخارجي إذن مجرد تعبير عن
.الذكريات أو البرامج المدرجة في شفراتكم الجينية، والتي يعبر عنها هذا الوعي

الوعي يخلق الجاذبية، التي تغير الوعي ةفورعملا "تذكروا  !ةفورعملا " .ايلعلا تاذلا :

ه.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي   2 األص يه ل النح و       préfèreالكلم ة عل وحنلا اذه ى مكت وب ة لك وحنلا اذه ىلع مَّسقُت نأ ن فضِّ يه ل.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و ، .pré-faireأ وحنلا ىلع ةبوتكم نكل ،لِّضف ي الفع يه ل    قب يه ل تعن.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي .تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و ،
ه.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي   3 األص يه ل النح و       imaginaireالكلم ة عل وحنلا اذه ى مكت وب ة لك وحنلا اذه ىلع مَّسقُت نأ ن خيال.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و ، .imagin-èreأ وحنلا ىلع ةبوتكم نكل ،لِّضف ي التخي يه ل    عص.ليختلا ر تعن.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي .تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و ،
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الحيوية التي العالم المادي قائم على الوجود المسبق لهذه الطاقة الحاملة للمعلومات  ةفورعملا "إذن، قبل وجود المادة الفيزيائية  ةفورعملا " ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
، إذا لم يكن هناك وعي، فلن يكون هناك تكثيف للمادة، أو حتى أي تجّل للظواهر الخارقة تُحييه كه و  ِّ

.تحر ةفورعملا "ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،( ةفورعملا "

: سؤال للمالك

 من خالل ما تمكنا من فهمه، بنفس الطريقة التي يتم بها إعادة توحيد بعض األجنثثاس اإلزدواجيثة المفرطثة األبعثثاد، بنثثاءً على
وعيها وليس على ساللتها، فمن الواضح أن قوانين الفيزياء، ستكون مختلفة أيًضا في الكثافة الرابعة، حيث من ازدواجية، سيتم

.توحيدها بطريقة ما فكيف يمكننا تخيل العالم الموالي ؟ " "

ليس من السهل اإلجابثة على هثذا السثؤال، ألن العقثل البشثري ال يثزال مقيثًدا بالمبثثادئ األساسثية للعلثوم الفيزيائيثة للكثافثة
.الثالثة أول شيء عليكم تحقيقه هو تحطيم، في عقولكم، مفهوم العالم المادي أو الواقع المادي الجامد .

.في الحقيقة، يتكون كل مستوى مادي أو بُعد وجود، من طبقات مختلفة من الوقائع هذا يعني أن العالم المثثادي ليس ماديثثا أو
؛ كل طبقثة تعتمثد على منطقثة األوهام المادية ةفورعملا "متسًقا كما تعتقدون تتكون طبقات الواقع المختلفة هذه، بشكل أساسي، من  ةفورعملا " .

.تأثير طاقة ينتجها الوعي

تشثارك بعض الظثثروف الفيزيائيثة، بشثكل مباشثثر، في المجثثال المثثادي، عن طريثثق التكثثثيف التلقثثائي للمثثادة بالجاذبيثة، بينمثا
.الظروف الفيزيائية األخرى، الخفية أو األثيرية، ترتبط فقط بمجال التأثير الطاقي للوعي إن تصميم عالمكم المادي، في الحالة

وهم بسيط ةفورعملا ".األخيرة، مبني على  ةفورعملا "

مبني على ثالث حاالت أولية للمادة التي تعرفونها الوهم البسيط ةفورعملا "هذا  . الغازية، السائلة والصلبة  ةفورعملا " ومع ذلك، هناك حالتثثان.ايلعلا تاذلا :
. البالزما.ايلعلا تاذلا : رابعة وخامسة تقعان قبل المادة وبعدها، وبالتالي مسؤولتان عن هذا الوهم

.تمثل الحالة البالزمية منطقة المادة التي يمكن أن تتأثر بالطاقة النفسية

.مثلما توجد أبعاد المادة وأبعاد المادة المضادة، هناك أيًضا أبعاد البالزما والبالزما المضادة تعتمد هذه األبعثاد ببسثاطة على
.إدراك تدفق الزمن، الخاص بالوعي البشري إدراك ال يمكن مقارنته إطالقا، بإدراك الكائنات التي تسكن كثافات أخرى .

لسثثقف آخثثر ةفورعملا "بالنسبة للعلم البشري، نظرية تعديل محكم للجاذبية برفع تردد الرنين للوعي، أو الزيثثادة ثم  الوجثثود المسثثتقر 
.للواقع أي كثافة رابعة للمادة  ليست شائعة جًدا باألحَرى، ال يزال تصور النظرية لَدى علمائكم بدائي للغاية - ! ةفورعملا "-

:في الواقع، هناك خمس حاالت للمادة الحالة البالزمية ما قبل التكثيف، الحالة الغازيثة، الحالثة السثائلة، الحالثة الصثلبة، ثم
.الحالة البالزمية ما بعد التكثيف

.إن حالتا المادة البالزمية، مرتبطتان بالظواهر، التي يصنفها اإلنسان الجاهل، على الفور، كظواهر غريبة أو خارقة للطبيعة

افهموا أن حالثة المثادة البالزميثة هي شثكل معين من أشثكال المثادة، والثتي تقثع بين منطقثة تثأثير الطاقثة النفسثية ووجودهثا
.الواقعي والملموس

.إن مراقبة المنطقة البالزمية قبل أو بعد الواقع، تتم من خالل وعي المراقب وهذا اعتماًدا على ما إذا كانت مراقبتثثه سثثلبية أو
نفسيةسلبية نفسية نشطة أو ال  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(.نشطة، أي ما إذا كانت طاقته النفسية مركزة على شيء  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،( ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)

، إمثا فقثدان الكتلثة الكليثة للمثادة، أي في مجال الرؤية ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(المراقبة تُنِتج زيادة في الطاقة النفسية التي تحفز، في المنطقة المعنية  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
.يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ /إما زيادتها، اعتماًدا على ما إذا كثانت المالحظثة من قبثل المثراقب، نشثطة  واعيثة  مقصثودة  مضثبوطة على شثيء مثا، أو .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ / .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ /

.سلبية  غير واعية  خفية  مبهمة في مجال رؤيته .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ / .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ / .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ /

-هذا يعني أن المراقب عندما يثبت نظره بقصد على نقطة أو مكان دقيق في بيئته، فمن خالل الطاقة المنقولة من وعيثثه  المركثثز
.على تثبيت هذه المنطقة أو هذه النقطة  فإن هذه المنطقة تشحن بالطاقة النفسية، وكتلتها تزداد -

على عكس ذلك، إذا لمح المراقب شيئًا ما في بيئته خلسة، دون أن يكون قادًرا على تثثثبيت أو تعثثديل مراقبتثثه، أي رأى شثثيءََ
، وبما أن انتباه المراقب لم يتم تركيزه، فإن هذه المنطقة أو الجسثم الملمثوح لفثترة قصثيرة ...ِخفية، بشكل سلبي، وبدون قصد

.جدا،  يتم تفريغه من الطاقة، وتقل كتلته

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               6



وبالتالي، فإن منطقتي تأثير النفسية، تمثالن المنطقتين البالزميتين المسؤولتين عن األوهام التي تم إنشاؤها بواسطة وفي الواقع
يحلثثل .المادي في النهاية، هذا يعني أنه إذا لم يكن هناك مراقب، فما كان للواقع وجود ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) لذلك فالمراقب هو الثثذي يحقثثق  !

تحليل الواقع يعني4الواقع ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) تكثيف عالمه المادي  . ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(. يسبب التحلل، أي تحول المادة  البالزما ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،( .(امزالبلا – .ايلعلا تاذلا :

.ايلعلا تاذلا : الحالة البالزمية، مهمة جًدا للحصول على ظثروف معينثثة يمكن اسثتخدامها لتوليثثد الجاذبيثة المضثادة الحالة الرابعة للمادة
.التي، بعبارة أخرى، تمثل اختفاء، تثبيط، قلب أو تقليل األسباب الجذرية لقوة الجاذبية في الفضاء، الناجمة عن المراقبة

.أساسا، في العالم الحقيقي للمادة  المادة السوداء  ال توجد قوى مضادة يمكن فصلها ألن ازدواجيثثة القثثوى المضثثادة أو - -
المنفصلة، هي ببساطة، ِوفق وعي أو إدراك المراقب الذي، بسبب برمجة مبدأ النسبية في عقل اإلنسان، لم يكن قادًرا أبًدا على

. من خالل الجاذبيثة المضثادة أو توزيثع خصثائصاألحد كبيرة موحدة على مسثتويات مختلفثة، قثوة قثانون واحدةإدراك قوة 
، من الممكن، على سبيل المثال، التسبب في رفع المادة التي تبدو مظهراصلبة الموحدة .المستويات المختلفة للجاذبية  ةفورعملا " ةفورعملا "

مرّكز، بشكل ال يقاوم على كل مادة مكثفة، فإن إنسان الكثافثثة الثالثثثة محثثروم من الفهم الحقيقي ةفورعملا "ولكن بما أن الوعي البشري  ةفورعملا "
.لفيزياء الكون عقله يحصره في نموذج ازدواجية الجسيمات لعالم الكثافة الثالثة وبالتالي، فإنه يواجه صثثعوبات في فهم عثثدم .
الموجة و الجسيم للمستويات المختلفثثة للجاذبيثثة وبمثثا أنثثه غثثير قثثادر ، الذي يمثل وسيط نموذج  البالزمي .االستقرار  ةفورعملا " ةفورعملا " ةفورعملا " ةفورعملا "

.على إدراك نماذج الواقع البالزمي، فليس بإمكانه سَوى رفض هذا المفهوم

: سؤال للمالك

بشكل عام ؟ "إذا فهمنا بشكل صحيح، فاستيعابنا الزدواجية الجسيمات ينطبق كذلك على فكرة االزدواجية في الواقع  "

.ايلعلا تاذلا : التفكثير بقيم الخثير و الشثر، بالفعل، مفهوم ازدواجية الجسيمات في المادة، يسبب أيًضا في نفسية اإلنسثان، االعتقثاد التثالي
.الجيد و السيئ

التكنولوجي المعاصر، في محاولته كشف أسرار الخلق، يلعب بقوى مجهولة ومن ثّم، يقبل موت رفقائه كقثثدر .إن اإلنسان  ةفورعملا " ةفورعملا "
! فبالنسثثبة محتوم، معتقًدا أنهم يموتون بسبب مرض أو حادث أو شيخوخة، بينما الموت مجثرد عثثودة إلى الحيثثاة الحقيقيثة

.له، حتى شن الحرب مرادف لتقدمه التكنولثوجي ولكنثه هكثذا، لن يتمكن من تغيثير الكثافثة في نهايثة هثذه الثدورة، ولن يكثون
! قادًرا على تحقيق تقدم روحي حقيقي

الكون، ألن عدًداصثغيًرا فقثط، هثو الثذيمعرفة لنفترض اآلن أن اإلنسانية تسير على مسار العلم، فإنها ستظل بعيدة عن طريق 
واقعهم المادي أو المصفوفي ةفورعملا ".سيتمكن من تجاوز حدود ما يشكل  ةفورعملا "

يعتبر العلم الحالي أن أسهل طريقة لتغيثير المثادة، تكمن في رفثع ظروفهثا، أي بنقثل، على سثبيل المثثال، التصثنيف الكيميثائي
مسثتوى أعلى لكن محاولثة تغيثير هثذه القيم خطثأ، حيث سثتنبثق منهثا قثوى مجهولثة وإذا لم يعثرف .لعناصر معينثة إلى  ةفورعملا ". ةفورعملا "
العلماء كيفية تدبير هذه القوى المجهولة، التي قد تؤثر جزئيًا على درجات الجاذبية، فمن األفضثل بكثثير، عثدم خثوض تجربثة

.ITER، في المفاعل النووي لمشروع ٢٠٢٥إنتاج البالزما، التي سيحاولون تحقيقها عام 

.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت وكتابت ه      Réaliserالفع يه ل 4 ما.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه يف ينعت و ، ش.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي هتباتكو ،ام ء تحقي هتباتكو ،ام ءيش ق .réel-lyserيعن.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي ال واق.ع    تحلي يه ل يعن.تايقالخألا نيج :ةلاحلا هذه ي
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https://www.nouvelordremondial.cc/2020/08/02/le-plus-grand-reacteur-a-fusion-nucleaire-du-monde-est-
enfin-en-chantier/

من منعهم  سيتم  المجهولة القَوى  هذه  لتولي  الكافية  والكفاءات  المؤهالت  عن  جًدا  بعيدين  المشروع  هذا  علماء  يزال  .ال 
.التمادي من قبل قوى مفرطة األبعاد، ذات مستوى ذكاء ووعي، أعلى

: سؤال للمالك

كيف نفسر الظثواهر الثتي نعتبرهثا، في الثوقت الحثالي، في عالمنثا ذي الكثافثة الثالثثة، خارقثة، والثتي بالكثافثة الرابعثة، سثتبدو
طبيعية، عفوية، عادية بالنسبة لملكاتنا العقلية ؟

المعتمد على الحقل المورفوجيني ويجب أن ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(لشرح هذه الظواهر، يجب أن تكونوا قادرين على فهم عمل مجال تأثير الطاقة  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
تحاولوا، عن طريق التفكير، أن تفصلوا أنفسكم عن الوهم الذي يجعلكم تعتقدون أن ما ترونه، تلمسونه، تستنشقونه، هو الطبيعثثة

.الحقيقية للكون، وليس فقط مساحة صغيرة من جانب واحد من الكون، من بين العديد من اإلمكانيات األخرى

.إن آلية إحداث هذا الوهم مذكورة في حكاية الُعمي والفيل التي تؤدي، مجازيًا، إلى التفكير في إدراك الواقع

https://naturo-passion.com/parabole-aveugles-elephant

تخيلوا أن كل بيئتكم المادية ليست موجودة، ولكنها ناتجة، ببساطة، عن حقل تذبذبات، اهتزاز، يتم كبح اتساع تموجه بسبب
.التركيز اللحظي لطاقتكم النفسية

، له تكوين أو قالب للطاقة مكثثافئ في ، كل مخلوق، كل كوكب، كل شيء ...كّل ما ترونه أو تدركونه أو تشمونه أو تلمسونه يف ئفاكم ةقاطلل بلاق وأ نيوكت هل ،...ءيش لك ،بكوك لك ،قولخم لك ،…
.مجال تأثير الطاقة الذي يستنير، يصبح أكثر وضوًحا وكثافة، من خالل تركيز طاقتكم النفسية على ذلك القالب

.تتعلق عملية إثارة وتنوير الماّدة هذه بالمستوى العام لألشياء، أي مستوى الواقع الذي تعيشونه اآلن ولكن هناك طبقات أخرى
.خارج فقاعة واقعكم، والتي لن تتمكنوا من الوصول إليها إال بعد انتقالكم إلى الكثافة الرابعة

لشرح ظاهرة الوهم بإيجاز، يجب أن تعلموا أن الجزء المرئي من واقعكم هثثو مجثرد انعكثثاس، في مجثثال تثثأثير الثثوعي، لحقثثل
.إدراك مكون من مناطق أو طبقات تردد مختلفة نوعا ما

تحتوي كل من هذه الطبقات المختلفة على معلومات متنوعة، كشكل أو تنظيم المادة وترددهثثا االهثثتزازي، وكثثذلك معلومثثات
.عن تركيبتها الكيميائية أو الجزيئية الرنين القادم مباشرة من الحقول المورفوجينية يشّكل، أيضثا، جثزءا كبثيرا آخثر من طبقثات
كمثا في حالثة قثردة ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)التردد هذه ؛ هذه اآللية ترسثي التثوازي مثع توافثق يمكن التحقثق منثه من قبثل عثدد معين من األفثراد 

ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(.المكاك المئة، في تجربة القرد المائة

http://www.vivresestalents.fr/ho-oponopono/lexperience-du-100eme-singe/
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بثالظواهر الخارقة أو  تعتقدونه مرتبط  الطبقتين من الترددات، يوجد كل شيء  ، و الذي يوجد خارج حدودPsiبين هاتين 
.علمكم البدائي تقع شبه الطبقة هذه بين الطبقات المختلفة للمادة وواحثدة من طبقثات هثذا الحقثل المورفوجيثني في مجثال

.التأثير النفسي

.لجسم اإلنسان، على سبيل المثال، نموذج حقل مطثابق في مجثال تثأثير الطاقثة هثذا ال يعثني، بثأي حثال من األحثوال، أنثه ال
يتواجد بالكثافات العليا في شكل سالسل من المادة أو الذرات، ولكن اللحم والدم والعظام، هذه المكونات ال تحتفثثظ هنثثاك

غير محسوسة بالحواس البشرية .إال بكثافة ضئيلة جدا، مما يجعلها  ةفورعملا " ةفورعملا "

رت بطبقات بالزمية لألثير .كيانات صّوِ

، ألن الطبقثات األولى من الحقثل تحتثوي على معلومثات بسثيطة االزدواجيثة ةفورعملا "يتم التعبيردائًما عن واقثع وجثودكم بنثوع من  ةفورعملا "
حول مواد جسمكم الصثلبة وتردداتهثا، بينمثا تحتثوي الطبقثات الثانيثة على معلومثات أكثثر تعقيثًدا و دقّثة عن عقلكم ووعيكم
ا .وروحكم الروح في الحقيقة، تمتلك دائما جزءها الجسدي الُمسقط من خالل مجال تأثير نفسيتها، إال أن جسدها ليس دائمًثث

عون صوابا، أن األجساد أثيرية بدرجات مختلفة، وفًقا للكثافة التي تتجَلى فيها .مرئيًا بالكثافة الثالثة ولهذا السبب تّدَ .

إن تحسيس الوعي من خالل المستقبالت الحسية المختلفة لجسمكم، في هذه الحالة، ليس إال طاقة مصثثفوفية بسثثيطة، مقسثثمة
.إلى طبقات مختلفة من الترددات في إحدى مناطق مجال تأثير الطاقة

وعي فعلي بتشثثكل، وتنظيم، ثم تماسثثك المثثادة بظثثاهرة الجاذبيثثة، إال باسثثتخدام عقثثل أرقَى ذي الكثافثثة ةفورعملا "ال يمكن تحقيثثق  ةفورعملا "
.الرابعة

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               9



ألن ظاهرة الجاذبية، في ارتباطها بالوعي على وجه التحديد، يمكن أن تعمل فقط وفًقا إلدراك شكلها ما بعد البالزمي، الذي
.يتم من قبل أشكال معينة من الذكاء التي تدرك هذه الحالة الخامسة للمادة

تعثدل فيهثا الجاذبيثة في المعادلة ، الوعي بأمر ما يتوافثق إذن مثع اللحظثة الثتي  يخلق الوعي الجاذبية التي تغير الوعي ةفورعملا "  ةفورعملا " ةفورعملا " .ايلعلا تاذلا :
، وبعبارة أخرى، مع اللحظة الدقيقة جًدا، عندما يصبح الجسيم موجة من جديد، وبالتالي اللحظة التي يتم فيهثثا ةفورعملا "الوعي البشري
المسحوبة من منطقة البالزما هذه، قبل أن تتحثول مثرة أخثرى إلى ةفورعملا "إزالة تجميد إزالة تكثيف المادة بواسطة الطاقة النفسية  ةفورعملا " .يوطلسلاو مقتنملا ،يكانونأ /

.موجة

مع المعرفة الالزمة في الفيزيثاء والتكنولوجيثا المالئمثة، يمكن للثروح المكونثة من فوتونثات ونيوترينثثوات، والثتي ليسثت سثوى
.مصفوفة الوعي والتحسيس، أن تنفصل عن مجال تأثيرها النفسي، الشيء الذي يؤدي إلى خسارة شبه كاملة لثثذكريات الثثروح

هذه األخيرة قادرة على االستمرار في الوجود لفترة معينة، في اكتفثاء ذاتي طثاقي، على الثرغم من بعثدها عن جسثدها وذاتهثا
.العليا

إعادة بناء أجسثام جديثدة هثذه األجسثام من بين تلثك .حينها، يمكن نسخ الروح، وتكرار بعض رموزها البيولوجية، من أجل  ةفورعملا " ةفورعملا "
.التي تنتظركم بعد انتقالكم النهائي إلى الكثافة الرابعة

سرقة الروح لكن تذكروا أننثا نتحثدث عن علم فثثائق األبعثاد، وليس سثحر أسثود أو ةفورعملا ".يسمي اإلنسان الجاهل هذه العملية  ةفورعملا "
.قوى شيطانية

أنتم اآلن قادرون على فهم لماذا أولئك الذين يعملون من أجل انتقال ناجح، والذين يعتنون بأجسثثامهم الحاليثثة، سثثيتم تجديثثد
.شبابهم في الكثافة الرابعة

: سؤال للمالك

الوعي ينطبق باألحرى على الطبقات الصثثادرة من الثثوعي ، عنصر  الوعي يخلق الجاذبية "من خالل ما فهمناه من معادلة  " " "
المنبثق من المستويات العليا للوجود، فهل استنتاجناصحيح ؟

فعال، ال تقتصر هذه الطبقة على فرد واحد، بل على جزء من طبقة المعلومات العامة، بمعثثنى آخثثر، الثثروح الجماعيثثة للمجتمثثع
.اإلنساني

هذه الروح الجماعية ترتبط بجميع الطبقات األخرى للحقل المورفوجيني، ولكنها أيًضا، تنشط المادة الجامدة، أي تلك التي ال
، وكثذلك األشثكال المختلفثة للثوعي الثتي تتواجثد في البدايثة خثثارج اإلدراك مثل المعثثادن، المثثاء و الهثواء ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(تحركها روح  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)

مثل النباتات والحيوانات ...ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(.اإلنساني  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)

وفيما يتعلق بالجانب المادي للواقع الذي يشكل البيئة، أي المصدر البيولوجي أو العضوي الثذي يثأوي المهثارات القادمثة من
.المستويات العليا، فهو يتجلى في خصائص الغدة النخامية

ِّت و يتحّكم دائمثا و بنشثاط في تثواتر مجثال الحقثل المورفوجيثني الفثردي، أي
هذا العضو الصثغير الموجثود في الثدماغ، يثب
.اإلدراك الذي يسقطه و يكتسبه الفرد من بيئته

مثة، من خالل هثذه الغثدة النخاميثة، على شثبه الطبقثة، عن طريثق حقثل التحسثيس للحقثل يمكن أن تثؤثر كفثاءات عقليثة متقّدِ
.المورفوجيني

وهكذا، فإن المخلوقات التي تتمتع بقثدرة ذهنيثة أكثثر قثوة، أي الثتي، نوعثا مثا، تمتلثك اإليمثان الحقيقي، يمكنهثا التثأثير بشثكل
.مباشر على شبه الطبقة هذه، من خالل حقول وعيها وتحسيسها، التي ينقلونها أو يسقطونها في حقول وعي اإلنسان

هذا يعني أنه بإمكان عقل خارق من كثافات عليا، يفوق الوعي العادي للفرد، استخدام هذا األخير كقناة نقل، لنقثثل معلومثثات
.صادرة من طبقة مورفوجينية عالية

.إال أن هذه الطبقة ال تقتصر على الفرد، بل على جزء من طبقة المعلومات العامة بالمعنى النبيثثل للمصثثطلح، يمكنكم تسثثميتها،
.روح المجتمع أو الروح الجماعية، التي تنقل بياناتها إلى المجتمع
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طبقة المعلومات هذه، المرتبطة بجميع الطبقات األخرى، تنشط كذلك المادة الجامدة في حقل إدراك هذا المجتمع، تحت
.شكل نماذج حقول وعي موجودة في بادئ األمر

، ولكن هذه القدرات معرقلثثة بشثثدة الجاذبية ةفورعملا "نظريا، يمكن لإلنسان امتالك قدرات معالجة المادة من خالل نمذجة شبه طبقة  ةفورعملا "
انظثر  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)بسبب جيناته بعض األفثراد، مثثل إدوارد ليثدزكالنين  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(، فهمثوا كيفيثة الوصثول إلى شثبه  ٣٩  الحثوار مثع مالكنثا رقم .
.الطبقة، من أجل التفاعل مع وهم المادة، المطبوع في العقل

ألن األمر يتعلق بفهم أن واقع عالمكم
 ال يُرسم أو يُبنَى في العالم،

!  بل داخل عقلكم

للتبسيط، يتعلّق األمر باستخدام قدراتكم العقلية، ذهنكم، ووعيكم، لتضخيم إدراك الجانب المادي للواقع، في شثثكله مثثا بعثثد
،  في كثل من طبقثة البرمجثة ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(البالزما لهذا، يجب أن تتعلموا شيئًا فشثيئًا، حجب، في مجثال التثأثير، السثبب اآللي للسثيطرة  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام) .

.الوعي وطبقة التحسيس، وبالتالي عند تقاطع الطبقتان شبه البالزمية للمادة

تفضثيل األشثياء دون ةفورعملا "غالبية هذه األسباب اآللية، برامج نفسية مسثجلة في ذاكثثرتكم، بإمكثثانكم حلهثثا، بفضثل تثدريبكم على  ةفورعملا "
إنية ةفورعملا ".االرتباط بنتيجة  ةفورعملا "

.بما أن شبه الطبقة ليست متواجدة داخل الجسم، يمكنكم ببساطة تحريك األشثياء أو ترتيبهثا بثثالفكر، من خالل طبقتهثثا الشثبه
! هذادون التصرف بالقوة أو باإلرادة في الواقع المادي

تقع هذه الطبقة الفريدة في مجال تأثير الطاقة، بين طبقات المعلومات المورفوجينية وطبقات المادة، ويمكنها أن تتفاعل مثثع كال
.الطرفين

ما قبل وما بعد البالزمية يمكن أن تتفاعل مع المادة الصلبة، بنفس الطريقثثة الثثتي تتفاعثثل ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(وهذا يعني أيًضا أن هاتين الطبقتين  ةيمرهلا تادقتعملا ةمظنأ ةنميه نم يناعت تناكو ،(ةيناحورلا ملاوعلاب ىمسي ام)
.بها مع المعلومات الذهنية وبالتالي، فهذه قدرات تؤثر على بنية وترتيب المادة أو الواقثع، والثتي سثتربطونها تلقائيًثا بالتحريثك

.الذهني والتخاطر

: سؤال للمالك

الختتام هذا الجزء حول التشكل التكويني و التشكل الجيني، ما الذي ينبغي لنا تذكره من هذا التحليل الطويل ؟

أعيدوا قراءته حتى تتمكنوا من دمج المعلومات بالكامل، ألن كقاعدة عامة، كلما تطورت القدرات الخارقة للفرد أو لمجموعة
! من األفراد، كلّما الوصول إلى المعرفة والتكييف مع العالم الجديد، سيصبحان أمران يسيرين

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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