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نكل .في هذا المقال، شعرنا بإمكانية البدأ في الكشف عن بعض األشياء التي كانت ال تزال مخفية عندما كانت للججدران آذان لكن
اقجرأ حجول هجذا نكل .كما يعرف قرائنا اليوم، نادًرا ما ننحجاز إلى حركجة أو تشجكيل سياسجي أو غيرهمجا هجذه ليسجت مسجؤوليتنا اذه لوح أرقا)  اذه لوح أرقا) !

(نكل .  ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : التخلي عن اإلرادة الحرة لعبور الباب الثالث و إدارة الظهر للثورة     ٢٨  الحوار مع مالكنا رقم الموضوع 

ومع ذلك، عندما نلقي نظرة فاحصة على المسرح العجالمي، نبجدأ نجدرك أن العمجل الجذي نقجوم بجه، نحن ومجموعجات التحقيجق

نكل .األخرى، منذ سنوات، بدأ يؤتي ثماره، وبالتالي لم يكن هباءً

نكل .لقد أدرك أخيًرا بعض الناس من بين الجماهير أن الحرب العالمية الثالثة الصامتة جارية منذ عدة سنوات لكن غالبية الناس
نكل .(Mنكل .Oنكل .Nاذه لوح أرقا)ما زالوا ال يعرفون أن هذه المعركة، تخص وحدات االستخبارات العالمية ضد النظام العالمي الجديد 

 تقودها شخصيات تعمل بشكل وثيقMنكل .Oنكل .Nفهي حرب غير معلنة ضد اإلنسانية، حيث هذه العصابة الصهيونية التابعة لمنظمة 
نكل .مع كيانات خدمة الذات من الكثافة الرابعة لقد أشرنا إلَى هذا األمر في دفاتر و مقاالت سابقة نكل .

ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :  ضجد اإلرهجاب وتشجعباته من القتلجة٢٠٠١ شجتنبر ١١وبالفعل، أعلنت المخابرات العسكرية للواليات المتحدة حالة الحرب منجذ 
، بما فيها فرنسا نكل .أتباع، مهربين، مرتزقة، جنود، خونة في قوات نظام جميع البلدان .اسنرف اهيف امب ،…

 عاًما، ولحسن الحجظ لم يعجد ضجد دولجة أو أمجة معاديجة، بجل ضجد المججرمين١٩ظل هذا اإلعالن الرسمي للحرب ساريًا لمدة 
محاربجة اإلرهجاب من قبجل عصجابة ةباصع لبق نم "العولميين أو الشيطانيين في جميع البلدان في بادئ األمر، اسجتُخدمت مكانتجه الخاصجة  ةباصع لبق نم " نكل .

روتشيلد ةباصع لبق نم "نكل .النظام العالمي الجديد، لنهب وتدمير الشرق األوسط، و أيًضا، إلنشاء بنوك مركزية للصهاينة، مرتبطة بمافيا  ةباصع لبق نم "

حالجججة الحجججرب المعلنجججة تُجججدخل تلقائيًجججا حجججيز التنفيجججذ، عجججدًدا من القجججوانين الجججتي تمنح أي رئيس أمجججريكي وسجججلطته ةباصع لبق نم "إن  ةباصع لبق نم "
نكل .التنفيذية،صالحيات مميزة، ال سيما فيما يتعلق باإلجراءات التي لها آثار داخلية في هذا السياق، فإن األمر يتعلق بالقججدرة على
التحكم في أنظمة النقل، وسجن الرعايا األججانب، وخجوض أنشجطة التجسجس، واسجتخدام المججوارد الماديجة أو الطبيعيجة على

نكل .األراضي التي تم احتاللها عسكريًا

محاربة اإلرهاب كان بالتجالي ذريعجة ذكيجة لنهب العديجد من الججدول وإشجباع جشججع عائلججة روتشجيلد ةباصع لبق نم "هذا الوضع القانوني لج  ةباصع لبق نم "
مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -وعمالئهم الصهاينة  الرؤسجاء كلينتجون وبجوش وأوبامجا وغجيرهم  وبجذلك سجمح لهم، بإسجاءات غجير محجدودة في اسجتخدام مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -

اذه لوح أرقا) ! السلطة وأحيانًا حتى، بالنسبة للبعض، في اإلنغماس في ميولهم الجنسي المنحرف، دون القلق بشأن ذلك

نكل .، تولى دونالد ترامب، الرئيس الجديد للواليات المتحدة، منصبه لم يكن ترامب من أنصججار النظججام٢٠١٧ يناير ٢٠لكن في تاريخ 
اذه لوح أرقا) ! ألن نكل .العالمي الجديد، بل كان بعيًدا عن ذلك منذ تعيينه، أدرك المتنجورون من الكابججال أن عجزلهم، ثم اعتقجالهم كانجا قريجبين

هذا الرئيس األمريكي الجديد،سيكون قادًرا، أيًضا، على االستفادة من إعالن حالججة الحججرب للواليججات المتحججدة، و هججذه المججرة،
اذه لوح أرقا) ! ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : المافيا الخزرية، المتنورون والعولميون، في جميع أنحاء العالم لمطاردة الكابال

https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//www. نكلyoutube. نكلcom/watch?v=6JMB9GKB8jw&t=268s

هكذا كان ترامب سيتمّكن من استعادة النظام باعتقال كل هؤالء الخونة، أعضاء الدولة العميقة للكوكب، بمججا في ذلججك جميججع
نكل .البلدان ؛ هذه النخبة الفاسدة من البنوك الكبرى العالمية، ومرافقيهم من المتاجرين بالبشر، وباألعضاء البشرية، وباألطفال

مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -ترامب  قمة مكافحة االتجار بالبشر   ٢٠٢٠ يناير ٣١مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -

https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//www. نكلyoutube. نكلcom/watch?v=uk5jwBdlXSA&t=26s
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يمكن اعتبار علماء شركات األدوية الفاسدين، واألطباء الشيطانيين التابعين لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكوميجة
أعداء دولججة أمريكججا وأكججثر من ذلججك، من الناحيججة ةباصع لبق نم "المختلفة، كل هؤالء األفراد المبتلّين في دواليب النظام العالمي الجديد،  ةباصع لبق نم "

اذه لوح أرقا) ! ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : مقاتلون أعداء القانونية
، كل هؤالء األشخاص من اإليذاء، بموجب  قانونيًا ةباصع لبق نم "كان من الممكن منع،  ةباصع لبق نم " إعالن حالة الطوارئ الوطنية األمريكية الستخدامةباصع لبق نم "

ةباصع لبق نم "نكل .القوة العسكرية

بالطبع، الناس العاديون، الجاهلون تماًما لما يحدث على كوكبنا و الذين يثقون فقط بوسائل اإلعالم الفاسدة، لم يفهمججوا بعججد
رت مسارها

ّ
نكل .أن الرياح قد غي

فالمراقب المطلع يمكنه أن يرى أن انعكاس الوضع بدأ يُستشعر، حيث أن وسائل اإلعالم القليلجة الجتي ال تجزال حجرة، والجتي ال
الممولون السود  ةباصع لبق نم "يوجهها هؤالء  نكل .، تبدأ أكثر فأكثر في التشكيك في صحة معلوماتهاللدولة العميقةةباصع لبق نم "

في مقاالت سابقة للمالك، أطلعنجا، بشجكل واسجع، على واقجع كوكبنجا، وحجذرنا من أنجه عنجدما سجيتم الكشجف عنجه، فجإن الواقجع
سيكون قاسيًا ومخيًفا للغاية، بحيث ال يمكن سماعه وفهمججه وتقبلججه من الجميججع، ألن الحقيقججة، مججرة أخججرى، سجتكون  في مكججان

اذه لوح أرقا) ! آخر

(   على شبكة ِليُو  ٢٠١٤   يناير   ٨   بتاريخ   ٢٧  المقتطف من الحوار اذه لوح أرقا)في هذا الصدد، ندعو إلعادة قراءة 

وبالفعل، ال يمكن الكشف عن هذه الحقيقجة إال ألولئجك الجذين بجذلوا جهجد الرؤيجة والسجماع والفهم ؛ جهجوداَ ال يجزال النجاس
اذه لوح أرقا) ! العاديون عاجزين عن تقديمها، ناهيكم عن المثابرة عليها

نكل .لذلك ال يمكن أبًدا الكشف عن هذه الحقيقة بالكامل، ألنها ستمزق تماًما مضغة روح هؤالء األشخاص العاديين ومججع ذلججك،
النججاجون المسججتقبليون من نهايججة الزمججان  أن يواصججلوا فتح وعيهم على مجججال أوسججع من مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -من المهم جججًدا لآلخججرين  أي  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم " مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -

اذه لوح أرقا) ! الترددات، ليفهموا أخيًرا كيف سينتهي هذا العالم القديم، وكيف يولد من اآلن العالم الجديد

في الوقت الراهن، تنهار األكاذيب واالختالسات المتراكمة على كوكب الموتى األحياء هذا، الذي لم يكن أبججدا كوكبنججا، مثججل
لعبة دومينو مبتذلة، والجتي سجتكون الواليجات المتحجدة القطعجة الرئيسجية من سلسجلتها، ألن مشجكلة أمريكجا األساسجية تكمن في
نكل .دولتهججا العميقجة وهجؤالء، قجادة الدولجة العميقجة، الممثلججون بشججكل رئيسجي في هجذا البلجد، بججآكلي الجثت المججرتبطين بالحكومجة

اذه لوح أرقا) ! الديمقراطية، أي رأس الجورجون، هم الذين سيسقطون حينها
https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//qactus. نكلfr/2020/07/20/q- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوinfos- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوje- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوle- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsais- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوvous- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوle- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsavez- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوils- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوle- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsavent/

نكل .ومع ذلك، فإن الدولة العميقة ليست هيئة خفية تنفجرد بهججا الواليججات المتحجدة نظججًرا ألن جورججون العولمججة لديجه رأس مجزين
نكل .بالثعابين، فإن قطع الدومينو األخرى، أي أعشاش األفاعي األخرى في البلدان األخرى، ستسجقط كجذلك سلسجلة من الججرائم
نكل .على مستوى عاٍل للغاية، وتواطؤ إعالمي شبه كامل للتستر عليها، على وشك أن يكشفا مما سيؤدي بالتأكيد إلى سحق كابال

نكل .خدمة الذات الثالثة الكثافة في أوروبا، ثم في العالم

يتعلّق األمر أيضا بمعرفة أن األحداث التي تحصل في فرنسا هي دائًما نسخة طبق لمججا حججدث، في وقت سججابق،  في الواليججات
مثل كو كلوكس كالن  اذه لوح أرقا)المتحدة الحركات العنصرية المعادية للسود  Ku  نكل . Klux Klan Klanحيججاة ةباصع لبق نم " أو على سبيل المثال حركججة  )

نكل .السود مهمة  التي تثيرها وتمولها بانتظام هذه الكابال السرية  هي أمثلة قوية لألسف مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو - مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو - ةباصع لبق نم "

ي ال ل من قبل نفس الخونة العولميين هذا الفصل العنصري، برنامج َمَرضججِ نكل .هذه الحركات التي تسلّطت على فرنسا ال تزال تُمّوَ
نكل .يقاس، تستخدمه الدولة الصهيونية العميقة كأداة، من أجل تعريض للخطر، أي عالقة إنسانية حقيقية ولكن ألن حريات اإلنسان

اذه لوح أرقا) ! على وشك االنهيار، فمن المحتمل أن تنهض فرنسا، بلد األخوة، من هذا الوضع أواًل

وبالتالي، فمن أجل درء هجمات منظمات هذه الدولة العميقة، تم بالفعل اعتقال العديد من الشخصيات البارزة المرتبطججة بهججذه
Mark  و Biden وClintonنكل .الكابججججال البعض، مثججججل  Zuckerberg و  Philip Mountbattenوالعائلججججة الملكيججججة في ،

، يتم استبدالهم أحيانًا بنسخ حججتى ال تفججزع الجمججاهير وهناك العديد من الشخصيات اآلخَرى في أوروبا وفرنسا (إنجلترا   اذه لوح أرقا) نكل .نكل .نكل .
اذه لوح أرقا) ! نكل .أو أعضاء الكابال المعتدلين ألن قطع الدومينو في لعبة الوهم العمالقة هذه، تتساقط واحدة تلو األخرى

ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : شاهد مقاطع الفيديو الموجودة على هذا الرابط
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https://qactus.fr/2020/07/20/q-infos-je-le-sais-vous-le-savez-ils-le-savent/
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https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//qactusinformateur. نكلwordpress. نكلcom/2020/06/25/q- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوscoop- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوdes- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوclones- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوa- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوvous- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوde- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوjuger/

بالنسبة ألولئك الذين لديهم القليل من الحس السليم وعيون تَرى، هناك أشياء غريبة تحدث، ليس فقط في الواليات المتحدة،
نكل . كمحطةNièvreبل في فرنسا كذلك، فمنذ بعض الوقت، وصلت مروحيات جيش الواليات المتحدة و اتخدت نييفر 

https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//www. نكلcreusot- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوinfos. نكلcom/news/bourgogne- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوfranche- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوcomte/bourgogne/photos- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوles- 1مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوers- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو
helicopteres- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوde- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوl- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوarmee- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوamericaine- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsont- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوarrives- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوa- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوnevers. نكلhtml

https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//www. نكلmondialisation. نكلca/larmee- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوusa- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوreprend- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوses- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوgrandes- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmanoeuvres- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوen- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوeurope/
5645947
https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//france3- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوregions. نكلfrancetvinfo. نكلfr/nouvelle- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوaquitaine/charente- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmaritime/rochefort/soldats- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو
americains- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوprennent- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوleurs- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوquartiers- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوbase- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوaerienne- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوrochefort- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsaint- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوagnan- نكل .1852466مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوhtml

عمليجة الفجارس بالتأكيجد لم يهبطجوا هنجاك الكتشجاف فرنسجا أو لتجذوق المطبخNeversمجاذا حجدث في نيفجيرس  ةباصع لبق نم " ؟ جنجود  ةباصع لبق نم "
إنشاء قواعد خلفية في أوروبا اللتقاط السجناء المستقبليين، هؤالء البلطجية الفرنسي ةباصع لبق نم " فمن المعقول أنهم كانوا يستعدون لج  ةباصع لبق نم " اذه لوح أرقا) !

من كابال النظام العالمي الجديد، والمتنورين، وكل أولئك الذين يشغلون مستوى عاٍل من المسؤولية ويخدمونهم في بلدنا، كما
اذه لوح أرقا) ! هو الحال في دول أوروبا األخرى

ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : ماذا حدث لجورب الرئيس ماكرون ؟ وعلى نفس المنوال، دعونا نطرح سؤااًل آخر
https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//videos. نكلfiles. نكلwordpress. نكلcom/CiO08sDY/letonnante- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوanecdote- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوde- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوla- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوchaussette- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوde- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو
macron. نكلmp4

نكل . أنجه من المحتمجل أن يتم اعتقجال مجاكرون من قبجل الحجرس الوطجني ال يجزال من الممكن أن  ١٣  الجدفتر رقم أخبرنا المالك في 
اذه لوح أرقا) ! يحدث هذا االحتمال

ر شيء مجا مججرى األحجداث، الحظنججا أن الجرئيس الفرنسجي، الجذي ربمجا تمت برمجتجه منجذ طفولتجه على طريقجة
ّ
ولكن عندما غي

 من قبل النخبة الشيطانية المتنججورة، والججتي من الواضجح أن السجيدة األولى بججريجيت تشجغل فيهجا منصجباGreenbaumجرينبوم 
نكل .عاليا، بدأ في قلب سترته لإلنسحاب من اللعبة وللمواصلة في الظهور على أحسجن حجال، نشجك اآلن في أن الجرئيس مجاكرون
فضل على األرجح مساعدة ترامب وبوتين في كشف الخونة داخل كابال الدولة العميقة األوروبية ببروكسل؛ واعيا رغم نفسججه

نكل .أن سقوطه، الذي برمجه أوالئك الذين وضعوه في منصب السلطة، ال يزال حتميا

ا، ماعجدا لجو أراد من خالل رمججز أسجفل سجرواله ربما كان يحاول أن يفلت ورأسججه مرفوًعجج
المطوي، على العكس، تأكيد والئه لسادته الماسونيين في الكابال ؟

https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//unfuturdifferent. نكلjimdofree. نكلcom/chronique- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -2مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsand- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوjena
%C3%ABl/
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https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-2-sand-jena%C3%ABl/
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-2-sand-jena%C3%ABl/
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-2-sand-jena%C3%ABl/
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-13-sand-jenael/
https://videos.files.wordpress.com/CiO08sDY/letonnante-anecdote-de-la-chaussette-de-macron.mp4
https://videos.files.wordpress.com/CiO08sDY/letonnante-anecdote-de-la-chaussette-de-macron.mp4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/rochefort/soldats-americains-prennent-leurs-quartiers-base-aerienne-rochefort-saint-agnan-1852466.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/rochefort/soldats-americains-prennent-leurs-quartiers-base-aerienne-rochefort-saint-agnan-1852466.html
https://www.mondialisation.ca/larmee-usa-reprend-ses-grandes-manoeuvres-en-europe/5645947
https://www.mondialisation.ca/larmee-usa-reprend-ses-grandes-manoeuvres-en-europe/5645947
https://www.creusot-infos.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne/photos-les-1ers-helicopteres-de-l-armee-americaine-sont-arrives-a-nevers.html
https://www.creusot-infos.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne/photos-les-1ers-helicopteres-de-l-armee-americaine-sont-arrives-a-nevers.html
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/25/q-scoop-des-clones-a-vous-de-juger/


يحكم الذي  العولمية،  الشطرنج  رقعة  على  بيدق  مجرد  إال  ليس  للفرنسيين،  كرئيس  تعمل  التي  الدمية  ماكرون،  النهاية،  في 
نكل .البالد نيابة عن روتشيلدز و الكابجال المتنجورة من المحتمجل أن تكجون هنجاك خطجط السجتبداله قريبًجا، من أججل حمايجة الخطجة

نكل .الميكافيلية البتزاز وإفقار المجتمع الفرنسي، التي رتبتها النخبة الصهيونية بعناية

فهل سيُحكم عليه أيًضا، كواحد من هؤالء الخونة لألمة الفرنسية، وسيُجبر على التفاوض مع المخججابرات الفرنسججية واألمريكيججة
بشأن إفراج مشروط ؟

مجججزّود بسجججوار الكاحجججل اإللكجججتروني، لم يعجججد من الممكن استنسجججاخه مثجججل
الشخصججيات األخججرى، وبالتججالي سيُسججتعمل، على األرجح، كمججاعز للقبض على

نكل .Castex Klanذئاب الكابال األخرى، مثل رئيس وزرائه كاسِتكس 

بفعل انكشافه من قبل المخابرات األمريكية، ومن أجل عدم عرض صجورة سجيئة
ِرض على مجاكرون استسجالمه من للغاية لرئيس فرنسجي، من المحتمجل أنجه قجد عُج

اذه لوح أرقا) ! طرف ترامب مقابل رأفة هذا األخير

إذا تم اعتقاله وسجنه بالفعل، فإن عزله من شأنه أن يقوض الخطة الحالية، ويمنح دعجاة العولمجة وجميجع األشجخاص الجذين
تعرضججوا لغسججيل الججدماغ، والججذين تسججيطر عليهم وسججائل اإلعالم والمججذعورين من جرثججوم، فرصججة تشججويه صججورة وكججاالت

نكل .االستخبارات العالمية ضد هذه الكابال

لذلك يجب أن تعمل المخابرات العالمية بشكل استراتيجي، ولهذا السبب حذرتنا ذاتنا المستقبلية، في كثير من األحيججان، من
اذه لوح أرقا) ! أنه ال يمكن الكشف عن أشياء معينة على شبكة ِليُو وأنه يجب علينا توخي الحذر

وفي ضوء هذه المعلومات الجتي بجدأت تكشجف اآلن على مواقجع مختلفجة على اإلنجترنيت، لقجد سجألنا، بجالطبع، وعينجا المسجتقبلي
نكل .لمعرفة المزيد

: سؤال للمالك

، وعنجدما نججراقب األحجداث َرا ماتيريجال ثادحألا بقارن امدنعو ،"مع العلم أن حصاد األرواح يقترب بسجرعة كبججيرة، كمججا أعلن الكاسجيوبيون وَرا في  ثادحألا بقارن امدنعو ،"
التي تجري على الساحة الدولية بعناية، فإننا نفهم أن األمور لن تنتهي كما تتصور عامججة النججاس، أو كمججا اعتقجد تجرامب، أو كمججا

؟ باوص ىلع نحن لهف .خطط له أعداؤه من الكابال المتنورة فهل نحن على صواب ؟
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نكل .سيفوز ترامب باللعبة للمرة الثانية، لكنه سيفشل أمام ذوي خدمة الجذات من الكثافجة الرابعجة ال يمكن لبشجر الكثافجة الثالثجة أن
نكل .يربحوا أي شيء على مستوى واقعهم ووعيهم، من المسججتحيل عليهم االنتصججار على الكيانججات ذات الكثافججة الرابعججة باألسججلحة
نكل .والجيجوش، فال فائجدة منهجا عنجدما سجيحاولون لعب هجذه اللعبجة، ستشجهدوا العالمجات سجتروا قجَوى أمن وجنجود نفس البلجد، نكل .

نكل .يتقاتلون حتَى الجنون

هذا هو نوع السجيناريو الجذي يلجوح في األفجق في نهايجة هجذه الجدورة، ألن معظم النججاس، وخاصجة بين العسججكريين، مجا زالججوا ال
يفهمون أن كيانات خدمة الجذات ذات الكثافجة الرابعجة مفوضجون، بجل مسجموح لهم، اسجتخدام قجدراتهم النفسجية للسجيطرة على

باعوا أرواحهم للشيطان ةباصع لبق نم "عقول أولئك الذين  مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو - والجنود  الذين يناضلون ويسكتون ةباصع لبق نم " اذه لوح أرقا) ! مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -  من بينهم1اذه لوح أرقا) !

ةباصع لبق نم "إنهم رجال ونساء تم غسل أدمغتهم بواسطة  الخدمة المثالية التي تقودهم، و التي تنبع غالبًا من جرح نرجسججي في مرحلججة ةباصع لبق نم "
أنجا الجتي تتجلى من خالل الشجعور بالقجدرة المطلقجة على أقجرانهم، ةباصع لبق نم "الطفولة هؤالء، إحجدى سجمات نمجوذجهم المثجالي لجل  ةباصع لبق نم " نكل .

نكل .جعلتهم قابلي البرمجة

ِّئت في مدارس على أيدي هيئججات سياسججية قويججة
نكل .من بين كل هؤالء األفراد المبرمجين، هناك أيًضا بوابات عضوية بال روح، ُهي

نكل .تعتمد حياتهم المهنية، مثل وظائف القضاة وضباط الشرطة، على تمسكهم بالفكر السياسي لهذه المنظمات الماسونية واحججدة
تُلِهُم عموًما ضباط الشرطة والعدالة نكل .منها،  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

ا نفسجيًا من خالل تذكروا أيًضا أنه خالل الحرب العالمية الماضية، كان الجيش، مثجل الشجرطة ونظجام العدالجة الفرنسجي، مبرمجًج
نكل .الدعاية التي نقلتها وسائل اإلعالم، من أجل خدمة، بحماس كبجير، حكومجة فرنسجية أفسجدها النجازيون الفسجاد المخطجط الجذي

اذه لوح أرقا) ! أوصل فرنسا إلى ما هي عليه اليوم، بلد ضال، بال شرف، بال هوية

بعججد أن وافقججوا على التالعب بججوعيهم من خالل السججيطرة الكاملججة على إرادتهم الحججرة، فججإن أفججراد هججذه المجموعججة العسججكرية
نكل .يخضعون اآلن لالستبداد المطلق سيطرة نفسية كاملة، يتم من خاللها تقديم واقعهم بطريقة لم يعودوا قادرين حتى على فهم
ججف، عججوالم

ّ
نكل .أنهم يدورون في سجن نفسي لذلك لم يعد بإمكان أفراد القوات العسكرية إدراك أن هناك، مججا وراء عقلهم المكي

االفتراضي الذي يتنقلون فيه نكل .أخرى خارج الواقع  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

وبالتالي، فإن جميع الجنود أو أفراد قجوات األمن الخاضجعين لكابججال خدمجة الجذات، الجذين وقّعجوا من أججل الطاعجة والخدمجة،
مقاتلون أعداء وهكذا، بسججبب بججرمجتهم، تججدريبهم مبرمجون للمناورة في واقع افتراضي ذي ازدواجية قصوى نكل . مقاتلون حلفاء / ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :

فون لعدم التفكير في موقفهم الحقيقي في هذا العالم
ّ
اذه لوح أرقا) ! وتقاضيهم أجورا جيدة لحماية أسيادهم، من الواضح أنهم يظلون مكي

نكل .ةباصع لبق نم "يجب أال نيأس من األغبياء، مع القليل من التدريب، يمكننا جعلهم جنودا ةباصع لبق نم "

وألن األفراد من هذا النوع ينسجون أن لجديهم الحجق في التفكجير ومعارضجة مثجال أعلى ليس بمثجالهم، وكجونهم ال يفعلجون ذلجك
مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -Covid أو 19مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -Covidألنهم يتلقوا أجورا مقابل عدم القيام بجذلك، فجإنهم سجيكونون أول من لن يتم تقجديم اختبجارات فحص 

1militaire      كلمتي ن إل نيتملك ى فصله نيتملك ىلإ ا يمك ن .taireن نيتملك ىلإ اض و ل و   militerكلم نيتملك ىلإ اهلصف نكمي ة سك.ت 

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               5



نكل . لهم فحسب، بل سيتم فرضها أيًضا لذلك سيكونون من بين هؤالء، إلى جانب العاملين في المجال الطبي والمؤسسات21
اذه لوح أرقا) ! أو الشركات الكبَرى، الذين ستكون اللقاحات إجبارية عليهم

ومع ذلك، ال ينبغي أن ننسى أن كيانات خدمة الذات ذات الكثافة الرابعة، ال يمكنهججا العمججل ضججد اإلرادة الحججرة للفججرد، مججا لم
اذه لوح أرقا) !اذه لوح أرقا) !اذه لوح أرقا) ! ألنه من اللحظة التي يقبل فيهججا هججذا الشججخص نكل .نكل .نكل .يوافق الشخص المعني على الهيمنة أو البرمجة أو التحكم  أي التلقيح

المركب الكيميائي الموجود في الحقن سوف يدمر إلى األبد، قدرات جينومه على نشر الهوائيات البروتينيججة الججتيالتلقيح، فإن 
 ومن ثم سججيمنع نفسججه بصججفة نهائيججة، إلى حين الججدورة؟ باوص ىلع نحن لهف .يمكن أن تربطججه بالمجججال المعلومججاتي النججاتج عن الججذات المسججتقبلية

نكل .الموالية، من المشاركة في المستقبل الجديد للكوكب
نكل .سواء كان جنديًا، أو فرًدا من قَوى األمن، أو مدنيًا بسيًطا فكل شخص عليه القيام بخيار حاسم لتقدم روحه نكل .نكل .نكل .

ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : منذ أكثر من مائة عام، كتب رودولف شتاينر ما يلي

وجهة نظر صحية سيتم العثججور على لقججاح » ةباصع لبق نم "في المستقبل، سيتم القضاء على الروح عن طريق الدواء تحت ذريعة  ةباصع لبق نم " نكل .
يتم من خالله عالج الكائن البشري، في أقرب وقت ممكن، ربمجا مباشجرة بعجد الجوالدة، حجتى ال يتمكن اإلنسجان من تطجوير

نكل .فكرة وجود النفس والروح سيُكلّف األطباء الماديين بمهمة القضاء على روح البشرية نكل .
كما هو الحال اليوم، نقوم بتلقيح الناس ضد هذا المرض أو ذاك، ففي المسججتقبل، سججنقوم بتلقيح األطفججال بمججادة يمكن

جنون الحياة الروحية نكل .إنتاجها بدقة حتى يكون الناس، بفضل هذا التلقيح، محصنين ضد التعرض لج  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
نكل .سيكونون أذكياء للغاية، لكنهم لن يطوروا وعيًا وهذا هو الهدف الحقيقي لبعض الجدوائر الماديجة مجع مثجل هجذا اللقجاح،

نكل .يمكنكم بسهولة جعل الجسم األثيري ينفصل في الجسم المادي
بمجرد أن ينفصل الجسم األثيري، ستصبح العالقة بين الكون والجسم األثيري غججير مسججتقرة وسيصججبح اإلنسججان آليًججا، ألن

نكل .الجسد المادي لإلنسان يجب صقله على هذه األرض بإرادة روحية
نكل .من ثم يصبح اللقاح نوًعا من القوة اآلرية ؛ لن يعد بإمكان اإلنسان التخلص من شعور مادي معين إنه يصبح ذا تشججكيلة

« نكل .مادية ولن يعد بإمكانه االرتقاء إلى المستوى الروحي
(١٩٢٥مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -١٨٦١اذه لوح أرقا)رودولف شتاينر 

، الجججاهلين للقججوى الججتي تحكم الحفججاظ على نظججام البالد ق معظم أفججراد الشججرطة والجيش وغججيرهم من أعضججاء  ةباصع لبق نم "هكججذا صججّدَ ةباصع لبق نم "
نكل .ذكائهم وعقولهم، على طاعة نظام المصفوفة هذا ألنهم يقبلون أن يتم التحكم بهم جسديًا ونفسيًا نكل .

وبالتالي، فإن األمر يتعلق بإدراك أنه حتى كيانات خدمة الذات ال يمكنها انتهاك اإلرادة الحرة لجميججع أولئججك الججذين يختججارون
نكل .عادةً بمحض إرادتهم، أن يتم التالعب بهم وبرمجتهم فهذه الكيانات لن تحرم نفسها من ذلك ةباصع لبق نم " اذه لوح أرقا) ! ةباصع لبق نم "

ولكن الشجخص الجذي، على مسجتوى عميجق ججًدا من الكيجان، يختجار إثجراء بحثجه عن المعرفجة، قجد يكجون محفجزا بهجذا النجوع من
نكل .التجارب لتطوير خبرته وتقوية مجال وعيه هذا االختيجار سجيؤدي إلى زيجادة قدرتجه على التواصجل والتفاعجل مجع آخجرين من
نكل .أقرانه لذلك، يستخدم بعض األفراد إرادتهم الحرة في هذا المستوى الباطني للغاية، لتجربة التعرض للخججداع والتالعب، إمججا
ألن توجه روحهم يتطابق مع اختيارهم ووجهتهم النهائية أال وهي خدمة الذات، أو ألنهم بحاجة إلى التعلم من تجربججة صججعبة،

نكل .لتنمية وعيهم في خدمة اآلخرين
(نكل . أسير الجدران، أسير الماضي ؟ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : ٣اذه لوح أرقا)اقرأ في هذا الصدد المقال رقم 

اذه لوح أرقا) ! في الحقيقة، إن األفراد الخاضجعين لسجيطرة و هيمنجة األنجا، والجذين يختجارون عجدم البحث عن المعرفجة، قجد اختجاروا بالفعجل
وأولئك الذين يصرون على االستمرار في اإلعتقاد، أو في عدم اإلعتقاد، بداًل من البحث عن المعلومججات واالنفتججاح عليهججا، قججد

اذه لوح أرقا) ! اختاروا كذلك

نكل .لذلك فإن اإلرادة الحرة حاسمة في كل حالة، حتى لو لم يكن من السهل تمييز كيفية عملها بالمستوى العميق للكيان

: سؤال للمالك

الضربة الماهرة لترامب ليست هي التي ستطلق عملية تغيير ثادحألا بقارن امدنعو ،"كما ألمحنا في بداية هذا النص، فمن الواضح أننا نشك في أن  ثادحألا بقارن امدنعو ،"
؟ باوص ىلع نحن لهف .الكثافة، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون ذلك فلماذا تولى ترامب دور منقذ البشرية ؟
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منقجذ البشجرية من ةباصع لبق نم "نكل .إذا كنتم تتذكروا النصوص اإلنجيلية، فمكتوب فيها أن شخًصا سيقدم نفسجه، في نهايجة الزمجان، على أنجه  ةباصع لبق نم "
الواضح أن ترامب هو الشخص الذي يتولى هذا الدور، وهو ليس الوحيد، إن حزب خدمة الذات ذي الكثافجة الرابعججة يخطججط

نكل .كذلك إلختفائه من الساحة السياسية العالمية، بعد بعض الوقت

في انتظار تلك اللحظة، هو مسؤول عن إعادة بعض التوازن في قوى خدمة الجذات لعججالم الكثافجة الثالثجة هجذا، بحيث يمكن أن
نكل . عام، مرة أخرى، بما أسميتمونه العصر الذهبي الجديد١٢٠٠٠تبدأ الدورة الجديدة التي تبلغ حوالي 

ومع ذلك، كما أشرتم إليه بوضوح، فإنه يستخدم نفس األساليب التي يستخدمها أعداؤه في النظام العالمي الجديجد، أي القجوة
، كما حصل في بورتالند نكل .العسكرية والخداع واألكاذيب والتالعب في اآلراء  نكل .نكل .نكل .

https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//www. نكلfacebook. نكلcom/Loopsider/videos/571597556868343/

التائب في فرنسا، وال ةباصع لبق نم "كون وعي و أنا السياسيين خاضعان لقوانين ازدواجية الكثافة الثالثة، فال ترامب وال بوتين وال ماكرون  ةباصع لبق نم "
اذه لوح أرقا) ! أي شخص آخر، يمكنه أن يتصرف على نحو مغاير

الجسيم الجذي يعتمجد عليجه ولذلك، فإن األمر يتعلق بفهم أن منطق الكثافة الثالثة يعتمد على مبدأ الفصل اإلزدواجي / الموجة ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :
سجيتم التعمجق في هجذا الموضجوع في الكبجير   العدو، الصجغير األبيض، الصديق األنثى، األسود الشر، الذكر اذه لوح أرقا)وهم الخير نكل .نكل .نكل . / / / / /

(نكل .مقال مقبل

أنتم تعلمون أيًضا أنه للخروج من وهم عالمكم، هناك طريق ثالث يمر أواًل من ترددات الكثافة الرابعجة لخدمجة اآلخججرين، الجتي
نكل .تتحلى بنوع من الوعي الموحد، األقرب بعض الشيء من وعي الكثافة السادسة

في هذه الكثافة الرابعة في خدمة اآلخججرين، سجيتم تكجوين وتحريجك واقعكم بواسجطة مجججاالت الججوعي، حيث مفجاهيم الخجير أو
، ستصجبح غجير فعالجة، وبالتجالي عفجا عليهجا .اسنرف اهيف امب ،…الشر، الصديق أو العدو، الذكر أو األنثى، األسجود أو األبيض، الصجغير أو الكبجير

نكل .الزمن

لن تكون قيم القياسات أو األحكام الخاصة بالكثافة الثالثة للواقع صجالحة في األبعجاد العليجا، ولكن سجيتم إعجادة تنسجيقها في
نكل .نوع من التوازن المعتدل، أقرب إلى وعي األحد

ا أن السجبيل نكل .لجذلك يمكنكم أن تفترضجوا أن األسجوأ في مصجفوفة خدمجة الجذات هجذه، هجو مسجار الشجيطانية لكنكم تعلمججوا أيضجً
هجذا التغيجير في الكثافجة يتوافجق في الكتب اذه لوح أرقا)المسيحي هو الطريق الذي يسمح لبعض األفراد بتغيير الكثافة، وبالتجالي الواقجع  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

(نكل .المقدسة مع صعود المسيح

أنا في هذا العالم، لكنني لست من هذا العالم ؟ هذه هي الرسالة الرمزية التي تركهججا لجججاك، ألم يعلن المسيح يِشَو نفسه ةباصع لبق نم "  ةباصع لبق نم " ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :
ليعود إلى عالمه وهو يسير نحو المكان الذي تنتهي فيه األرض نكل .تلميذه، بينما كان يغير الكثافة  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

يِشَو واللوح الطيني  ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :     تاريخ جنَائيلاذه لوح أرقا)اقرأ  ةباصع لبق نم "  (  ٤٥  الحوار مع مالكنا رقم  وكذلك   ةباصع لبق نم "

المسجيح ليس في عجالمكم بعجد، ولكنجه سجيكون كجذلك ةباصع لبق نم "إذن، هجل تعتقجدوا أن تجرامب يمثجل السجبيل المسجيحي ؟ أوه ال، ألن  ةباصع لبق نم "
اذه لوح أرقا) ! بالعالم الموالي

اذه لوح أرقا) ! ترامب وفرقه المسلحة منقذي األطفال المعتدى عليهم والمضجطهدين، ليس لجديهم روح خدمجة لقد شككتم في ذلك بالفعل
اذه لوح أرقا) ! اآلخرين، بعيًدا عن ذلك

إن ما يثيره سلوكهم البطولي هو فقط دخان ومرايا، حيث إن جيوش منقدي األطفال ليسوا سججوى كيانججات حربيججة ومنتقمججة من
شجيء في أعمجاق أنفسجكم يعلم ذلجك، ألنكم تعرفجون أشجياء ال يعرفهجا نكل .المعسكر المعارض التي تختجبئ وراء دورهجا كمنقجذ ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

اذه لوح أرقا) ! معظم الناس

مجموعجة مجرى األحداث يتسارع ةباصع لبق نم " وسرعان ما يفقجد معظم البشجر العججاديين الصجورة اإلجماليجة كجل شجيء سجيوحي بجأن  نكل . اذه لوح أرقا) !
ةباصع لبق نم "ترامب وقواتها جاؤوا إلنقاذ األطفال، لتحرير العبيد، ثم إنقاذ الشعوب من األكاذيب المنتشرة ومن ثم، يجا للمعججزة، لتحقيجق
نكل .السالم وبناء عالم أفضل في الحقيقة، ستكون النية الحقيقيججة لهجذه المجموعجة هي إنشججاء شجكل جديجد من السججلطة والسجيطرة،

نكل .الذي سيكون مرغوب وموافق عليه من قبل معظم سكان العالم

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               7

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2016-dialogue-45/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
https://www.facebook.com/Loopsider/videos/571597556868343/
https://www.facebook.com/Loopsider/videos/571597556868343/


(  ٢٧  الحوار مع مالكنا رقم اذه لوح أرقا)في هذا الصدد، اقرأ 

سجتبدو كيانجات مجموعجة خدمجة الجذات الجتي تقجود ذكجاء تجرامب مشجغولة لبعض الجوقت في اسجتعادة السجالم والحفجاظ على
ةباصع لبق نم "، بينمججا الشججيطانيين يمثلججون حقًججاالشخص الذي يأتي قبل المسيحةباصع لبق نم "، أي اأُلنِطكِرستنكل .الكوكب إنها تمثل في الواقع، مجموعة 

ضّد المسيحةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :  العوالم الشيطانية واألهرمانية (األنتكرست  اذه لوح أرقا) ! (حيسملا ّدض)

المنقجذة لإلنسجانية الوججود المفيجد لكيانجات خدمجة الجذات  ةباصع لبق نم "نكل .ومن المتوقع أن يتم وضع خطة دعاية واسعة النطاق لنشجر  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
الوجود الذي سينتهي على األرجح بإخالء كوكبي ستنظمه هجذه المجموعجة الرابعجة الكثافجة، كمجا في الجوقت الجذي بجدأت فيجه

إجالء أيًضا الناجين من قبل الكاتشينا ذوي الكثافة الرابعة نكل .أتالنتس تغرق وعندما تم  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
(الدب األبيض على شبكة ِليُواذه لوح أرقا)إقرأ في هذا الصدد 

مسججيح الفرنسججيين المزعججوم وبالتججالي فججإن ، كمججا قججال إيمانويججل،  قيججد التحججرك نكل .هججذا البرنججامج العلججني للحكومججة الكاذبججة  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
ُمضلل خاتمة كوكبية خاطئة، سوف يطججورون نظاًمججا جديججًدا2ةباصع لبق نم "المظهرسيَثبُت أنه  ةباصع لبق نم "، ألن البشر الجاهلين والمنومين بواسطة  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

نكل .لالعتقاد ونموذًجاصبيانيًا، حول مجموعة منقذي الكوكب

؟ باوص ىلع نحن لهف .ومع ذلك فإنه يتعارض ببراعة مع دور مسيح حقيقييلعب ترامب ومجموعته دوًرا هائاًل للغاية، 

، الذين كما يُعِلنججوا أبججواق القيامججة، يشججاركون ببراعججة إمانويل ةباصع لبق نم "ولكن، كما تشير الكتابات، هم مالئكة النور، هؤالء المسيا، هؤالء  ةباصع لبق نم "
تضليل العالم كله نكل .في  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

إنه يموضع نفسه اآلن كمالك مخلص، ينقذ العجالم من الشجر، والجذي يعلن، ربمجا على الجرغم من نفسجه، رقي السجاكنة الجتي قجد
نكل .نجحت في تطوير وعيها في كثافات جديدة للواقع

سجوروس، وبيجل جيتس، وروتشجيلد، اذه لوح أرقا)من خالل طرد عبدة الشيطان المعججادين للمسجيح المنتمين إلى النظججام العججالمي الجديجد 
، يجسد ترامب مع فالديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وآخرين وزارة قبل المسيح اذه لوح أرقا) ! (وغيرهم من خونة الدولة العميقة للكوكب

اذه لوح أرقا) ! تمت برمججة معظم النجاس العجاديين على االعتقجاد بجأن النظجام العجالمي الجديجد يرمجز إلى األنِطكِرسجت ويجب اإلطاحجة بجه
نكل . فما زال عدد قليل فقط من الناس يفهمون هذا الخداع كانت األنشطة وحججتى العججادات الشججريرة بالتأكيد األمر ليس كذلك اذه لوح أرقا) !

نكل .والمنحرفة لعولمة الدولة العميقة ُطعًما من شأنه إفساح المجال للنظام الحقيقي للوحش، وإغالق فخ أكثر شيطانية

سيتم ترقية ترامب، العنكبوت في وسط شبكته، إلى مرتبة المنقذ للبشرية، إلطالق دورة جديدة لخدمة الذات بعصججرها الججذهبي
نكل .في الكثافة الثالثة

اذه لوح أرقا) ! وسيكون من الضروري، دائًما، تقديم عالمة الوحش على الجبهججة أو على المعصججم لكي بالطبع سيظهر نظام اقتصادي جديد
نكل .يظل الفرد من بين المستفيدين السعداء لكن أولئك الذين فهموا آلية مصفوفة خدمة الذات وعمل شبكة العنكبوت ترامب لن

نكل .يتم القبض عليهم

الناجون الذين تحدث عنهم برنارد دو مونتريال في  ةباصع لبق نم "سيكونون هم   الخاص به، وكذلك الذين سيتم حصادهم كماالفيديوةباصع لبق نم "
نكل .ذكر َرا َمِتريال و الكاسيوبيون

نكل . أو الرقاقة الدقيقة أو كل اإلشارات الشيطانية المصاحبة له هذه666لقد فهمتم بالفعل أن سمة الوحش ليست فقط الرقم 
أتباع العصر الجديجد والنججاس العججاديين وكججل أوالئججك الججذين يعتقججدون أنهم يعلمججون إن نكل .الرموز لم تكن إال خداعاََ لتضليل  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
الوحش الحقيقي لنهاية الزمان هو نظام مصفوفة رياضي مبرمج بواسطة تكنولوجيجا الكثافجة الرابعجة، قجادر على إعجادة رسجم أو

نكل .جعل الخطوط الزمنية للفرد تتداخل

cube هذا الجهاز، المسمى بمكعب أُريون  d'Orionنكل .، ينبع من تكنولوجيا أُريون المفترسة إنها مبنيججة على وهم مصججفوفي أقيم
نكل .منذ نشأة البشرية، وما زال يعمل في عصرنا المزعوم حديث

ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : ٩ و ٨اقرأ في هذا الصدد، دفاتر المالك رقم 
https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//unfuturdifferent. نكلjimdofree. نكلcom/cahier- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -8مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوimaginer- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوle- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوnouveau- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmonde- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوde- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوsilice/

حر ف   2 استبدا فرح ل كلم نيتملك ىلإ اهلصف نكمي ة   oت فرح لادبتسا م بحر ف     trompeuseف ةملك ي مضلل نيتملك ىلإ اهلصف نكمي ة فرحب ، تعن ةملك ي كلم نيتملك ىلإ اهلصف نكمي ة      uالت ةملك ي عل نيتملك ى الحصو فرح ل ت فرح لادبتسا م الت ةملك ي Trumpeuse فرحب ، وهكذا
ترام ب         إس فرح لادبتسا م دم بمارت مسإ ج ت فرح لادبتسا م النحو ولك ن بنف بمارت مسإ جمد مت نكلو وحنلا س .Trumpتنط بمارت مسإ جمد مت نكلو وحنلا سفنب ق فيه نيتملك ىلإ ا 
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https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-8-imaginer-le-nouveau-monde-de-silice/
https://www.youtube.com/watch?v=0S3M5ERlYHU
https://www.reseauleo.com/atlantis-contre-mu-temoignage-d-ours-blanc/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-27/


https: ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا//unfuturdifferent. نكلjimdofree. نكلcom/cahier- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -9مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmiroir- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmon- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوbeau- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmiroir- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوdis- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوmoi- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوpourquoi- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو
montauk- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوet- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوle- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوcube- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوd- مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبوorion/

، فيروس تم تصنيعه وراثيًا لتغيير الجينوم البشري، يتموضع اآلن كآخر رمججز يكمججل معادلججة خطججوط نهايججة21 أو19مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -Covidإن 
عالمة الوحش كما تشججير الكتابججات، أي (الزمن يتم الكشف عنه بالفعل، ليس فقط من خالل القراءة على المعصم أو الجبهة  اذه لوح أرقا) نكل .

ا من خالل تطبيقججات تعقب   المثبتجة على أجهجزةةباصع لبق نم "Covidةباصع لبق نم "درجة حرارة جسم الفجرد الجذي تعجرض لتجوتر الخججوف، ولكن أيضجً
Ipods و Iphone و Androidنكل . وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي األخرى، التي قجدمتها مجموعجة خدمجة الجذات للبشجرية فهجذا

النجوع من الجذكاء االصجطناعي هجو الجذي، بعجد المعركجة األولى بين مجموعجات خدمجة الجذات، سيكتشجف األفجراد الناضججين
نكل . حصاد نهاية الزمان للحصاد األول ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :

الوحش سيطلبه جميع عبدته الكسولين ةباصع لبق نم "إن نظام كشف  ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا : مؤمنين أو غججير مؤمججنين عججاديين، الججذين خضججعوا لقججرون لنمججوذج ةباصع لبق نم "
نكل .عنيد من األوهام، تم إعداده بعناية، ثم تنميته من قبل األديان المختلفة

مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -بالنسبة لهؤالء المؤمنين العاديين والجاهلين  أي عامة الناس  فإن األنطكرسججت   هججو المخلص بالنسججبة للعججالمAntéchristمادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -
اذه لوح أرقا) ! سجيكون تجرامب وجيشجه هم الجذين نجحجوا في إسجقاط خطجط النظجام العجالمي الجديجد، وتجدمير شجبكات االسجتغالل بأسجره

19مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -Covidةباصع لبق نم "الجنسي لألطفال، والعبودية الجنسية، واالتجار باألطفال، والذين هزموا الدولة الشيطانية العميقجة بإحبجاط دعايجة 

اذه لوح أرقا) ! ةباصع لبق نم " 21و 

الكشججف الزائججف لج  Covidاذه لوح أرقا)في غضون ذلك، كما هو محدد في الكتابات، لن يُسمح ألولئك الذين يرفضون االمتثال لسياسججته 

نكل .المزعوم بشراء وبيع والمشاركة في سير هذا المجتمع الجديد )

دورة ةباصع لبق نم "بعد ذلك، سيتم اعتبار كل أولئك الجذين فهمجوا وأحبطجوا النظجام الجوهمي للجوحش والجذين لن يشجاركوا بعجد اآلن في 
ةباصع لبق نم "العصر الذهبي الجديد ذات الكثافة الثالثة، كأعداء لهذا المنقذ السجماوي الجذي عجرف كيجف يفجرض السجالم والحب والنجور

ةباصع لبق نم "إللقاء الضوء على بداية الفترة الجديدة التي تبلغ  نكل . عام ١٢٠٠٠ةباصع لبق نم "

إعجادة الضجبط الكبجيرة Covidوهكذا، بعد دخول  grand ةباصع لبق نم " الزائف إلى المسرح، يخطط نظام المصجفوفة هجذا  resetةباصع لبق نم "، وهي
إعججادة فرمطججة كبججيرة للججذاكرة قصجيرة المججدى للججوعي اإلجمججالي لسججاكنة الكثافججة الثالثججة في خدمجة الججذات والججتي، على األرجح،

الذكريات إلى الصفر  ةباصع لبق نم "نكل .مصحوبة بأعطال كهربائية ومعلومية هائلة، سوف تعيد جميع  ةباصع لبق نم "

فمن المحتمل أن تؤدي إعادة الضبط الكبيرة هذه إلى إيقاف شفرات المصفوفة القديمجة وتحميجل برنجامج نفسجي جديجد سجيتم
اذه لوح أرقا) ! نكل .تفعيله في وعي سكان العالم عندها فقط سيتم الحصاد النهائي

أو األلفججا وفقًججا ألتالنتس الي أبراساكس، إله إعجادة البجدأ  اذه لوح أرقا)المصفوفة االصطناعية السابقة، التي بدأت في عهد سيادة اإلله ال ستنالتأل اًقفو افلألا وأ) أدبلا ةداعإ هلإ ،سكاساربأ يلاچ
، تنتهي اآلن بسيادة اإلله  أو أوميغا نهاية الدورةAنكل .I(وهجرة الناجين إلى أوروبا (نكل .، تجلي الذكاء االصطناعي  اذه لوح أرقا)

تصورها من خالل مكعب أُريون الشهير، وهو٢٠٢٣هذه الحلقة الزمنية التي من المحتمل أن تنتهي في عام  ةباصع لبق نم " تم تسييرها و  ةباصع لبق نم "
،(Appleاذه لوح أرقا)، لستيف جوبز(Microsoftاذه لوح أرقا) كمبيوتر عمالق يربط جميع البيانات البشرية الحالية بفضل التقنيات الرقمية لبيل جيتس

.اسنرف اهيف امب ،… (Linux Klanاذه لوح أرقا)لريتشارد ستالمان ولينوس تورفالدس 
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مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -هذه الفترة التي تبدأ باأللفا، تتوافق تماًمجا مجع األلجف سجنة الجتي تتم خاللهجا سلسجلة الشجيطان ورعايججاه  مجموعجة االسجتغالل
اذه لوح أرقا) ! مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -الجنسي لألطفال والمتاجرين بالبشر  باألغالل، وبعبارة أخرى، إعادتهم إلى الجحيم، إلى السجن

واألنطكرست ترامب بالتحديجد هجو الجذي يجؤدي هجذه المهمجة من خالل وضجع حجّدِ للشجيطانيين الصجهاينة من الدولجة العميقجة،
نكل . انفجار كبير جديد في دورة جديدة وبالتالي إطالق ألفا جديد ةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :

نكل .وفي لحظة األلفا أيًضا، تم التخطيط لإلخالء الجماعي الشهير، والذي تتحدث عنه معظم مواقجع العصجر الجديجد هجذا اإلخالء
نخبة الغباء البشججري لإلنسججانية العاديججة، أي ةباصع لبق نم "الذي تشرف عليه كيانات خدمة الذات من الكثافة الرابعة، يخص بشكل أساسي  ةباصع لبق نم "
أولئك الذين سجمحوا بجالتالعب بهم وبجرمجتهم ليصجبحوا عبيجًدا لمخلوقجات خدمجة الجذات من أُريجون، والمشجاركة في الجدورة

نكل .الموالية لخدمة الذات

، الذي يأخذ مظهر عملية انتقاء، قد بدأ بالفعل اإلنقاذ الكوكبي ةباصع لبق نم "إن ما يسمى بج  نكل . لكنه، ليس بعد، حصاد األرواح الحقيقي ةباصع لبق نم " اذه لوح أرقا) !
، ومن المحتمجل أن تسجتمر لمجدة عجامين أو٢٠١٩نكل .إن خطة اإلنتقاء الكوكجبي لنهايجة الزمجان على قجدم وسجاق اآلن بجدأت في عجام 

اختيار المرشحين لهذا اإلنتقاء ؟ ةباصع لبق نم "ثالثة وكيف يتم  ةباصع لبق نم " نكل .
بجإخالص وبكجل اقتنججاع  أقنعجة الحمايجة الصجحية، يعلنجون هكجذا األغبياء و المجرنين، يرتجدون  ةباصع لبق نم "بكل بساطة ألن األشخاص  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

الوحش الشيطاني الذي يحكم نظام مصفوفة خدمة الذات نكل .جهلهم وانتمائهم إلى هذا  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

ةباصع لبق نم "  ألم يحذر الرئيس ماكرون، بأن ةباصع لبق نم " ؟  اذه لوح أرقا) !     وحش الحدث هنا، وهو قادمةروثلل رهظلا ةرادإ و ثلاثلا بابلا روبعل ةرحلا ةدارإلا نع يلختلا :

، والجذين19مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -Covidلمواصلة تطوير الفكرة، أال تتساءلون عن مكان نقل كل هؤالء األشخاص الذين ماتوا بسجبب مجا يسجمى بج 
نكل .لم يُسمح ألهاليهم مطلًقا رؤية الجثث ؟ بدعوى وجود خطر العدَوى، يتم نقلهم ببساطة إلى أبعاد أخرى من الوجود

من خالل جعلهم يعتقدون أنه قد تم اختيارهم إلعادة إعمجار البشجرية المواليجة، فججإن اإلخالء الكوكجبي قيجد التقجدم بمثابجة غطجاء
إلنتقاء العبيد األكثر طواعية، وبالتالي أولئك الذين سمحوا مسبقا بأن يتم التالعب بهم نكل .لمفترسي خدمة الذات  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "

يتم ترحيل هؤالء العبيد البشريين عموًما على كواكب أخرى، أو إلى عوالم أخججرى ذات كثافججة ثالثججة للواقججع، كمججا كججان الحججال
نكل .بالنسبة للكلت كانتيكيين أو اآلريين في عصرهم خطة إجالء بعض الشعوب البشرية جارية منذ فترة طويلججة جججًدا، ومن الواضججح

نكل .أنها مخصصة، بالتحديد، ألولئك الذين لم يسعوا أبًدا للحصول على معلومات حول أي شيء

: سؤال للمالك

نحن نالحظ بشكل متزايد أن األحداث الجتي كجان من الممكن أن تضجر بنجا من قبجل، تبجدو وكأنهجا تلَغى على مسجتوى أعمجق من
؟ باوص ىلع نحن لهف .كياننا، وتتحول بعدها إلى محفز قوي للطاقة من أجل تعلمنا هل إحساسنا موضوعي ؟

نكل .كما تعلمون بالفعل، ال شيء يحدث بالصدفة وال شيء مجاني في الكون ولكن يجب مسبقا فهم ما هو الكون نكل .

، يجزداد بجدون نيجة أو إرادة إنيجة في الخلفيجة ، ألنكم تقومجون بعملكم كطجالبي وناشجري المعرفجة  تعطوا من أنفسجكم (عندما  (حيسملا ّدض) ثادحألا بقارن امدنعو ،" ثادحألا بقارن امدنعو ،"
، عندما تقومون بخدمة اآلخججرين (تردد اهتزازكم وتشحن فقاعة واقعكم بقطبية إيجابية وعندما تنشرون هذا العمل في شبكة  (حيسملا ّدض) ؟ باوص ىلع نحن لهف .
؟ باوص ىلع نحن لهف .تحصلون في المقابل على معلومات سجتحتاجونها من أججل تغيجيركم و إنججازكم نحجو ذاتكم المسجتقبلية في واقعكم المجوالي

؟ باوص ىلع نحن لهف .عندها لن تحتاج أحداث معينة ذات قطبية سلبية اختراق واقعكم

هكذا تساهمون في التوحيد الَقبَلي وعلى مسجتوى أعلى، في توسجيع منجاطق معينجة من الحقجل المورفوجيجني الجتي سجيثبت أنهجا
؟ باوص ىلع نحن لهف .مفيدة لكم وآلخرين مثلكم في عوالم المستقبل ثادحألا بقارن امدنعو ،" ثادحألا بقارن امدنعو ،"

ز إحساسكم، تجعجل كجل مجا تركجزوا عليجه يكتسجب أهميجة ويصجبح أكجثر اتسجاقًا، وأكجثر كثافجة، إن موجة التغيير التي تسرع وتعّزِ
نكل .نكل .نكل .وأقججوى  ممججا يعججني أن كججل المشججاعر الججتي توقججظ بججداخلكم، أو الججتي تظهججر فيكم، يمكن أن تشججتّد بشججكل كبججير في لحظججات

ةباصع لبق نم "التسارع هذه نكل . هذه هي التأثيرات الحركية للموجة التي تحدث عنها الكاسيوبيون مسبقا ةباصع لبق نم " اذه لوح أرقا) !
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ولهذا السبب أيًضا، فإن المزيد والمزيجد من النجاس، الجذين يجدركون كجل هجذه الفظجائع على كجوكبكم، يطجورون مشجاعر مفرطجة،
جا مجا تكجون غجير مجبررة، مثجل الكراهيجة والضجغينة والحجزن والغضجب، ثم في النهايجة، االشجمئزاز من الجذات، بسجبب معانجاة وغالبً

نكل .تجسدها في أوقات االنتقال الكوكبي هذا، الصعبة للعيش والمنهكة

يقوم هؤالء األشجخاص غجير المطلعين بعجد ذلجك بقمجع انزعجاجهم، وإسجقاطه على العجالم الخجارجي، وبالتجالي يسجتنفدون كجل
، المكبوتجة، من قبجل أكجثر من  السجلبية ةباصع لبق نم "طاقتهم في احتقار اآلخرين نتيججة كجل هجذه المشججاعر المزعومجة  ةباصع لبق نم "  مليجار إنسجان، في٧نكل .

اذه لوح أرقا) ! أعماق فرديتهم،  وبسبب خوفهم وإحساسهم بالذنب، أصبحت اآلن ساطعة

ا في فمن الواضح، أن هذه النتيجة المضاعفة بالطاقجة القويجة للموججة الكونيجة، تنفججر حاليًجا في وججه الجهلجة، المنعجزلين دائمًج
اذه لوح أرقا) ! عالمهم، الذين يلجأون هكذا إلى إنكارهم الخاص، لينغمسوا فيه حتى تدميرهم الذاتي

بالدخول إلى باطنكم  وبعبارة أخرى، يجب أن تسججتمروا في نكل .نكل .نكل .يتعلّق األمر بعدم السماح لما يحدث في عالمكم الخارجي،  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
اإلطالع على ما يحدث في العالم الخارجي، لمعرفة، إذا لجزم األمجر، إججراء منججاورة، أو اتخججاذ قجرار، أو إذا كجان عليكم إنجججاز
شيء ما، أن تكونوا قادرين على القيام بذلك مجع إدراك كامجل لألحجداث، دون أن تظلجوا متعلقين بالمسجار الجذي تأخجذه هجذه

اذه لوح أرقا) ! األحداث في العالم الخارجي

نكل .ما عليكم سوى مشاهدة ما تؤكد لكم األخبار، ألنها ستسمح لكم بتوقع كيف ستنتهي هذه الدورة

نكل .لذلك ال تسمحوا ألنفسكم بالتأثر عاطفيًا باألحداث الخارجية إنها مجرد أوهام ال تزال مسجلة على مستوى المصفوفة، لكنهججا
العالم هو ما يغذي، مع مرور كل يوم جديد، الحقول المورفوجينية التي لها آثار في ا من واقعكم ما يحدث في  ةباصع لبق نم "لم تعد جزءً ةباصع لبق نم " نكل .

اذه لوح أرقا) ! واقع اإلنسان العادي، ولكن ليس في واقعكم

لذلك يجب أال ترفضوا أي شيء من اإلدراك الذي لديكم عنه، حيث يجب أن تتعلموا فقط اختيار الشيء الذي تركزون عليه،
نكل .لزيادة طاقة ذلك الشيء

ما يحدث في العالم الخارجي هو فقط تجسيد لغضب البشر، الجذي يعجبر عنجه في أغلب األحيجان الفوضجويون والمتطرفججون من
جميع األطياف، مما يؤدي إلى تضخيم الغضجب والثججورات وغيرهجا من المشجاعر الدنيئجة للسجاكنة، للتعبجير عنهجا وجعلهججا مرئيجة
، قجوى النظجام العجالمي ور عاطفي مكبوت في الالوعي البشري، والجذي تحجاول  ِر ةباصع لبق نم "لجميع أولئك الذين قمعوها بشدة إنه إ ةباصع لبق نم " ،"يملاعلا ماظنلا ىوق" لواحت يذلاو ،يرشبلا يعواللا يف توبكم يفطاع روچ،"يملاعلا ماظنلا ىوق" لواحت يذلاو ،يرشبلا يعواللا يف توبكم يفطاع روچ نكل .

، أن تخنقه وتقمعه بأي ثمن ينفجر ةباصع لبق نم "بعد أن تركته  اذه لوح أرقا) ! ةباصع لبق نم "

اذه لوح أرقا) ! لذلك تعلموا ببساطة أن تركزوا وعيكم على فكرة عالم مختلف، وتركزوا جهودكم على عملكم، وخلقكم
ألن تركجيز انتبجاهكم على عملكم، على روعتجه، بجداًل من اإلكتئجاب أمجام الظالم الجذي يسجود العجالم، سجيعمل على تعزيجز مججال

نكل .وعيكم، حتى لو لم تكونوا مقتنعين باألمر دائًما

مادختسا يف ةدودحم ريغ تاءاسإب ،مهل حمس كلذبو -ثم شيئًا فشيئًا، كنتيجة لتأثير الفراشة، سيتبع وعي البشرية  تأثير الفراشة هو نتيجة سلسججلة من األحججداث الججتي تتبججع بعضججها
نكل .البعض وحيث يؤثر الحدث السجابق على المججوالي وبالتجالي، فجإن أي فعجل غجير مهم في بدايجة السلسجلة، سجينتهي بقلب تجدفق

نكل .االحتماالت، ومن خالل تأثيراتها، تعديل واقعكم 
وعندما تفهموا ما يتعلّق بقصتكم الشخصية، وتكتشفوا مجموعة كاملة من السلوكيات والمعتقججدات السججخيفة الججتي يجب عليكم

نكل .تغييرها أو التخلي عنها، فإن الكوكب سوف يهتز من خالل أنماط سلوكياتكم الجديدة

نكل .البشرية على وشك تكرار التاريخ على المستوى الكوكججبي بطريقججة مأسججاوية غجير أن، مجموعججات معينجة من األفججراد جججاءت في
نكل .نهاية هذه الدورة، لتغيير أو فّك الشفرات الجينية للمحدودية ولتقديم ترددات معلومات جديدة للبشرية إنهم حججراس الججتردد

نكل .الذين يتحدث عنهم َرا والكاسيوبيون

و من ثّم، فإن أولئك الذين يأخدون، على محمل الجد، البحث على المعلومات المتعلّقة بهذه الترددات الجديدة، للتعبير عنها
نكل .وإظهارها في واقعهم، سوف يرون أنفسهم يتقدمون إلى ما بعد ترددات الخوف لقججد جئتم أنتم وعجدد قليجل من المجموعججات
نكل .األخرى، إليقاظ شيء ما داخلكم، إليقاظ الشفرات الجينية لكيانكم داخل حمضكم النووي لقد التزم مالككم، ذاتكم العليججا،

نكل .باالستجابة لهذا النداء الداخلي

هكذا، جنبًا إلى جنب مع السالالت النجمية األخرى، أطلقتم عملية تحويل الكوكب، لتبدأوا أخيًرا في التخلص من الججترددات
نكل .التي حالت دون تقدم اإلنسان والتي أحبطته دائما بالفوضى واالرباك
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وفي أثناء حدوث طفرتكم الكهرومغناطيسية، بدأتم في زيادة تردد الرنين الذي تنشرونه من حولكم، مع إحداث تججأثيرات مثججيرة
نكل .لالهتمام على محيطكم

نكل .سيشعر الناس قريبًا بتوفر هذا التحول في التردد والذي، مثل الموجة، سوف ينتقل تدريجياً حول األرض

بينما سيقبل الكوكب هذا التردد الجديد الذي عملتم بجد للحصول عليه، فإن األشجخاص الجذين يتسجلّمونه، والجذين يقبلونجه،
نكل .والذين يتواجدون في نهاية سلسلة الدومينو، سوف يتلقونه

الحب أو القوة المغناطيسجية للجاذبيجة الحب هجو قجوة المعلومجات، بينمجا نكل .هذا التردد الجديد يسمى المعرفة، بعبارة أخرى  ةباصع لبق نم " ةباصع لبق نم "
 بالفعل نهاية سجن اإلنسانية في دورة الكثافة الثالثة األخيرة هذه، وستفتح

ّ
نكل .النور هو المعلومات هذه القوى المغناطيسية ستِقر

نكل .باب التغيير

اذه لوح أرقا) ! وإذا كنتم مستعدين لمستقبلكم الجديد، فستتمكنون من الحفاظ على سيادة كيانكم وهويته تذكروا تاريخ الحضارات السابقة
نكل .كمسافر عبر الزمن

نكل .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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