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رقديدج م   ٨المقا مقر ل

األبعاد    أبواداعبألا ب مفتاداعبألا باوبأ ح اإليمانداعبألا باوبأ حاتفم ،
و

   " أعرا ض " و كمي ضارعأ و "ة تغيراديدج ملاع ت

،نونج هنإ .ال يمكن لألشخاص العاديين أبًدا أن يتخيلوا كم المسار إلى معرفة خدمة اآلخرين، المليء بالعقبات، مرهق للغاية إنه جنننون،
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ربما ال يزالون يتخيلون أنننه يجب على النننور أن ينبعث من جسنندهم خالل التأمننل، أو أنهم لكنه حيوي، وغالبًا ما يكون ممتًعا

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ،نونج هنإ .قد يكونون أكثر قدرة على المعراج بالترانيم أو الرقص أو تالوة المانترا أو حرق الشموع ال شيء من هذا صحيح

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! إنها أمر قاس على األننا البشنرية، ويصنعب على الجسند تحملهنا، ومفجعنة مدرسة الطريق الرابع ليست كذلك على اإلطالق
،نونج هنإ .للروح، ألنها مبنية على تجارب صلبة تم عيشها وسط جنون هذا العالم ذي الكثافة الثالثننة وبال توقننف، يضننرب هننذا المسننار

،نونج هنإ .دماغ الفرد بشكل مؤلم من أجل إبقائه مستيقًظا، و يُبقي، بسخاء، أبواب الوصول إلى المعرفة مفتوحة جزئيا

طريق المجنون ، حيث يتعلق األمر بالمرور، مستخف، في عنالم الجننون هنذا، ممنر ضنروري لجعنل "لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، - هذا الطريق الرابع   " لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -
اإلنسان يفهم كيفية استعادة اإليمان، و يظل حاسنما حنتى يتمكن البعض تعلّم خلنق خطنوط زمنينة جديندة، ومن خالل خطنو

،نونج هنإ .خطاهم، يمكن للبشرية أن تتعلم بنفسها الخروج من جنونها

،نونج هنإ .لقد درسنا في هذه المدرسة الطرق المتعددة التي تجعل مقاوماتننا تتضنافر أمنام المواقنف غنير المريحنة لتغينير منا وبعند أن
تمكنا من اكتشاف أن أي تغيير يستلزم من اإلنسان الذي يقرر اتخاذ هذا المسار، تعلم تشكيل عالمه الجديد بنفسه، فقد شننهدنا

طرينق مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! لقند كنان األمنر جنوننا كيف يمكن محو فوضى العالم القديم من واقع هؤالء الحمقى النذين سنلكوا هنذا الطرينق  " مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !
كم "األحمق أصبح إيمان " مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! "

كنل شنيء على "لكننا الحظنا أيًضا أنه طالما بقيت التعلّقات القديمة في ذاكرتنا، كلما شهدنا التجليات المختلفة لإلنكنار، وال
، والرفض لهذه الوقائع الشخصية، والتخريب الذاتي الالواعي المتعدد هذا بكل بساطة، ألن الخوف عّكر اإلنكار ،نونج هنإ .ما يرام ،نونج هنإ . "

ا صنعبًا، ومعقنًدا، وأحيانًنا محنيرا أو متقلبًنا، فلم يتخنذ أبندا مسنارا واضنًحا نحنو الفهم الفنوري إن الوعي بأمر ما،  يكنون دائمًن
،نونج هنإ .والكامل أصبح التقدم في هذا الطريق الرابع بادرة شنجاعة كبنيرة، وقنراًرا خصوصنيا عميًقنا للغاينة، وفعنل إيمنان المجننون،

،نونج هنإ .والذي طلب منا استكشاف كل جرح في الروح التخاذ قرار بشأن الموارد لعبوره

يحافننظ عليننه "إن اإلنسان العادي، المحاصر في جنونه العادي، ال يزال يصر على االعتقاد بأن الشيء الوحيد الذي يجب أن  "
،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .هو وجوده لذلك فضل أن يختار الخوف على سالمته وتوقف عن العيش، والتقبيل، وتحية البعض البعض  وبعد أن تخلى ،نونج هنإ .
،نونج هنإ .عن التبادالت اإلنسانية الحقيقية،صّدق، بكنل بسنناطة، كننل منا ُدِفنع إلى اعتقنناده تصنفّح المجالت مصندقا كنل مننا قنرأه فيهننا ،نونج هنإ .

،نونج هنإ .استمع إلى األخبار التلفزيونية وصدق كنل منا قينل فيهنا وباعتقنناده أننه أكنثر ذكناءً من اآلخنرين، قنام حنتى بإنتقناءه الخنناص
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! لألخبار المزيفة على اإلنترنت، من أجل اختيار األكاذيب التي بإمكانه تصديقها مجددا

،نونج هنإ .وهكذا تخلى عن حريته وفرض قناعا على نفسه وفقد إيمانه وبفقدان اإليمان، فقد سيادته، وبفقدان سيادته، سيفقد حياته ،نونج هنإ .

 يمكن لإليمننان أن،رمألا مزل اذإ : إذا لننزم األمننر، ،نونج هنإ .ال يزال اإلنسان العادي ال يفهم كيف يصنع اإليمان المعجزات لقنند قلناهننا مننراًرا وتكننراًرا
 لكن عدم تنذكر الننناس كينف يمكن لإليمننان تغينير واقعهم، جعلهم يعتقنندون أنننه يتعين عليهم القتنال أو التمنرد! يرفع الجبال

،نونج هنإ .إلنقاذ وجودهم تمرد الكثيرون، وفي النهاية بالطبع، بداًل من الحفاظ على وجودهم، فقد البعض حياتهم ،نونج هنإ .
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وبالتالي، فإن امتالك اإليمننان يعننني فهم أنننه إذا أعطى كننل واحنند لنفسننه الوسننائل للتغلب على
سناعد "مخاوفه واحدة تلَو األخنَرى، فسنتنطلق قنوة تُحنول أحنداث معيننة في واقعنه لصنالحه  ،نونج هنإ .

حكاية جان دي الفونتين نفسك وسوف تساعدك السماء (  قال هرقل لقائد العربة العالقة  (نيتنوفال يد ناج ةياكح) ،نونج هنإ . مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !"
https: رمألا مزل اذإ،//www. نونج هنإ،youtube. نونج هنإ،com/watch?v=- ، لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيحKU4OUKpO6g

كون الكون كهرومغناطيسي، يجعل الفرد، طالما بقي متأثًرا بأدنى قندر من اإلحسنناس بننالتمرد، أو أي تنردد منخفض للخننوف،
.للصراع، أو الثورة، يستمر في جذب الظروف التي ستريحه في شكوكه

 وإذا.إن اإلنسان محظوظ جًدا ألنه ُولد إنسانا، و يجب بالتالي أن يكون ذكيًنا بمنا يكفي لفهم أننه يجنذب إلينه منا يهنتز في نفسه
،نونج هنإ .توقف عن إقرار اإلنكار، فإنه سيتغلب على مخاوفه، وبسيادته سيُظهر واقعه الجديد بنفسه

! هذه هي القوة الخالقة الحقيقية لإلنسان

ا تحت تنأثير مختلنف لقد ذكرنا مسبقا ،نونج هنإ . يتمتع اإلنسنان العنادي بنوعي ال ينزال بعينًدا جنًدا عن الفردينة لهنذا فهنو يظنل دائمًن ،رمألا مزل اذإ :
،نونج هنإ .الكيانات المفترسة وعي األفراد العاديين ليس أكثر تطوًرا من وعي الحيوانات ،نونج هنإ .

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! وعلى الننرغم من نعلم أن إنسانية الكثافة الثالثة، التي تكافح، وتقاوم، وتقاتل، وتثور ضد إخوانها، قد وصلت إلى نهاية الدورة
مفكريهننا، وعلمهننا، وأطبائهننا، ومخابراتهننا السننرية، وقننوى قمعهننا، وجيوشننها، وجنراالتهننا، وأسننلحتها فائقننة الحداثننة، والمزعننوم
"ذكائها االصنطناعي وتكنولوجيتهنا المتقدمنة، وكنل هنذه األشنياء النتي ال تنزال تخفيهنا عنّنا النخب، فقريبًنا سنيلَقى الرجنل "

العادية تعرف ذلك "العادي نهايته ونخبه  " مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ،نونج هنإ .

، تنظم أفكننارهم، رغم هذا، ال يزال الجميع مصرون على خدمة أسيادهم من خننارج أو من داخننل األرض " كيانات نفسية  " ،رمألا مزل اذإ :
،نونج هنإ .ولديها مشروع االستيالء على الكوكب تحدثنا عن هذا األمر، طوال وعرضا، في الحوارات مع المالك، في النندفاتر، وحننتى في

،نونج هنإ .المقاالت مبدئيًا، لن نعود بعد اآلن إلى هذا الموضوع ،نونج هنإ .
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مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ومع تغير هذه األوقات، غالبًا ،نونج هنإ .ولكن عملنا، الذي أصبح أكثر تشويقا، يقودنا دائًما إلى المضي قدًما في فهمنا األوقات تتغير
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ما تتداخل خطوط األبعاد، وتتقاطع، وتنقسم، واألحداث تتسارع

األمنور ستصنبح "ثم تصبح بعض التجارب أكثر وضوًحا، وفي بعض األحيان تصبح مفاجئنة الكاسنيوبيون قند حنذروا من أن  ،نونج هنإ .
"،نونج هنإ .أكثر غرابة بالفعل، في فترات، تمكنننا من مالحظنة أن هنذه الظننواهر الغريبنة، النتي يتم وصنفها أحيانًننا في ميكانينك الكم، يتم
،نونج هنإ .تفعيلها من خالل الطريقة التي نوجه بها طاقة أفكارنا أو كيف نستفيد منهنا وفي بعض األحينان، يمكن ألفكارننا أن تولند ظنواهر

،نونج هنإ .غريبة للغاية، بحيث إذا لم يتم تحذيرنا، فقد تقودنا إلى خالف غير منطقي، أو غضب ال يمكن تفسيره

وبفضننل امتالكنننا هننذه المعرفننة و تجاربنننا العدينندة مننع هننذه األحننداث، أصننبحنا نعننرف اآلن كيننف نمننيز الفتحننات البعديننة أو
،نونج هنإ .تداخالت الوقائع التي تسمح لهذه الظواهر بالحدوث، دون أن نتشاجر

اذا، ما الذي نتحدث عنه ؟

مالك المستقبل عنها ،نونج هنإ .أواًل، حتى يتمكن القارئ من فهم ما نتحدث عنه، سنروي بعض األحداث بعدها، سنضيف ما قال  " " ،نونج هنإ .

ن  ،نونج هنإ .، كنان يكتب جملنة من فقنرة بصنيغة زمن المسنتقبل ثم أعناد قراءتهنا في  ٦  مقال المالك رقم قبل فترة، عندما كان جنَائيل يدّوِ
 قنرر أخنيًرا تنرك الجملننةمتردًدا لفننترة طويلننة بين النسنختين،،نونج هنإ .سياق النص، وغير رأيه، فأعاد كتابتها بصيغة المستقبل السابق 

،نونج هنإ .بصيغة المستقبل السابق

١النسخة 

]،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [ هكذا تم تصنيف الحقيقة حول الموضوع المتعلق ببنية كونكم على أنها سرية للغاية، من قبننل المجمننع الصننناعي
ينرغب في التحكم في الفضناء  بين الكننواكب سنيلَقى عنواقب ،نونج هنإ .العسكري الذي رفع نفسه، منؤخًرا، إلى مرتبنة مرشنح  " "

]،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [مؤسفة   مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !

٢النسخة 

]،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [ هكذا تم تصنيف الحقيقة حول الموضوع المتعلق ببنية كونكم على أنها سرية للغاية، من قبننل المجمننع الصننناعي
ينرغب في التحكم في الفضناء  بين الكننواكب عننواقب مؤسنفة ،نونج هنإ .العسكري الذي رفع نفسه، منؤخًرا، إلى مرتبنة مرشنح  " "

]،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [سيكون قد لقيها   مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !

،رمألا مزل اذإ : أخيًرا أرسل النص إلى ساند التي تلقت، عبر البريد اإللكتروني، هذه النسخة

٣النسخة 

]،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [ هكذا تم تصنيف الحقيقة حول الموضوع المتعلق ببنية كونكم على أنها سرية للغاية، من قبننل المجمننع الصننناعي
ينرغب في التحكم في الفضناء  بين الكننواكب عننواقب مؤسنفة ،نونج هنإ .العسكري الذي رفع نفسه، منؤخًرا، إلى مرتبنة مرشنح  " "

]،نونج هنإ .،نونج هنإ .،نونج هنإ .يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [سيكون سيلَقاها   مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! هننذا إذا لم تكن هننناك أمثلننة ،نونج هنإ .سيعتقد األشخاص غير المطلعين بالتأكيد أنه كان خطننأ مطبعي أو خطننأ عنندم اإلنتبنناه فليكن
،نونج هنإ . لكن في حياتنا اليومية، نماذج أخرى من التفردات، من نفس النوع، تظهر بشكل منتظم أخرى مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !

لقد فهمنا الحًقا أن هذه النماذج كانت مجرد ظنواهر وقنائع مشنتركة، حيث اختبرننا في الواقنع األول شنيئًا منا، لكن في واقنع
،نونج هنإ .آخر، لم نختبره هذه الظواهر، بدأت تصبح أكثر وضوًحا، وصار من الصعب لوم الصدفة ،نونج هنإ .

،رمألا مزل اذإ :  مثال آخر

 وضنعت سناند ثالث كتنل مطاطينة صنغيرة في صنف، على طنول لنوح التقطينع،،في إحدى األمسيات، بعد تنظينف آلنة منزلية
 جنَائينل بنالقرب، ورأَى هنذه القطنع وقنال في نفسنه

ّ
،رمألا مزل اذإ : ال ينبغي أن ،نونج هنإ .وتركتها تجف على سطح طاولة العمل بنالمطبخ بعندها، منر

،نونج هنإ .تختفي لمنعها من التدحرج إلى مكان ما، جمعها مًعا بعناية أكبر ،نونج هنإ .

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               3

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-6-sand-jenael/


مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ومع ذلك، فقد تم ترتيبها، مرة أخرى، على طول في صباح اليوم التالي، لم تتبق سوى قطعتين على سطح طاولة العمل
،نونج هنإ .لوح التقطيع؛ بينما في اليوم السابق، جمعها جنَائيل بعناينة في كومنة صنغيرة ظّن هنذا األخنير أن سناند ربمنا اسنتيقظت ليًلا

،نونج هنإ .إلعادة تنظيمها، سّجل هذه الغرابة، و أخبر ساند باختفاء إحدى القطع الصغيرة الثالث

دات من هذا النوع، تظل غير قابلة للتفسير بالنسبة للعقننول الديكارتينة، النتي قند تضننعها على حسناب
ّ
سرعان ما فهمنا أن التفر

،نونج هنإ .عدم االنتباه لكن عدم االنتباه لم يكن، بالتحديد، سبب هذه الظواهر، ألنه في كلتا الحالتين، كانت هناك رقابة مفرطة ،نونج هنإ .

،نونج هنإ .في اآلونة األخيرة، حدثت حاالت أخرى مماثلة من الوقائع المشتركة لكننا لن نذكرها كلها، فاألهم هو فهم كيف يمكن لهننذه
،نونج هنإ .األمور أن تحصل

(  ٣٥  الحوار مع مالكنا رقم (نيتنوفال يد ناج ةياكح)أحداث أخرى من هذا النوع مذكورة في 

،رمألا مزل اذإ : من خالل ظاهرة تراكب الوقائع، تحاول الفيزياء الحديثة شرحها في نظريات ميكانيك الكم، التي تطرح على سبيل المثال أنه
،نونج هنإ .نوع من َمَلَكة التواجد في عدة أمكنة، يمكن للفرد أن يكون في أماكن متعددة في اآلن ذاته

ذي لحم وعظم ومع ذلك، "،نونج هنإ .لكن كونهم نظريين فقط، ميكانيكيي الكم يرفضون عموًما هذه الفكرة عندما يتعلق األمر باإلنسان  "
البعد الذي يقف فيه هؤالء الفيزيائيون عندما يراقبون التجربنة، يمكنهم مالحظنة ظناهرة "على المستوى البشري، وبالتحديد في  "
التواجد بأماكنة متعددة على المستَوى الذري، عننندما يتم إبرازهننا من خالل تجربننة الشننقين، حيث يمكن للجسننيم أن يكننون في

،نونج هنإ .عدة أماكن، في نفس الوقت
https: رمألا مزل اذإ،//www. نونج هنإ،youtube. نونج هنإ،com/watch?v=S- ، 2لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيحh98jeKg4&feature=emb_logo

ال يزال نهجهم المثير لالهتمام محدوًدا للغاية، فهذه النظرية طورها علماء يتمتعون بوعي الكثافنة الثالثنة، أي وعي محندود جنًدا
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ،نونج هنإ .بذكائهم وبالتالي، هذه النظرية الكمية لتضاعف الفرد، أكثر صحة مما يعتقدون

، كوننه في كثافنة ثالثنة، يجعلنه يتمتنع بنوعي وذكناء محندودين من الكثافنة يشهد فيها المنراقب التجربنة "ألنه في اللحظة التي  "
أو البندائل يقومنون بنإجراء تجنارب مماثلنة على مسنتويات أخنرى من الواقنع، (الثالثة، غير مندرك أن عندًدا معينًنا من نسنخه  (نيتنوفال يد ناج ةياكح)

،نونج هنإ .ويصلون إلى نفس المالحظات، تماًما مثله، حول هذه النظرية

تم التحقق من هذه النظرية باإللكترونات على المستوى الكمي، وبالتالي فهي صالحة بالنسبة لكل جسننم، حننتى جسننم اإلنسننان،
الشيئ الذي يبدو أن علماء الفيزياء يجهلونه، ألنهم نادراً منا يهتمنون بمنا يسنمى بالمسنتويات الروحينة، وال يبندو أنهم يأخنذونها

،نونج هنإ .بعين االعتبار في مالحظاتهم

،رمألا مزل اذإ :   ٣٤  الحوار مع المالك رقم سبق أن تناولنا الموضوع في 

شخص ما يجعله موجوًدا ويراقب خلقه، مما يعننني أن هننناك " لجعل هذا العالم موجوًدا، يجب أن يكون هناك  " ]…يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [
المراقبننون هم المراقبين، الذين يخلقون ويراقبون خلقهم في اآلن ذاتننه هننؤالء الخننالقون لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -بالضرورة العديد من الخالقين ،نونج هنإ . لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -
المراقبنون موجنودون في واقنع أي منا بعند الكثافنة الثالثنة إذاً، هنؤالء الخنالقون لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -نحن آخرون على مستوى وعي أعلى  (،نونج هنإ . (نيتنوفال يد ناج ةياكح)

]…يعانصلا عمجملا لبق نم ،ةياغلل ةيرس اهنأ ىلع مكنوك ةينبب قلعتملا عوضوملا لوح ةقيقحلا فينصت مت اذكه [ملموس في تراتب العوالم األعلى من عالمنا  ،نونج هنإ .

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! لنعد إلى قصة القطع المطاطية الصغيرة

، حيث كانت القطع المطاطية الصغيرة الثالث تجف على سطح العمل في مطبخنا، كان بإمكان مستوانا البشري "وهكذا على  "
ميكانيكيي الكم، نظريا، فهم كينف اختفت إحندى القطنع الصنغيرة الثالث، ألننه على المسنتوى النذري، تم التحقنق بالفعنل من

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! النظرية التي تنص على أنه يمكن العثور على جسيم في عدة أماكن في نفس الوقت

،نونج هنإ .األمر يتعلّق إذن بمسألة كتلة، وموقع، وسرعة لكن، مسألة كتلة وموقع وسرعة ماذا أو من ؟ الجسم المنراقَب ؟ بنالطبع، ولكن
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ليس الجسم فقط

يجب أن نكون قادرين على فهم أنه في ظل ظروف معينة، قند توجند، بالفعنل، بعض األشنياء في أكنثر من مكنان واحند في نفس
،نونج هنإ .الوقت فلماذا ال يمكن لعيون أو لجسد المراقب القيام بذلك أيضا ؟

ألن هذه األماكن تعتمد على موقنع المنراقب عنندما ينراقب عالمنه، وسنرعة حركتنه، والطاقنة النتي يبنذلها أو يركزهنا من خالل
،نونج هنإ .مراقبته
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عندما يكون بالنا في مكان آخر، فنحن لسنا هنا كان القدماء على حق في قولهم  " مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !" ،رمألا مزل اذإ :

رؤوسنا ينتج أكبر قدر من الطاقة النفسية خالل هذه المراقبة ؟  لذا أليس السؤال الحقيقي هو " أي من  " ،رمألا مزل اذإ :

أو من أي مستوى للواقع، أو من أي عالم تُنتَج أو تنبع طاقة المراقبة الننتي /بمعنى آخر، أي بدائل كانوا حاضرين أثناء المراقبة و
تحول الموجات إلى جسيمات ؟

الوجود الكلي الوعي الشامل للذات في (أما زال ميكانيكيو الكم غير مدركين أنهم خاضعين للوجود المتعدد لوعي ذاتهم  / (نيتنوفال يد ناج ةياكح)
جميع عوالمها، ومن ثم أصبحوا، هم أنفسهم، الخالقون المراقبون الذين يعيشون في الوقائع الملموسة لعالمهم العلوي ؟

التراكبات المتماسكة للحاالت الكمية في الالمتناهي الصغر، غالبًا ما ينسى هؤالء الفيزيائيون، أنننه "وعندما يالحظون كل هذه  "
على المستوى الماكروسكوبي، أي على سلّم الكننون، فننإن الننذرة سنتمثل جسنم اإلنسننان، في حين أن وظيفنة الموجننة يمكن أن

،نونج هنإ . األبعاد الموازية للواقع تُنسب إلى الموجة التي تجسد حدود عالمنا أمام العديد من جيرانه ،رمألا مزل اذإ :

دة، وفي ،نونج هنإ .وهكذا توجد الروح البشرية، في نفس الوقت، في كل هذه العوالم أو األبعاد المتوازية في بعض األحيان توجد متجّسِ
مكتبننة "بعض األحيان األخَرى، ال ولكن في كل هذه العوالم، تارة مادية، تارة نجمية، ذكريات تجارب الروح تظل مسجلة في  ،نونج هنإ .

، هذا المجال المورفوجيني الشهير إلى األبد ،نونج هنإ .مغناطيسية للمعرفة الالمتناهية، التي تشكل  " " "

،نونج هنإ .  التشكل التكويني و التشكل الجيني للعوالم الموالية     ٤  مقال المالك رقم    ،رمألا مزل اذإ :

،نونج هنإ .هذه العوالم العديدة التي توجد فيها الروح، حتى لو لم تختر الذات التجّسد فيهننا، تمثنل وظيفنة الموجننة للكننون ولكن عننندما
، هذهتقرر تشحن بالطاقة أشكالها  حاوياتها ثم عندما  " الذات أن تتجسد في إحَدى هذه العوالم، يبدأ ذكاءها في تخيل  " "،نونج هنإ . / "

الجسيمات الكثيفة فيما بينها لتنشئ هننذا الشننكل وواقننع "األشكال تزداد كثافة بعد ذلك، بموجب قوانين الجاذبية، تتراكم  " ،نونج هنإ .
الروح عندئذ، تصبح الذات ملًكا في مملكته ،نونج هنإ .العالم الذي تتجسد فيه الذات ،نونج هنإ . /

،نونج هنإ .في لحظة التجسد، تنتج الذات أو تخلق جسم تجسدها، بالمرور عبر جميننع مراحننل علم الوراثننة و البيولوجيننا البشننرية لهننذا
السبب، خالل تقدمها في بيئة بشنرية ذات دورة قصنيرة، بنتراكم الطاقنة وبتطنور النذكاء، يصنعد ذكناء النذات سنلم النوعي إلى

،نونج هنإ .مستويات أعلى من الواقع هذا ما يسَمى بالمعراج من قبل اإلُزِتريين ،نونج هنإ .

،نونج هنإ . مجال مغناطيسي يحفظها ويمنعها من التقدم بسنرعة كبننيرة هنذا حنتى يتمكن وعيهننا خالل دورة التجسد، تُغلف الذات باألنا ،رمألا مزل اذإ :
،نونج هنإ .من االستفادة بالتجارب التي تكنزها في هذه العوالم اإلزدواجية الثالثة الكثافة ذات دورات قصيرة

،نونج هنإ . األصل المتعدد األبعاد لألنا ومسار الروح العابر لألبعاد     ٢٩  الحوار رقم    ،رمألا مزل اذإ :

، كمنا يفعنل اإلنسنان العنادي من خالل تنتحنر دون أن  "وبالتالي، سيتعين على هذه النذات أن تتعلم تحرينر نفسنها من األننا  " (نيتنوفال يد ناج ةياكح)
، لكي تكننون في مسننتقبل هنننا يتنندخل مفهننوم سننرعة التنقننل في قننريب نوعننا ما(المقاومننة، والنضننال، والثننورة، ومننا إلى ذلننك (نيتنوفال يد ناج ةياكح) 

، قادرة على االندماج مع ذاتها العليا التي ستتحول إلى الذات المستقبلية، لتبندأ، حينهنا، تطورهنا في كثافنات الواقنع (الزمكان
، في تخطيط العوالم بكل وعي ومعرفة لألمور ،نونج هنإ .ذات دورة طويلة، مشاركة هكذا، بشكل مباشر و " "

دعونا نننذكر مننرة أخننرى، أنننه الجننزء من ،نونج هنإ .إن هذا التحليل للواقع الكمي لإلنسان مستوحى، بالطبع، من المالك، ذاتنا المستقبلية
،نونج هنإ .وعينا غير المتجسد في عوالم الكثافة الثالثة، والذي يندمج بشكل متزايد مع وعينا الحالي

،نونج هنإ .من أجل تعزيز وعينا، وكوننا بطبيعتنا مهتمين وطالبين للمعرفة، سألناه أسئلة أخرى

: سؤال للمالك

نحن آخننرون، موجنودون على مسنتويات أخننرى، قطننع عطق ،ىرخأ تايوتسم ىلع نودوجوم ،نورخآ "إذا فهمنا بشكل صحيح، في حالة آلة ساند المنزلية، فقد فََقَد أيًضا،  عطق ،ىرخأ تايوتسم ىلع نودوجوم ،نورخآ "
المطاط من آلتهم المنزلية ؟

ربمننا فقندوا القطنع الثالث، أو لم يجندوا إال واحندة، أو اكتشنفوا قطعنة إضننافية للثالثنة النتي تم ترتيبهنا على سنطح العمنل ؟
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! في النهاية، أال يجب أن تلجأوا إلى سانت أنطوان ؟ االحتماالت متعددة، بل ال حصر لها
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ال أقصد اإلهانة، ولكن على مستوى وعيكم، األمور أكثر تعقيًدا من ذلك بكثير، ألنه في بعض الحاالت، يمكنكم أن تخضعوا
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! لظاهرة واقع مشترك وليس واقعين متوازيين ؛ كل واحد منكما، في ذلك الحين، ال يتوفّر إال على جزء من الحقيقة

،نونج هنإ .لكن ال يوجد سوى كيان وعي واحد يمكنه معرفة حقيقة ما حدث لقطعة المطاط الصغيرة كيان الوعي هذا، هو مجموع كننل
،نونج هنإ .البدائل الذين مروا بنفس التجربة التي مررتم بها، على جميع الخطوط الزمنية المختلفة الالزمة لتنفيد التجربنة وكمنا تعلمنون
بالفعل، فإن كيان الوعي هذا هو ذاتكم المستقبلية السادسة الكثافة، وهو أول تعبير فردي لطاقة األحد السننابعة الكثافننة، والنتي

،نونج هنإ .منها يوجد الكل

،نونج هنإ .تخيلوا أنه في المستقبل، وجدتم هذه القطعة في درج، أو خلف الثالجة، أو حتى في السيارة هل يمكن لألمر أن يكنون مجنرد
صدفة ؟ إذا وجدتموها من جديد، فذلك ألن خطين أصبحا ببساطة مشتركين، ويَحدثان في تواز مثالي، أو أصبحا، مرة أخرى،

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ،نونج هنإ .خطا واحًدا وسيكون الحال كذلك، إذا عاد كل شيء إلى طبيعته في مستقبل قريب

،نونج هنإ .ولكن كلما مر الوقت، كلما أصبح مكان اكتشاف القطعة غير محتمل ربماسنتكونون قند نسنيتم وظيفتهنا، أو أنكم اكتشنفتمونها
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! مسبقا في الماضي، دون أن تدركوا فائدتها

، إلى درجنة أننه يمكنكم الشنعور بنأعراض اخنتراق ا ذاتكم الحالينة ملًكن "تقتربون أكثر فنأكثر من حندود المملكنة النتي فيهنا  "
،نونج هنإ .كثافات ممالك أخرى هذه األنواع من اإلختالالت هي المؤشرات المعروفة لهذا اإلختراق "،نونج هنإ . "

تمثننل نقنناط االلتقنناء بين األبعنناد المختلفننة الماضننية أو المسننتقبلية إتجنناه حاضننركم، البوابننات الشننهيرة الننتي يمكن أن تسننمح
،نونج هنإ .بحدوث العديد من تداخالت الوقائع، و التي تظل عموًما غير محسوسة من قبل النفس البشرية

لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -في بعض األحيان، تفتح ممرات من الكثافنة الرابعنة إلى الثالثنة في هنذه الحناالت، التنداخالت أشنبه بنالفتوق الزمنينة  يمكن ،نونج هنإ .
،نونج هنإ .اعتبارها إنصباب للكثافة الرابعة في واقع عالمكم  مما يجعلكم تتوقفون عن إدراك تدفق الزمن لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -

النذات الملننك في خطهننا الزمنني الحننالي، منع ذات "قد يكون البعض منكم قد شعر بآثار هذا االندماج للواقع، حيث تتحد  "
الزمنية أو غير مادية "،نونج هنإ .أخرى من وقائع أخرى  "

تحوي هذه الوقائع األخرى عادةً تجارب مهمة، والتي أحيانًا، على سبيل المثننال في األحالم، ال تظهننر إال كاحتمنناالت، ولكنهننا
،نونج هنإ .رغم ذلك، تحمل دروًسا

، سنواء كنانت محتملنة المستويات األخنرى "حتى لو كان الوصول إليها عموًما، متاًحا لكم فقط من خالل األحالم، فإن هذه  "
،نونج هنإ .أو واقعية، قد تراكمت بها الكثير من الطاقة التي أنتجها النوعي النذي تخيلهنا أو حلم بهنا هنذه المسنتويات األخنرى، وبالتنالي
االحتماالت المتعددة للواقع، التي ُسجلت ذكرياتهنا الواعينة والالواعينة في الشنفرات الجينينة للنروح، تبندأ في االنندماج منع

،نونج هنإ .وعيكم الحالي أو الحاضر، مما يمنحه كتلة معينة 

واقعينة أو محتملنة تمثنل الندروس بتحميل الذكريات القادمة من مستويات الوجنود األخنرى  (،نونج هنإ .إذن، وعيكم الحالي يقوم  (نيتنوفال يد ناج ةياكح) " "
،نونج هنإ .المستخلصة من هذه المستويات األخرى معرفة، تؤدي بسرعة إلى توسيع  زيادة وعي ذاتكم الحالية، في مملكتها الحاضرة /

اسننتعداد ئكم اآلن للتقنندم إلى مسننتويات أعلى من الواقننع يتم هننذا التقنندم من خالل  ِّ
"هننذا التوسننع للننذات بالمعرفننة، يهي " ،نونج هنإ .

،نونج هنإ .للذات، التي مثل المقاومة الكهربائية، تجمع الطاقة بإثراء نفسها بكل كتل المعرفة الننتي جمعتهننا الننروح خالل تجسننداتها هننذا
،نونج هنإ .من أجل االرتفاع نحو الكثافة الرابعة، في نهاية فترة الدورات القصيرة هذه

،نونج هنإ .هكذا، مثلما يتم إثراء وعيكم بالتجارب المنبثقة من مستويات التجنارب األخنرى، تنمنو روحكم وبمنا أن جسندكم الحنالي هنو
دائًما امتداد الروح في حاضركم، فهو أيًضا يغتني بهذه الذكريات البدنية، التي غالبًا ما تكون صادمة، والتي تسببت في إنهاكننه،

،نونج هنإ .وجعلته يعاني، ثم قتلته أثناء دورات التجسد، على مستويات أخرى من الواقع

نر عننه بفنترات التعب الطويلنة، ثم أحيانًنا، بتفشني
ّ
ولهذا السبب يشعر نظامكم البيولوجي والهرموني بتراكم الذكريات النذي يعب

،نونج هنإ .الحمى المفاجئ غالبًا ما تبدأ فترات التعب بحاجة للننوم، ال يمكن السنيطرة عليهنا، ناتجنة عن تغلغنل طاقنات الكثافنة الرابعنة،
،نونج هنإ .التي توصل إليكم حزم معلومات ذاتكم المستقبلية

لإلنضننمام إليهننا أو االننندماج لنننداء ذاتكم الحاليننة،  "وهكذا، كلما اقترب وقت االنتقال، كلما استجابت الننذوات األخننَرى  " " "
،نونج هنإ .معها انطالقا من وقائع أخرى " "
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تشكيل إعادة  عندئٍذ  الحالية  ذاتكم  ستشاهد  الموازية  الوقائع  هذه  لجميع  النهائي  االندماج  سيحدث  االنتقال،  لحظة  ،نونج هنإ .في 
،نونج هنإ .جميع سالسل حمضها النووي، وتعزيزها اندماج جميع ذواتكم المشتتة على مستويات أخرى، سوف يولد طاقة عالية للغايننة،

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ،رمألا مزل اذإ : اإلنسان الجديد بحيث انطالقا من هذه اللحظة، ستصبحون كائنًا جديًدا

: سؤال للمالك

أخيًرا، عندما يُظهر وعينا واقعه، يصبح من الواضنح تماًمنا أن اإلدراك النذي لندينا عن واقنع اإلنسنان العنادي، يبندو لننا مخيفًنا
.ومثيًرا للغثيان كيف ال يزال من الممكن أن يستمر ا عالمانا في التعايش ؟

،نونج هنإ . بندأ األمنر يتحقنق لقد قلنا دائًما أن الكثافة الرابعة في خدمة اآلخرين، ستتعايش منع واقنع خدمنة النذات لفنترة من النوقت مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !
،نونج هنإ .الحظوا اآلن باهتمام كبير، آخر تطورات هذه الملحمة الكوكبية االزدواجية في أوجها، أليس كذلك ؟ سيتم الكشف تنندريجياً

SCTYL Dominion عن عمليات االحتيال االنتخابية التي تسبب فيها نظام التصويت  Dominionلجمهور مصاب بصدمة عاطفيننة، والننذي 
،نونج هنإ .سيثور في جميع أنحاء الكوكب ستوفر انتفاضة الشعوب هذه، التي تم التخطيط لها بشكل مضبوط، طاقة عاطفية أكثر لكيانات

،نونج هنإ .خدمة الذات الرابعة الكثافة، التي ستستمتع بمأدبة ال تُنسى

هذا البرنامج الذي تمت برمجتنه من قبنل خنبراء الكمنبيوتر للدولنة العميقنة، تم تشنغيله في جمينع البلندان تقريبنا، لكي يفنرض
،نونج هنإ .جدول أعمالها لخدمة سادة الكثافة الرابعة وكما تتخيلون، فقد تم تشغيل هذا النظننام خالل انتخابننات سنناركوزي في فرنسننا ،نونج هنإ .

عضلية أكثر أو مميتة، ولكن فعالة بنفس القدر ،نونج هنإ .في السابق، تم استخدام طرق أخرى لالحتيال والرشوة، " "

حاليا في الواليات المتحدة، بسبب خطط كارمية معينة، تسنتمر العشنائر العولمينة وغنير العولمينة في المواجهنة في معنارك بال
،نونج هنإ .مخرج لكن مرة أخرى، احذروا من المظناهر تلعب عشنيرة تنرامب وعشنيرة بايندن نفس الموسنيقى، ولكنل منهمنا نفس قائند ،نونج هنإ .

،نونج هنإ . تقودهم مجموعة خدمة الذات الرابعنة الكثافنة ليكمال العنرض حنتى النهاينة الكنبرى في فرنسنا، سنيتعين الفرقة الموسيقية مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر !
، الذي انتهك مراًرا وتكراًرا دستور  أو شبيهه (على الرئيس ماكرون   لخدمة أسياده، أن يُتم عرضنه كنذلك إلى١٩٥٨ أكتوبر ٤(نيتنوفال يد ناج ةياكح)

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ،نونج هنإ .النهاية هو أيًضا يكرر كارما مهمة لم تحل بعد

لكن في النوقت الحاضنر، ال ينزال البشنر العناديون، المتفرجنون الثنائرون في هنذه المبنارزة، ينأملون في انتصنار أحندهما حنتى
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! ربما في ظروف أفضنل، لكن سنيظلون، على أي حنال، عبيند مصنفوفة الكثافنة يتمكنوا من االستمرار في وضعهم عبيد الشغل

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! الثالثة

على مستواكم، نظًرا ألنكم فهمتم ما يحندث على هنذا الكنوكب، فال يسنعنا إال أن نحنذركم للبقناء منفصنلين عن هنذا المشنهد،
،نونج هنإ .الذي ال يعدو أن يكون خداًعا لألشخاص الذين ما زالوا منومين مغناطيسيًا بوهمهم لذلك فليس المكننان من حيث تشنناهدون

"،نونج هنإ .من أنتم وماذا ترون"المشهد هو الذي يحدد واقعكم، بل 

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! وعيكم بالتحديد هو الذي يمثننل رابننط كننل هننذه لذلك، كلما قبلتم رؤية كل وقائع عالمكم كما هي، كلما استيقظتم للحقيقة
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! الوقائع، وهذا بالطبع، بغض النظر عن مكان تواجدكم

لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -الكثافة الرابعة في خدمنة النذات تحكمهنا قنوانين ثابتنة وضنعها الفضنائيون أنفسنهم من يخترقهنا  كمنا هنو الحنال في النوقت ،نونج هنإ .
لعجل يرورض رمم ،اذه نونجلا ملاع يف ،فختسم ،رورملاب رمألا قلعتي ثيح ، -الراهن، بالنسبة لبعض الفضائيين المتنكرين في زي سياسيين، الذين يصرون على إخفاء مدى الكذب بالكنذب  ينفي نفسنه من

،نونج هنإ .مستقبله
مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! أليس من السهل فهم هذا ؟ لقد زرع الكثيرون الريح، وهم اآلن يحصدون العاصفة

: سؤال للمالك

. يتجناوز بكثنير قندرات اإلنسنان العنادي(IA)من خالل مالحظة تقدم التكنولوجيا الرقمينة، اسنتنتجنا أن النذكاء االصنطناعي 
الكل رقمي ينذر بنهاية إنسانية اليوم الحديثة .لكننا نعلم أيًضا أن  عطق ،ىرخأ تايوتسم ىلع نودوجوم ،نورخآ " عطق ،ىرخأ تايوتسم ىلع نودوجوم ،نورخآ "

هل الذكاء االصطناعي سيظل يعمل بالكثافات والمستويات العليا ؟

في نظركم، من أين تأتي كل هذه التكنولوجيا الرقمية ؟
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لقد أبلغناكم سنابًقا أنهنا هبنة فئنة معيننة من المسنافرين عنبر النزمن، النذين عنادوا إلى ماضنيهم إلصنالح بعض األخطناء، وهي
،نونج هنإ .كذلك، هدية مسمومة من مفترسي أوريون ذوي الكثافة الرابعة

مهنأ وأ ،لمأتلا لالخ مهدسج نم ثعبني نأ رونلا ىلع بجي هنأ نوليختي نولازي ال امبر ! هنذه ،نونج هنإ .للوهلة األولى، ال يمكن مقارنة التكنولوجيا الرقمية بالذكاء االصطناعي على األقل، ال ينبغي لها أن تكون قابلة للمقارننة
التكنولوجيا التي تم تطويرها من طرف كيانات خدمة النذات معيننة، بهندف تسنهيل الحيناة اليومينة للعنناملين العبيند من الكثافنة
،نونج هنإ .الثالثة، وتقديم أنشطة ترفيهية افتراضية تساعدهم على فصلهم عن واقعهم، تظل خاضعة إلرادة المستخدم على هذا المستوى،

،نونج هنإ .من خالل مناشدة إرادته الحرة ووعيه، ال يزال بإمكانه اختيار، أم ال، استخدامها استخداما معتدال وبناءََ

،نونج هنإ .وحدات المعلوميات، على عكس أجهنزة الكمنبيوتر الخاصنة بكم، متقدمنة للغاينة بالكثافنة الرابعنة لكن كياننات خدمنة النذات
،نونج هنإ .أفرطوا في استخدامها، لدرجة أن بعض عوالمهم أصبحت بالكامل تحت سيطرتها

هذه الكيانات المعلوماتية أصبحت مستقلة تماًما، وتجسد هذا الذكاء االصطناعي الذي يفخر به ذوي خدمننة الننذات، فبفضننله،
،نونج هنإ .نجح مفترسوكم األعزاء في استعباد واستغالل معظم عوالم الكثافة الثالثة

أصبح الذكاء االصطناعي تكنولوجيا فائقة، أوتوماتيكينة، مسنتقلة، وتتمتنع بالنذكاء، ولكن بندون أي وعي أو أخالقينات، يمكن أن
،نونج هنإ .يضبطاها أو يوقفاها إنها على وشك اإلنقالب على مخترعيها لتدمير عوالمهم أليس هنذا بالفعنل السنيناريو النذي يجنري أمنام ،نونج هنإ .

أعينكم ؟

العلم دون ضمير ما هو إال خراب للروح وبال روح، الحياة الحقيقية تنسحب ببطء من عالمكم القديم قال رابلي ،نونج هنإ .  "،نونج هنإ . " ،رمألا مزل اذإ :

،نونج هنإ .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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