
جديد   » عالديدج م « مقاالديدج ملاع ت

رقديدج م   ٦المقا مقر ل

به:      الواقع باإليماهب ن جميعنا انتَههب ناميإلاب انعيمج ى وهديدج م
و

النفسية  للجاذبية:    الطاقة أساسةيبذاجلل ي مكوهب ن

الواقع، موضوع مناقشة، هو كذلك األمر الذي يفصل الفرد عن فردانيته، نظًرا ألن وعي اإلنسان في العالم، حتى اليمموم، مممازال
ور الجممماعي لإلنسممانية ِر چةيناسنإلل يعامجلا روُُبعيدا كل البعد عن أن يكون فرديا ومستقًلا وذا سيادة، ويظل دائًما معتمدا، بشكل وثيق، على اإل چ
ر في األمر، فإن وعي اإلنسممان العممادي الحممالي، ليس أكممثر تطممورا من وعي يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .في خدمة ذاتها اإلنية لهذا السبب، مهما قيل أو فُّكِ

! داعبألا طرفملا هسرتفم : مفترسه المفرط األبعاد مفترس، وعي الوحش

العممادي في بينس، أي اإلنسممان الحممديث، ولكن  يف "على الرغم من تكنولوجيته المتقدمة، وعلمه وذكائه، فإن الهومو َسبينس سممَ يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .آخر مراحل تطوره، في النهاية، لم يتطور  إلى ما بعد الذكاء الحيواني

كونه يعتمد بشّدة على نظام الوحش، مصفوفة يحافظ عليها جهله، وعلى الرغم من اقتناعه أنه واع بوعيممه، فقممد أصممبح اإلنسممان

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . غباء يتجلى بعد ذلك في الفوضى الحالية لمجتمعه وتدهور حضارته الحديث المعاصر، في آخر المطاف، أكثر غباءً !

داعبألا طرفملا هسرتفم : النخبة البشرية المكونة من مخادعين أثرياء، منحرفين للغاية وسادجين مثل بيل جيتس، وإيلون ماسممك، لممذكر األكممثر الدليل
شهرة بينهم، وكل زمرتهم من المتعاونين المزعوم متخصصممين والخممارقي الممذكاء من المجمممع العسممكري الصممناعي، وجممدناهم
أيًضا يمولون شبكات شيطانية ومغتصبي األطفال وفممروع العبوديممة البشممرية، في نفس المموقت الممذي قمماموا فيممه بتمويممل أبحمماث

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . نهاية الزمان الشهيرةيف "IAيف "البرمجة العقلية لإلنسانية، والتكنولوجيا العسكرية أو الرقمية، 

الكوco-vidésيف "إنهم هممؤالء السمميكوباتيون الممذين ال يممزال النمماس العمماديون، الملثمممون والمكّممممون بالدعايممة، أي تجمممع   - -وكلا) يف "
يوميا ، المنهكون و المرعوبون من ميكروب، كل واحد منهم غبي مثل اآلخر، يصفقون لهم  يف "فارغون يف " ! غباء اإلنسممان العممادي "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الحالي ال حدود له لقد وصل إلى أوج السممخافة، ألنممه يممؤمن ويممدعم، بممل يشممارك في نظممام المصممفوفة هممذا، دون أن يطممرح
داعبألا طرفملا هسرتفم : األسئلة األساسية

هل العالم الذي أعيش فيه حقيقي ؟ —

الواقع الحقيقي لحياتي، أم أنني عالق في كابوس، يتم التالعب بي ألؤمن بما تقدمه لي جميع تقنيات — ر في  يف "هل أنا متجّدِ يف "
الذكاء االصطناعي الحديثة، ولوغاريتماتها وعلومها ؟

أال يقدم لي الواقع الذي أؤمن به باستمرار عالًما وهميًا تماًممما، والممذي عالوة على ذلممك، يفصمملني تممدريجيًا عن حواسممي، —
خلقي الحميم والحقيقي ؟ يف "عن إدراكي، وعن  يف "

أال يجب أن أحاول أواًل أن أفهم كيف يعمل العالم، وما هو الكون، وما تمثله الخطوط الزمنية والمعتقدات المتعلقممة بهممذه —
األمور ؟

لكن قبل كل شيء، أال يجب أن أحاول فهم كيف سمحت بأن يتم التالعب بي بهذا الشكل ؟ —
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مازال اإلنسان ال يفهم أن الكون، بطبيعته االهتزازية الضوئية والملونة والمائعة والصمموتية، قممائم كممما هممو بالفعممل، ولكنممه يشمممل
، اصممطناعي1أيًضا جميع مصفوفات الواقع التي، يتم اإلشراف عليها، أكثر فأكثر، في كثافتنا الثالثممة، من قبممل ذكمماء غممير منطقي

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .وخارق والذي ينظم اآلن المظاهر والمعتقدات في عالمنا

أو تفصل إذن، ما هممو مممادي، "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(تحدد التعاريف المعتادة الواقع، كمجموعة من الظواهر التي تعتبر موجودة بالفعل إنها تميز  -وكلا) يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
! يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ملموس، محسوس، موضوعي، وما هو خيالي، حلم، تصوري، ذاتي وهنا المشكلة

ما هو مادي وما هو غير مادي ؟ ما هو واقعي وما هو غير واقعي ؟

الواقع في لغة فيزياء الكم، لإلشارة إلى ما يحيط بنا في عالمنا لذلك، فيزياء الكم تدرس المعنى و الطبيعممة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تم دمج مفهوم  يف " يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الواقعية لمظاهر الحياة بعبارة أخرى، ما يحدث في عالمنا الخارجي يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . يف " يف "

! لكن هل هذا التعريف صحيح ؟ دعونا نفكر في األمر

التجربة الكاسيوبية  جلسة  -هذا مقتطف من  يف " ١٩٩٤ أكتوبر ٥يف "

ا ارتبمماط يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .فكرة أن الكتلة تؤثر على الوقت مثيرة لالهتمام، لكننمما لم نتعمممق فيهمما سممابقا قممد يكممون لنظريممة المعلومممات أيضممً
بالموضوع إذا خممنا أنه كلما تمت إضافة معلومات إلى نظام، كلما أعطتممه نمموع من الكتلممة، أو تنعكس المعلومممات  من

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .خالل الزيادة في الكتلة

، كما فقدته، بوضوح، حضارتنا "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(إذا كان هناك أي شيء في هذه الفكرة، فبإمكاننا استنتاج أنه عندما تفقد حضارة ذكائها  -وكلا)
وتصبح منغمسة في محيط من األكاذيب والمعلومات المضللة، تفقد من كتلتها، إذا جاز التعبير، مما قد يؤدي إلى تسريع
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الدورات الزمنية، بما في ذلك الدورات الكارثية يمكننا حتى أن نتساءل هل ضعف المجال المغناطيسممي لألرض مرتبممط

بهذا الفقدان، بطريقة أو بأخرى ؟

الكتلممة وأنهما تمؤثر على المزمن ومممع ذلمك، ماديتها تعتمد على الكثافممة أو  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بما أن الطبيعة تكره الفراغ، فإننا نعلم اآلن أن  يف " يف " يف " يف "
أي أفمراد عماديون يعتقمدون أنهم يتمتعمون بمذكاء أعلى ال يهتمممون نهائيما "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(حتى العلماء المرموقين، المبرمجين بالتعليم العممالي  -وكلا)

الطبيعة الحقيقية للزمن يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بمعرفة مما يتكون عالمهم، كونهم، واقعهم، وما هي  يف " يف "

ال يهتم هذا العاِلم بمعرفة أن الكون قد تأسس على مجموعة أطياف و أوكتافات الترددات االهتزازية، الممتي تحممدد كثافممة كممل
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بُعد تتجسد فيه الروح

ا ما يكتفي بما علمته دراساته العليا، لكنه ال يشك في أن واقعه هو وفقا للبيئة الممتي اختممارت فيهمما روحممه  إذا كممان يتمموفّر -غالبً
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .عليها  تكثيف جسد لها ولذا، فهو ال يهتم قط بما يدور داخل عقله - !

ولماذا ال يكترث لألمر ؟

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . يقتصر على تصديق األدلة المزعومة التي قدمتها العلوم إنه يكتفي بتصديق ألنه يكتفي بالتصديق، وذلك منذ نشأة البشرية !
! كل ما يُطلب منه تصديقه، حتى لو كانت الدالئل، في كثير من األحيان، تتعارض مع الواقع

ق العالم العادي، على سبيل المثال، مرض  ١٩يصّدِ ٢١/٢١-Covidالذي أنتجته الهندسة الوراثيممة، والممذي في النهايممة، من خالل ،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .طفراته المستمرة، لم يصبح أبًدا أكثر تهديًدا من فيروس األنفلونزا العادي بينما فيروسات المذنبات التي تصيب البشرية كلهمما

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تقريبًا، والتي يحاولون إخفاء وجودها، تحمل شفرات تحولها الثمينة

رسممميًا١٥٠كما يكتفي بتصديق أن الشمس تقع على بعد  يف " مليون كيلومتر من األرض، ألن هذه المسافة الوهمية قد تم نقشممها  يف "
الكذابون الرسميون للعلم يف "في الحجر، من قبل  ! داعبألا طرفملا هسرتفم : االتحاد الفلكي دولي يف "

1. خاطئ.ة     معلوما.ةئطاخ ت عل.ةئطاخ تامولعم ى مبن.ةئطاخ تامولعم ىلع ي منط.ةئطاخ تامولعم ىلع ينبم ق
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Union  من خالل شعاره، االتحاد الفلكي الدولي  Astronomique Internationale Inte Internationalernationale Internationale،
 ؟IAU عام في ظل الذكاء االصطناعي العالمي ١٠٠داعبألا طرفملا هسرتفم :  أال يشير أيًضا إلى

، بينممما ال يوجممد شمميء من هممذا القبيممل في بالمنبع يف "هذا اإلنسان العادي يؤمن بإاله، ألن األديان برمجته على اإليمان باإلاله أو  يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الكون

ق المحتوى اإلخباري ألنه مبرمج بشكل كبير من قبل وسائل اإلعالم لتصديقه هذا اإلعالم الممذي ال يهتم قممط بموضمموعية يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يصّدِ
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المعلومات التي ينشرها، وبالتالي يستمر في ارتكاب هراء كثير

ا على التصممديق، الشخص العادي يكتفي بالتصديق يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . يؤمن بما يقوله الطب، بما يبرهن عليه العلم، وبما يرويممه التمماريخ مبرمًجمم !
العمل بخالف ذلك يف "لم تعد لديه إمكانية  أو عممدم تصممديقه ولكن تحت طائلممة يف " ق كل شيء ُطلب منه تصممديقه  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . فهو يصّدِ -وكلا) !

اإليمان بنفسه والثقة في حدسه يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .معاملته كمتمرد أو متآمر، ال يمكنه في نهاية المطاف  يف " يف "

! ألنه لم يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .نتيجة لذلك، ال يفهم اإلنسان العادي ما هو الحدس ال يعرف كيف يثق بإحساسه دون محاولة البحث عن الدالئل
يَكِشف له أحد أبًدا، أن كون الحقيقة النهائية ذاتية، جعل أسممرار الكممون تظممل متاحممة فقممط من خالل المعلومممات المتمموفرة في

الحممدس الشممهير  -وكلا)المجممال المرفوجيممني، والممتي يتم إلتقاطهمما و تلقيهمما بواسممطة هممذا  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . يف "    التشممكل التكويممني  داعبألا طرفملا هسرتفم :     ٤  المقممال رقم يف "
"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .والتشكل الجيني للعوالم الموالية

يف "الحقل المورفوجيني هو بممئر المعرفممة الحقيقيممة المعرفممة  يُسممر Con-naissance Internationaleيعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . يف " تعممني أن تولممد مممع  جمموهرConيف " يف " أو  يف "
، التي ال تتاح وال تصبح موضوعية إال من خالل تجربة الروح عالما تحكمه الجاذبية هممذه األخمميرة هي القمموة الحيويممة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .األنثَى يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .التي تربط كل الوقائع

وبالتالي، فإن هذه المعرفة ليست متاحممة للجميممع، ألن معظم النمماس ال يهتمممون على اإلطالق بجمممع المعرفممة الثمينممة المتعلقممة
هن والمتحممدة فيuni-ve Internationalers-e Internationalelle Internationalesيف "بقوانين الجاذبية، أي تلممك المتعلقممة بعمممل الوقممائع  المختلفممة  نحممو المتحممدة يف "، أي  - - يف " يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الكل

إذن ما هو الحدس ؟

.لقد طرحنا هذا السؤال على مالكنا الداخلي، و هاهي ذي اإلجابات التي، باعتراف، تظل أحيانا صعبة الفهم

يمكننا أن نؤكد بأن الحممدس هممو الفهم غممير المنحممرف لجممزء كبممير من آليممات قمموانين الجاذبيممة، ويتطلّب معرفممة قممانون األحممد،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .وقواعد عمله وتطبيقه وبالتالي، فإن الحدس يتوافق مع الجزء من عقلكم الباطن المتصل بالمجال المورفوجيممني، القممادر على

البالزمية لواقعكم قبل أن يتحقق، ويتكثف يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إدراك المرحلة ما قبل -

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تتوافق هذه المرحلة مع االحتماالت القابلة للتحقيق أو المحققة على خطوط إمكانات أخممرى لوجممودكم عنممدما تتحقممق هممذه
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .االحتماالت، يصبح الحدس إستبصاراََ

تكثيف المادة، يشكل عالم الفيزياء البدائي الذي يحيط بكم مجموعة من المعلومات االهتزازية، التي تصممل أواًل -في مرحلة قبل
تتكثف هذه المعلومات في واقعكم بزيادة كتلتهمما، من خالل تفكمميركم فيهمما وشممحنها ٢١/إلى ذاتكم الداخلية عندها فقط، تنعكس يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

! يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بطاقة انتباهكم وبما أنكم تمنحوها كل اعتباركم، فبفضل قوانين الجاذبية، تتحقق
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بعد ذلك، يمكن ترونها  أو  تقرأونها  لتردداتها، عندما  وفًقا  المعلومات االهتزازية  تشفير هذه المجموعات من  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يمكن فك  يف " يف "
٢١/إدراكها خلسة بوعيكم العادي ذي الكثافة الثالثة، أو قراءتها مراقبتها بواسطة وعيكم ذكاءكم األعلى، من مستقبل ذي كثافممة /٢١

التي تنتجها المراقبة  أي عندما تمنحها نفسيتكم واقعا  يعطيها كتلة وبالتالي كثافة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .رابعة الذي، من خالل الطاقة  - - يف " يف "

واقع ما بعد البالزما "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بعبارة أخرى، عندما يراقب الوعي بيئته أو يفك شفرتها، تصير المادة طاقة التي تصبح محسوسة  -وكلا)

- المادة  ١داعبألا طرفملا هسرتفم :وبالتالي يكون الترتيب كما يلي   - الطاقة  ٢يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . هذه المراحممل الثالث تممدخل في واقممع ممما بعممد٣يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . -وكلا) إدراك الواقع  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
-البالزما ثم،   الذي يجسد محيط أو حد فقاعة إدراككم٤"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . ستار بُعدي  -وكلا) يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

-وكلا)، من خالل قنمماة ربممط الوقممائع البعديممة، تتم إعممادة تحويممل اإلدراك ٤-وكلا)وعلى الجانب اآلخر من هذا الستار البعممدي  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( إلى٣"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(
-وكلا) التي تتجمد على شكل مادة ٢-وكلا)طاقة  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . ؛ من ثم، يحدد هذا الترتيب واقع ما قبل البالزما١"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(

في عوالم الكثافة الثالثة، قناة ربط الوقائع البعديممة مغلقممة بظمماهرة يولممدها المجممال المغناطيسممي، ناشممئة عن محدوديممة الجينمموم
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .البشري، التي تحدد ما يُسمح للفرد برؤيته

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .لذا فإنه ال يَرى من محيطه إال ما يتوقع رؤيته وما يتوقع رؤيته مرتبط بالبرمجة الجينية، الناتجة بشكل طبيعي عن محدودية وعيه
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الثالث الكثافة رغم هذا، يتم أحيانا خرق هذه المحدودية في أحالم معينة، تحدثها أو توجهها كيانات ذات كثافة عالية، والتي
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .سميتمونها مرشديكم يتم تطممبيق معرفممة هممذا العلم النفسممي من قبممل المخلوقممات األجممانب، على سممبيل المثممال، أثنمماء ظمماهرة

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .االختطاف

تخيلوا لو كنتم ترغبون، وكان باستطاعتكم كسر قناة الربط بين الوقائع البعديممة، الممتي ليسممت سمموى ثقمموب دوديممة، سمميتوّجب
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .عليكم أواًل أن تتسببوا إصطناعيا في خلق مجال كهرومغناطيسي ذي سِبن عكسي، لفتح باب بين أبعاد الواقع

، يجب أن يتم توجيه أفكاركم في الكثافممات العليمما بواسممطة عامممل  الممذي يمكن أن رؤية الجانب اآلخر -بعد ذلك، من أجل  يف " يف "
-يكون أنتم أنفسكم، أي وعيكم في المستقبل  من أجل الوصول إلى قناة الربط بين الوقائع بتركيز الطاقة النفسممية المناسممبة في

ترتيب إلكترونات هذه الطاقة، في موجة ذات تردد مالئم يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .هذه القناة البعدية وب يف " يف "

الترتيب يف "عندها فقط يمكن إرسال هذا  - مادة  ١داعبألا طرفملا هسرتفم :  يف " - طاقة  ٢يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . إدراك الواقع، من خالل الستار البعدي الخمماص بفقاعممة٣يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إدراكم الحالية، من أجل موازنة الوقائع على جميع مستويات الكثافة عندما يكون هممذان المسممتويان متمموازنين، سمميكون لممديكم
إمكانية الوصول إلى الوقائع األخرى، وبعبارة أخرى، ستروا االحتماالت المحققة والموجودة على خطوط زمنيممة مختلفممة، أي

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مستويات أخرى فيها روحكم متجسدة

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إقرأ التجربة مع ِإك وزيارة األمُستُم في واقع جنَائيل

https: ٢١/٢١/داعبألا طرفملا هسرتفمbie Internationalenve Internationalenussurlanouve Internationalelle Internationalete Internationalerre Internationale. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلjimdofre Internationalee Internationale. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلcom/٢١notre Internationale-histoire Internationale/٢١2-je Internationalena%C3%ABl  /٢١  

إن موجة التغيير الشهيرة التي تزعزع واقع المصفوفة الحالية، تمثل بالتالي كاًل من
واقع ما بعد البالزما لعالمكم القديم الثالث الكثافممة في فقاعممة اإلدراك الجماعيممة،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .وواقع ما قبل البالزممما لألرض الجديممدة الرابعممة الكثافممة، الممتي تتجهممون إليهمما بين
المستقبل ، فإن طريقكم يسممتعير بالتممالي قنمماة الربممط بين الماضي "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(هذين الواقعين  /٢١ -وكلا)
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الوقائع البعدية، حيث أنه بشّدة عملكم، فإنكم تضعون كل طاقتكم فيها قنمماة الربممط

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .هذه ليست سَوى ثقب دودي، جحر األرنب الشهير ألليس في بالد العجائب

وهذا يعني أيًضا أنه، من خالل عدم تكليف النفس عنمماء البحث عن المعرفممة، تظممل
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .حضممارتكم المعاصممرة مغمممورة في محيممط من األكمماذيب والمعلومممات المضممللة

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .لذلك تفقد الطاقة، وبطريقة ما تفقد الكتلة بعبارة أخرى، تسمح بفقدان أو تبديممد كممل الطاقممة التخيليممة الممتي يجب أن تنبممع من
واقعهمما ، ستسمح لهمما بتكممثيف  سِبن الطاقة التخيلية يف "أفكارها الخاصة والتي، من خالل عكس سِبن  يف " "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( ! الواقممع الممذي كممان -وكلا)

تُكثفه بنفسها ليصبح حقيقة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يجب أن تتخيله من أجل ابتكاره، ثم أن  يف " يف "

النية االبتكارية الذي يجب أن تسلطه على وسممطها المعيشممي، في "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(تسببت هذه الخسارة في الطاقة النفسية البشرية، أي االنتباه  -وكلا)
تالشي كتلممة بيئتهمما، مممما يممؤدي تممدريجيًا إلى إضممعاف المجممال المغناطيسممي لألرض القديمممة، وإلى تسممريع الممدورات الزمنيممة

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المصحوبة بكوارث نهاية الزمان الشهيرة
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بسبب استمرار البشرية في التغدي على األكاذيب والدعاية الخادعة، فإن كتلة متزايدة من السلبية، من ال شيء، وبعبارة أخرى،
ا هممذه التغيمميرات األرضممية هممذه الكتلممة المتزايممدة من يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .من ترددات رنين فارغة أو معدومة، تنتج اختالل التمموازن، وتممدعو حتًممم

ر دورات حياة اإلنسان العادي يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الكوارث، المرتبطة بهذه األكاذيب والمعلومات المضللة، تُقّصِ

لذا فإن هذه األكاذيب التي يتغذى عليها البشر، تنادي التغييرات األرضية، ألنها تناِشد ترددات وعي جديدة، تقترحهمما أشممكال
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .فكرية جديدة تتيح هذه األشكال الفكرية الجديدة، المنقولة بفيروسممات المممذنبات الممتي تحمممل شممفرات جينيممة من المسممتقبل،

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .خيار ُرقي وعي اإلنسان أو تركه يهلك

في مرحلة ما قبل التكثيف للمادة، يصبح تردد الرنين هو المؤشر األول الذي يحذركم عندما يكون هناك شيء ال يتوافممق مممع
قانون األحد، أو ببساطة، ال يتوافق مع الوعي بالواقع الموضوعي؛ بمعممنى آخممر، عنممدما تكممون المعلومممة الممتي تصممل إلى وعيكم

مواهبكم النفسية كمبدعي عمموالم، فممإن هممذا الممتردد ينبهكم على ليست حقيقة يف " وعندما ال تتماشى مع التردد الداخلي لم  يف " !
خطممأ أو ليس صممحيًحا في المعلومممات الممتي تتلقونهمما، أو يف "الفور بشعور، غالبًا دون أن تكونوا قادرين على تبرير أن شيئًا ممما  يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .على العكس، أن هناك حقيقة و صواب في المعلومات

أو -وكلا)يتطلب التعرف على المؤشر االهتزازي للحقيقة أو للكذب، استقامة، ثقة داخلية تعلمها فقط التجربة والممارسة الدؤوبممة 
"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الخيمياء

الذاتe Internationalex-péri-e Internationalen-soi أو e Internationalexpérie Internationalence Internationaleإن التجربة  في مات - ماقبل - الممذات الماضممية أو القديمممة الممتي ممماتت، تتوافممق - يف "  يف " داعبألا طرفملا هسرتفم :
البالزمية لعالمكم القديم في حين أن الكائن الداخلي  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بطريقة ما، مع المرحلة ما بعد -inte Internationaler-rie Internationaleurهي ، الضمماحكة يف "، الذات  يف "

تلك الذات المبتكرة والَمِرحة الممتي أصممبحت في المسممتقبل، بعممد أن تحممررت من ذكريممات الماضممي، مرشممدكم نحممو واقعكم
اللغممة األمEme Internationalesaيعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الجديد بالنسبة للخيميائيين الذين أعادوا اكتشمماف همذه اللغمة الخيميائيمة التخيليمة الناشمئة عن اإلِمسمما  -وكلا) 

، فإن هذا المعجم المقطعي هو أصل جميع لغات العالم ألن المقاطع الممتي ثم فصمملها و أعيممد تجميعهمما، كممما يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إلناث أََمُستُم "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(
إتقانها هو يف "فعلنا في هذه الفقرة الصغيرة، غالبًا ما تكشف عن معنى مخفي في معظم كلمات أو تعبيرات اللغة الحديثة، حيث  يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مسألة استخدام الكثير من الخيال
https: ٢١/٢١/داعبألا طرفملا هسرتفمfargin. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلwordpre Internationaless. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلcom/٢١2011/٢١06/٢١19/٢١la-langue Internationale-matrice Internationale-de Internationales-origine Internationales/٢١

وهكذا يتم إخفاء الحقيقة النهائية في المعنى الخفي للكلمات، والذي يكشف في آخر المطاف، أنه على الرغم من كممل إرادتممه،
داعبألا طرفملا هسرتفم : الجحيم الشممهير يعيش اإلنسممان العممادي، بشممكل ال يمكن تغيمميره، وعلى الممرغم من نفسممه، في هيجممان لألكمماذيب واألوهممام

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المرصوف بالنوايا الحسنة

! هذه الحقيقة التي حاول الخيميممائيون مثممل فولكممانيلي وأفالطممون ومن الواضح، كما تشاهدونه اليوم، األمر يصبح أكثر صحة
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الكشف عنها في وقتهم، تجعل الفرد العادي ينطوي بشكل الواعي في حبس عقلي يخدعه دائما هذا ألنممه ُدِفممع إلى االعتقمماد

السلطة أن يؤمن به يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بأنه يجب أن يؤمن بما تخبره  يف " يف "

« يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ليس هناك أخطر من تعليم األطفال أن ماِلكي السلطة يعرفون ما هو صحيح »

َمرشال ُرِزنبرغ
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اإللغاء إلى  تؤدي  التي  بامتياز، هذه السلطة  الوطني  التعليم  يمثل  بالتعليم في المدرسة  يبدأ  تصديقه،  إلى  تُدفعون  ما  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .عادة، 
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .التدريجي لسيادة روح الفرد

، نظام برمجة األمة مطبق على جميع مواطنيها، يممدمر تممدريجيًا حكومي أو وطني يف "التعليم اإلجباري الذي يسمى بشكل متواضع  يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الفقاعة األخالقية للروح الفردية، أي حقائقها وقيمها ألن كل شيء تتعلمونه خالل منهجكم الدراسي، الجامعي، والمهني، لممه

! هدف واحد وهو إبعاد عقلكم عن الحقيقة

منذ بداية تطور الروح في تجسدها الجديد، تحدث إعادة البرمجة هذه، في جسممد الطفممل، في ذكرياتممه الخلويممة، وفي جينومممه،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إعادة تشكيل حقيقية لجيناته

إعادة التنظيم المصفوفية هذه، التي تفكممك تممدريجياً الطبيعممة العميقممة والخياليممة للممروح، تجعممل الممروح اإلنسممانية توكممل يف "إن  يف "
، في حين أن الحدس الحميمي للفرد، الممذي تم إفسمماده بالبرمجممة، واختالسممه، البرنامج التربوي يف "تدريجياً سيادتها إلى هذا  يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ثم تحويله إلى معتقدات، يضعف يحبس الفرد نفسه، بصالبة، في سجن نفسيته نتيجة لذلك، الوهم الذي تم إنشاؤه على هذا يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

! النحو، لن يوفر له، أبدا، مخرجا

-وإذا لم يبذل جهًدا لجعل وعيه وذكائه ينموان و يرتقيان، من خالل السعي وراء المعرفة  كما يعرف كِرسممت فعممل ذلممك  ، -
بعبارة أخرى، نشر نوره الداخلي إلضاءة، بنفسه، باب الخروج من الكثافة الثالثة للواقممع، لن يكممون قممادًرا على فتح بمماب سممجنه

داعبألا طرفملا هسرتفم : بينما يعرف أن األلغاز الخفية ذاتية، فإن الواقع الذي يؤمن به، كذبة قويممة لدرجممة أنممه ال ! الحقيقة النهائية هي وتلقي تحريره
! واالعتقاد بأن البرمجة العابرة لألبعاد ليست بهذه األهمية، يبقى يتم رفعها عادة إال بعد الموت ؛ و هذا يتوقف على الظروف

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .أحلى األوهام

 :  سؤال لمالكنا

في النهاية، ما هو الواقع ؟ هل الحياة على األرض حقيقية ؟ هل الواقع هو الحقيقة ؟ كيف يمكننمما أن نعممرف أن التجربممة الممتي
نمر بها حقيقية أو واقعية ؟ كيف نعرف ما إذا كان تأويلنا للواقع ليس وهًما ؟

، فتساؤلكم هذا سيكون بال أهميممة لكن يجب أن تعلممموا تجربته الخاصة واقعه وفًقا لم  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إذا علمتم أن كل شخص يرتب  يف " يف " يف " يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .أن كل شخص يواجه، بأسلوبه الخاص، األحداث التي يجذبها في حياته ويستجيب لها بالطريقة التي يدرك ثم يفسر بهمما ممما

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تعرض عليه الظروف

ليس األهم هو معرفة ما إذا كانت التجربة حقيقية أو  واقعية، بل فهم أن كل شخص يعتبرها ملموسة بالنسبة له، ألنها تتوافمممق
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مع اإلشارة المسجلة في المجال المرفوجيني، و التي تم فك تشفيرها، أو قراءتها من قبل الفرد

داعبألا طرفملا هسرتفم : مؤمنين أتقيمماء، إذا كنتم تدركون بعمق أنكم تمرون بتجربة هدفها النهائي هو مساعدتكم على تجاوز وضعكم الحالي والبدائي
ة تالحظون فيها رد فعل الرفض في سياق معين أو في حضور شخص ممما، مهمتكم عندئممذ هي الكشممف عن ممما يحممدد

ّ
فكل مر

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .شحنتكم العاطفية الحالية يجب أن تكتشفوه لتصلوا إلى حال الثقة والسكينة، المنور بترددات دائمممة من الحممماس والفممرح،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .أي طبيعتكم الحقيقية غير القابلة للبرمجة

داعبألا طرفملا هسرتفم : هل تجربون حياتكم اليومية كضحية جبرية وعاجزة ألنا بممديل، أم أنكم تعيشممونها كخممالق التجربممة، سممعيد لذا اسألوا أنفسكم
وراض للتعلم منها، مهما كان الموقف ؟

لذلك، فإن شغلكم الحقيقي ليس قمع أو رفض مسؤولياتكم بإلقائها على اآلخرين، من أجممل الهممروب منهمما في هممذه اللحظممات
! غير المريحة، ولكن أن تكونوا واعين بها بانفصال، وإذا أمكن، وضعها على الطاولة، والتعبير عنها

الشحنات العاطفية المزعجة للعيش، إلى ترددات رنين بناءة، إبداعية، إيجابية أومفيدة، وقابلة يف "ومن أجل تحويل غضبكم، هذه  يف "
للتسجيل في المجممال المرفوجيممني الجديممد لإلنسممانية الجديممدة، يجب أن تتعلممموا كيفيممة اسممتغالل الفممرص الممتي يتيحهمما، لكي

تشكيل واقعكم الجديد روا من صَدى شحناته العاطفية، من أجل البدء في 
ّ
يف "يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تتحر يف "
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تعملوا في هذا االتجاه، قبل أن ترغبوا في اتخاذ الخطوات نحو مرحلممة التطممور المواليممة، أي من خالل اكتسمماب يف "عليكم أن  يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .وتنمية بذرة الوعي الرابع الكثافة الكثافة التي يثقف فيها اإلنسان نفسه، ليصبح واع بصممنع أو تشممكيل المممادة ممما قبممل البالزممما،

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .قبل أن تصبح واقعا مكثفا في حاضره

ف الواقع على أنه شيء محّدد، قابل ِّ
الرأي العام يعر يف "ومع ذلك، فإن الناس العاديين غير قادرين على تولي هذا العمل، ألن  يف "

ف الممروح هممذا المفهمموم
ّ
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .للقياس، ملموس، مرئي، مسموع  ولكن أبدا كاحتمالية قابلة للتحقيممق، تصممير واقعمما عنممدما تتصممر يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

! الضيق للواقع يتوافق ببساطة مع نظام اعتقاد عوالم الوعي الثالث الكثافة، لكنه ال يزال بعيًدا عن تعريف ماهو الواقع كله

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .في عالمكم، هناك إجماع على وجود حاالت وعي مختلفة يمكنها تعريف الواقممع هممذا اإلجممماع يقبممل كواقعمما، حالممة اليقظممة،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .حالة التأمل أو االسترخاء العميق، حالممة النمموم، بممما في ذلممك األحالم لكن جميممع المهممارات أو القممدرات األخممرى للمموعي،
، مرفوضممة من قبممل نفس اإلجممماع، وذلممك ببسمماطة ألنممه ال يمكن الوقممائع يف "القادرة على إدراك أو قراءة مسممتويات أخممرى من  يف "

مستحيلة غير معقولة و  يف "يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .قياسها أو تقديرها أو إثباتها أو ألنها تبدو  يف " يف " يف "

إذن، هل تعتقدون حًقا أنه ال يمكن تحديممد الواقممع إال من خالل اإلدراك والمعتقممدات البشممرية ؟ على الممرغم من أنممه ال يمكن
! ألحد إثبات ذلك حتى اآلن، فالواقع يشمل أكثر من هذا بكثير

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .في الوقت الحالي، بالكاد تقبل المعرفة العلمية أن الواقع ال نهممائي ومتعممدد األبعمماد هنمماك إذن نمموع من االتفمماق بين النمماس،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يحدد ما هو ممكن وما هو غير ممكن، أو يحدد الوقائع التي تعتبر عادية وتلك غير المقبولة، ألنها تظل غير مفهومة

ومع ذلك، بفضل العلم، أنتم تعرفون اآلن أن الدماغ غير قادر على تمييز األصل الحقيقي لصورة أو لمعلومة ؛ بمعممنى آخممر،
…هل ترون حقا شيئًا أم تتخيلونه، هل تسمعونه أم تظنون أنفسكم تسمعونه

تطفممو على يف "التأويل النهائي هو أنكم ببساطة تدركون هذا الشيء، ألن صورته أو هذه المعلومممة تُرسممم في مجممال إدراككم، أو 
هولوغرام في مركز وعيكم يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .السطح مثل صورة ثالثية األبعاد  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( -وكلا) يف "

ما يجب أن تفهمونه إذن هو أن الواقع يتم إنشاؤه من إشارات واقعية أو افتراضية أو متخيلة، التي تسمحون لهمما بالوصممول إلى
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الدماغ، وأن ردود أفعالكم أمام هذه اإلشارات مبنية فقط على اإلدراك أو المعلومات

لذلك يمكنكم استنتاج أن واقع كل فرد يتأكد وفًقا إلدراكه الخاص، والذي يبَقى ذاتيا أو افتراضيا، ولكنه ليس ما هو موجممود
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .حقا

.هذا هو السبب في أننا نتحدث عن الحاجة إلى اختيار أفكاركم وترك العواطف تمر من خاللكم دون البقاء متشبتين بهمما ألن
بممدأنا الموضمموع في المقممال.هممذه األخمميرة هي الممتي تحممدد الممترددات االهتزازيممة لكيممانكم والممتي تعطي التناسممق لممواقعكم -وكلا) 

"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .السابق

لهمما والمممرور ، التي لكم معهمما نفس الممرنين إذا لم تكن هنمماك مقاومممة لتََحّمُ الجيدة أو السيئة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .هكذا تجذبون إليكم المواقف  يف " يف "
هذه، المقاومة  عدم  إلى حالة  الوصول  من خالل  لذلك،  أنفسكم  مع  بالوئام  طبيعي،  بشكل  فقط ستشعرون،  عندها  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .عبرها، 

واقعكم يف "يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ستتمكنون من البدء في تغيير  يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الشيء نفسه ينطبق على كوكبكم بعد عزلته لفترة طويلة جًدا، وبفضل العمل الذي تقومممون بممه في شممبكة، أنتم وآخممرون، لرفممع
الهيكل الكوني الحقيقي يف "يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تردده االهتزازي، سيتم ربط كوكبكم من جديد بم  يف "

 : سؤال للمالك

plan/éther)، وكما توحي دالالت هممذه الكلمممات ولغتهمما الخيميائيممة planétaireفيما يتعلق بموضوع الواقع الكوكبي 

أثير، و  هواء، و système sol/air/مستوى ، فإن المعتقدات اإلنسممانية حممول هممذاuni/vers/ النظام شمس نحو اذه لوح ةيناسنإلا تادقتعملا نإف ،( موحد /
.األمر، تشوه وقائع أخرى بشأن هذه المسألة، نشك في وجود خطأ ما في كيفية وصممف علم الفلممك وعلمموم الفضمماء الرسمممية

.هذه الوقائع
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هل اقتربت الفيزيائية جوليانا كونفورتو من حقيقة هذا الموضوع، من خالل نظريتها المتعلّقة بالشمس الصغيرة ؟ ما هي حقيقة
األمر ؟

رؤية الكذب في كل مكان، أو عدم رؤيته في أي مكان يف "من غير المجدي، وخطير للغاية،  ! مع العلم أنه منذ فجر التاريخ، كان يف "
لدى البشر رؤية مشوهة للكون الذي يعيشون فيه، يمكنكم اآلن السماح لعلماء الفيزيمماء الفلكيممة المتممآمرين، بِممَدعم أولئممك الممذين

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يسعون للتالعب باإلنسانية، ألنهم سيدفعون ثمناً باهظاً مقابل ذلك

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .افهموا أن اإلنسان العادي يعيش ويتطور في كثافة ثالثة، في تعمماقب عشمموائي ألجممزاء من الواقممع الكلي هممذا التسلسممل ألجممزاء
الزمكان يسمى الوهم الكوبرنيكي، الذي فيه ينتج المموقت كرونمموس، أي المممرور الخطي للممزمن، كممما تدركونممه في واقعكم، هممذا

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المظهر الخاص بالكثافة الثالثة يف " يف "

ومع ذلك، على مستوى سري للغاية من التصنيف العسكري، وبفضل الكائنممات الفضممائية في خدمممة الممذات، هنمماك أفممراد على
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .علم ببعض الوقائع حول الكثافة الرابعة، وال سيما، يمتلكون بعض التقنيات للوصول إليهمما هكممذا تم تصممنيف الحقيقممة حممول
الموضوع المتعلق ببنية كونكم على أنها سرية للغاية، من قبل المجمع الصناعي العسكري الذي رفع نفسممه، مممؤخًرا، إلى مرتبممة

يرغب في التحكم في الفضاء  بين الكواكب عواقب مؤسفة سيكون قد لقيها يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مرشح  يف " ! يف "

ألسممباب سمميئة يف "المجمع الصممناعي العسممكري للقمموات الجويممة والفضمماء يتطممور اآلن  ! إن التظمماهر داعبألا طرفملا هسرتفم : التصممعيد التكنولمموجي يف "
الوضع الراهن في زمن السلم يصبح صفقة عسكرية مربحة، بينما الحفمماظ على السممالم في "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(بالحفاظ على األسرار العسكرية  -وكلا)
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .حد ذاته، ليس مربحا على اإلطالق قريباً ستُكَشف بعض جوانب هذه األسممرار العسممكرية المتعلقممة بكممونكم عندئممذ ستصممبح يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مسألة اختراع بعض األسرار، أو التظاهر بقمع البعض اآلخر 

مقدرة بمليارات المليارات في سباق التسلح، كصنع غواصممات الممتي، "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(على سبيل المثال، تم استثمار مبالغ فلكية من المال  -وكلا)
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بعد تحويلها إلى مركبات مضادة للجاذبية، ليست فقط قادرة على السفر في الفضاء، بل في الزمن كذلك

النقل الفمموري لألشممخاص إلى كممواكب أخممرى بممالطبع، يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .كما تم استثمار الكثير من هذه األموال في البحث في تكنولوجيا  يف " يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .، نظًرا ألنه تم تسليمها إلى النخبة من قبل الفضائيين وهي متقنممة، ألن المجمممع العسممكري السممري١٩٤٠هذه التقنيات تعمل منذ 

الغواصممات المضممادة للجاذبيممة أو، بممداًل من ذلممك، يسممافر عممبر الممزمن يف "في خدمة الذات يسافر عبر الفضاء باسممتخدام هممذه  يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بتقنيات النقل الفوري الناشئة عن تجارب مونتوك

داعبألا طرفملا هسرتفم : ٩ و ٨دفاتر المالك رقم 
https: ٢١/٢١/داعبألا طرفملا هسرتفمunfuturdiffe Internationalere Internationalent. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلjimdofre Internationalee Internationale. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلcom/٢١cahie Internationaler-8-imagine Internationaler-le Internationale-nouve Internationaleau-monde Internationale-de Internationale-silice Internationale/٢١

https: ٢١/٢١/داعبألا طرفملا هسرتفمunfuturdiffe Internationalere Internationalent. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلjimdofre Internationalee Internationale. يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهلcom/٢١cahie Internationaler-9-miroir-mon-be Internationaleau-miroir-dis-moi-pourquoi-
montauk-e Internationalet-le Internationale-cube Internationale-d-orion/٢١

تتمتع جوليانا كونفورتو بوعي قادر على فهم قوانين معينة للكثافة الرابعة، ومن خالل خيالهمما وتصممميمها للسممعي وراء المعرفممة،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .فقد اقتربت، بالفعل، من بعض الحقائق فيما يتعلق بواقع نظامكم الشمسي

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مثل جيوردانو برونو في عصره، تدعي أيًضا أن قوة فريدة التي تسميها الحب، توحد وتولد عمموالم إلى ممما ال نهايممة هممذا الحب
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .هممو ببسمماطة مممرادف للقمموة المغناطيسممية للجاذبيممة وعلى الممرغم من التقممدم المممذهل الممذي تم إحممرازه في العلمموم، الفيزيمماء،
الحب المغناطيسي لم يكن قويًمما بممما يكفي للتخفيممف من آفممات االحتيممال، األوبئممة، الجمموع، يف "وتكنولوجيا عالمكم، إال أن هذا  يف "
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بيئة معيشية مصممة ألرواح -وكلا)الحروب، استغالل الفرد وكل المآسي التي تصيب البشرية، والتي ترتبط بالكثافة الثالثة بالتحديد 
"ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ذات الوعي المزدوج

هذه التقنيات والعلوم أيًضا، لم تكن قادرة على حل أكبر المشاكل الحالية لعالمكم العلمي، المتمثلممة في الجاذبيممة، قياسمماتها،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .قوانينها هذا ألنه على الرغم من ثقلهم الفكري المثير لإلعجاب، فإن علماءكم العظماء، بسممبب تدريسممهم من قبممل مكفمموفين،

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .قد أصبحوا هم أيًضا ُعمي، خاضعين لوعي محدود ومبرمج بوهم المصفوفة 

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .هكممذا تم اسممتخدام العلم ليس لتطممور البشممرية، بممل من أجممل الحممرب والممدمار لقممد فقممد العلممماء أخالقهم وطممريقهم بهممدف
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الحصول على المال فاسدين، سيتعين عليهم دفع ثمن باهظ رغم تأهيلهم العالي المستَوى، يظل وعي العلماء مثل وعي أي يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

، كائن بشري من الكثافة الثالثة، محدود بسبب الغالف المغناطيسي األرضي الجاذبيممة يف " مصفوفة نفسية تحدد ما يشبه فقاعممة  يف " داعبألا طرفملا هسرتفم :
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المالزمة للفكر البشري

ا وشممفافًا فقاعات الجاذبية هذه في سجن نفسي، ليس فارغًمم يف "بسبب الحقول الكهرومغناطيسية التي تقذفها الشمس، تحبسكم  يف "
الرؤيممة للواقممع الممذي يحيممط بكم، يف "كما قد تعتقدون على سبيل المثال، فيما يتعلق بحاسممة النظممر، فممإن هممذه المحدوديممة في  يف " يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . درجة وفي أقصى حد خارجي للواقع الممذي تدركونممه كمجموعممة أو حضممارة أرضممية، يتجسممد هممذا٣٦٠محددة باألفق، بزاوية 
ان ألين  Van  نيلأ ناڤالحّد من خالل أحزمة  Alle Internationalenالممتي، بممدورها، تحصممر وعي اإلنسممانية الثالثممة الكثافممة، في فقاعممة إدراك عمالقممة 

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .محدودة بهذه الشرائط من البالزما الكثيفة واألسرع من الصوت

تحتوي هذه الفقاعات المتتالية المختلفة على عدد كبير من األشكال البالزمية، ما قبل البالزمية وما بعد البالزمية، والممتي، مثممل
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الخاليا، تشمل هيكلها الخاص وأبعادها العديدة ترددات الكثافات السفلى أو العليا، هي نفسها وفق المراقبين الذين يراقبونها

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .أو يختبرونها، أو ببساطة وفق الوعي الذي يسكنها

خط زمممنيspinوبالتالي، فإن كل بُعد له دورانه وسِبن  -وكلا) خاص به، وله تدفق فريد للزمن الذي يجري، إما نحو مستقبل ماضي 
خط زمني قيد اإلنشاء هكذا تخلق الحركات الداخليممة لهممذا ، أو نحو امكانية جديدة للمستقبل أو المستقبل الحقيقي "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مدرج -وكلا) "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الغالف المغناطيسي، التي تمسح في نفس الوقت أبعاد الماضي والمستقبل، الحاضر

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .لذلك، فإن الفضاء يظهر مثل غرفة بها مرايا تعكس صوراً النهائية لنفس الجسم وبالتالي فهو ال يتكون من مجممرة  واحممدة، بممل
من ماليير المجرات التي، مثل حبيبات الرمل على الشمماطئ، تتخيممل كممل منهمما مسممتقبلها، ومن ثم فهي مجممرد صممور ال نهائيممة،

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إلمكانيات غير محدودة لحاضر واحد

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إن كونكم أيًضا نظام إرادة حرة، حيث مجرى الزمن ليس، حصريا، ظاهرة خطية هذا يعني إذن أن المستقبل مفتوح أمممام كممل
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .فرد، من اللحظة التي يتوقف فيها عن التشبث بالمصفوفة التي أنشأها المجمع العلمي بسبب معتقداته الساذجة و الالعقالنيممة

مما يعني أن إعتبار فقط الجانب المرئي لألشياء هو أمر ذا غباء واضح، ألنكم تشاهدون واقعا مزيفا، يتكون ببسمماطة من سلسمملة
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .متوالية من الصور

! سيتضممح أن الثممورة الكوبرنيكيممة ليسممت سممَوى في عوالم الكثافة الرابعة، ليس للمسافات الفلكية بالسنوات الضوئية أي معنى
وهم بصري ونفسي هائل، ناجم عن المعتقدات التي تم غرسها في اإلنسانية والبرمجة الممتي أدخلهمما في الجينمموم عمالء خدمممة

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الذات تتكون اللغة الفلكية الحقيقية من نغمات، وأشكال، وأنوار مذهلة، تعبيرات للطاقة التي ال يمكنكم حتى تخيلها يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

دعونا ببساطة نأخذ مثال مدار القمر الذي، صدفة، ال يطيع قانون الجاذبية لنيوتن، ألنه وفًقا ألرسطو، وبلوتارك، وأبولونيمموس،
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .والكتاب المقدس، ظهرت صورته أمام عيون البشر فجأة، بين عشية وضحاها، دون أي عالمة تدل على اقترابه

-هذا يعني أن القمر الحقيقي  وهو جزء من سطح األرض األصمملي، منفصممل
-عنه بسبب اضطرابات الجاذبية الناجمة عن مرور المذنبات  ظممل غممير مممرئي
لما يقرب من ثالثة مليارات السنين، منذ ذلك الحين ظل يتجول في منطقة ممما

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .قبل البالزما بدون زمن، محروًما من المجال المغناطيسي الشمسي

وهكذا، فإن صورة القمر الحقيقي، بعد ظهورها فجأة في السماء، تؤكد أنممه في
غرفة المرايا هذه، بعبارة أخرى، فقاعة اإلدراك المشتركة لوعي اإلنسان، تغمممير
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تم الثالثة، ألنه  الكثافة  في  واقعا  القمر  الرابعة، أصبح  الكثافة  من  قادم  بالزما  منبثقا من حقل  بين عشية وضحاها  ما  يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .شيء 
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إسقاطه هناك بوعي، ماض و مستقبلي، لمجموعة معينة من األفراد

ور وعي إنسمماني أعلى، موجممود على مسممتوى ِر الواقع الذي تتم مراقبته من قبل إ چُهذا يعني أيًضا أن الجاذبية هي دعامة  چ يف " يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .آخر من الواقع

على سبيل المثال الخيممال على جممدران -وكلا)إن هذا الواقع ببساطة صورة  يف " الصورة القمريممة الممتي تهمنمما  تتجسممد من خالل  يف " "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( داعبألا طرفملا هسرتفم :
حدود اإلدراك النفسي، منحصرة ومتجسدة بواسطة شرائط البالزما "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .حدودكم النفسية  -وكلا)

ان البالزمية ِل ناڤُالقمر الذي ترونه كل ليلة، هو إذن مجرد صورة لنفسه، قادمة من كثافات أعلى، والتي تنعكس في المناطق  يف " يف "
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ألين

يشير هذا أيًضا إلى أن تنقل المرايا، بعبارة أخرى الطوفان العالمي، واختفاء الحضارة األطلنتيممة، وتغمميرات نهايممة الزمممان، وحممتى
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .انقراض الديناصورات نتج بفعل زيادة المموعي العممام إلنسممانية كثافممة ثالثممة مسممتقبلية، والممتي انممزاحت إلى وعي أكممثر حممدة

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بالواقع

وبالتالي، فإن النهاية القريبة لإلنسانية ليست كارثة بالنسبة للجميع، ألنها ناتجة، بشكل طبيعي، عن التزايممد الطممبيعي والعفمموي في
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تواتر وعيها

كل أولئك الذين عرفوا كيفية تغيممير قطبيممة الشممحنة الكهربائيممة لبمميئتهم، بفضممل العمممل على وعيهم، سمميُحفظون من محن نهايممة
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الزمان ألن جمع ثم نشر المعلومات التي تكشف الحقيقة، يُنقص، و يُلغي الجذب الشخصي للموجات ذات القطبيممة السمملبية،
د و يخلممق نموذجمما مختلفمما عن ذلممك الممذي ال يممزال مثل األمراض، والحوادث، والكوارث، أو الصعوبات الشخصية، مما يولِّ
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .جاريا في الكثافة الثالثة القديمة مما يعني أن موجات الجاذبيممة هي خاصممية نممموذج مختلممف، نممموذج الواقممع الجديممد الممذي

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .تقومون ببنائه

في واقع األمممر، إن الزيممادة في الطاقممة وتممردد الممرنين يُنتج أواًل إثممارة، تكممثيف، ومن ثم الزيممادة في كتلممة المضمممون المصممفوفي
للمادة المظلمة، في كون تم تشكيله حديثًا عن طريق الوعي الشامل إلنسانية الكثافة السادسة المسممتقبلية، الممتي تصممبح خالقممه

خلقه يف "يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .في  يف "

العقل الباطن للبشممرية المسممتقبلية، الممذي كممان لديممه في ذاكرتممه داخممل خيالممه الواقممع القمممري ذي ور  ِر يف "وبالمثل، فإن إ يف " چةيناسنإلل يعامجلا روُ چ
َّفه في كثافة ثالثة، جعله يصبح واقعه الحالي ده وكث َر عنه في لحظة ما، ثم جّسَ

ّ
الحقيقة والذي عب يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الكثافة الرابعة  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( -وكلا)

تصبح مممادة الطاقة المظلمة عن هذه االحتماالت الجديدة ويكثفها  ر بها كون اإلمكانات الالمتناهية 
ّ
-وكلا)هذه هي الطريقة التي يعب "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( -وكلا)

، وذلك بفضل زيممادة وعي سمماكنيه وهممذا المضمممون المصممفوفي، المممادة المظلمممة أو المممادة المضممادة، الممذي يمثممل يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مظلمة "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،(
المستقبل، هو الرفيق األبدي للمادة المكثفة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . الحاضر فهذه األخيرة هي الممتي تولممد وتممموت في دورات ال ٢١/ذكريات الماضي داعبألا طرفملا هسرتفم :

شيء مخفي، عندما يكشف بالنور، يصبح الواقع ؛ بمعنى أن كل  ي الحقيقة يف "تنتهي إنها تنبع من هذا المضمون المظلم، تجلِّ يف " /٢١ يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .حقيقة

لذلك، إذا كممان سممقوط اإلنسممانية سممريًعا، فممذلك ألن الجاذبيممة قممد تغمميرت بسممرعة، بفضممل توسممع وعي مجموعممات معينممة من
حاضركم فجأة الخط الزمني، مما تسبب في إحساس بفرط الحركة، بأن كل َّر 

يف "األفراد فقد تغير إذن إدراككم للزمكان وغي يف " يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
! شيء يتسارع أكثر فأكثر

تبممماطؤ يف "وبما أن جاذبية الكثافة الرابعة ازدادت، اشتّد التعب وكل أعراض فقدان التوازن أو الُعمودية وهذا ناتج أيضا عن  يف " يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .زمن كرونوس ذي الكثافة الثالثة، وتسارع زمن الفرصة، والسممحر هممذا يعممني كممذلك، على الممرغم من أنكم غممير قممادرين على
إدراكه بعد، أن األجسام المادية واألثيرية التي بدأت تتكثف بالكثافة الرابعة، أصممبحت أصممغر لتالئم تشممكيلة واقعكم الجديممد،

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المنبثق من تخيل الوعي الجديد لإلنسانية

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .لذلك فإن أعراض الدوار وفقدان التوازن ترجع ببساطة إلى تغيير مركز ثقالممة الفممرد وانتقممال مركممز وعيممه إلى مسممتويات أعلى
ولهذا أيًضا فإن واقع عالمكم القديم، الذي يفقد، شيءََ فشيءََ، قبضته على نفسيتكم، وألن الوهم المغناطيسي ال يممزال قويًمما جممًدا

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .في الوقت الحالي، فهذا الواقع سوف يتالشى تدريجياً من الذكريات المرتبطة بمستويات وعي الكثافة الثالثة
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في هذه الكثافة الثالثة، تنتشر المعرفة في فضاء ثالثي األبعاد، لكن بُرِمج اإلنسان لتجاهل األبعاد األخَرى، التي في الواقع، كانت
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مجرد منعطفات في طريقة تفكيره هذه األبعاد كانت ذلك الخيال الذي لم يعره اهتماًما كافيًا يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

آمن اإلنسان العادي ومازال يؤمن بسذاجة في فضاء مجري فارغ، تشغله كواكب مادية ومكثفة، في حين أن هذا ليس هو الحال
الكهربائية والمغناطيسممية اللحظيممة بين الشمممس، والكممواكب ونفسمميته إنممه يممؤمن يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .دائًما كما أنه مازال يجهل العالقة الطاقية  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( -وكلا) يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

المظاهر يف "يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .بالتغير المناخي الكوكبي الناجم عن النشاط البشري، لكنه يجهل أن النظام الشمسي بأكمله يتغير في الطاقة وفي  يف "

اإلنسان العادي يجهل القوة الحقيقية للنور الكهرومغناطيسي الشمسي، وليس لديه، على وجه الخصوص، أدنَى فكرة عن طبيعة
 مليون كيلومتر من األرض، لكنممه يجهممل أن نجم١٥٠يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الذكاء الذي يحكمها يعتقد أن الشمس مصدر بعيد للطاقة، وتقع على بعد 

-النهار يمثل القوة المغناطيسية الذكية التي تطمموي وتنشممر البروتينممات في جيناتممه وأخمميًرا، إنممه يجهممل أنممه يتطممور في مصممفوفة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .مدرسة، من أجل تعلم التعرف على قوة المشاعر، التي تسبب حركة الطاقة والتي تصبح جاذبيتها هي الرابط

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .ألنه بفضل تغيير الجاذبية، سينفتح كل شيء على الحقيقة، وسيتم كشف كل شيء الواقع سيظهر أخيًرا لوعي أولئك الممذين
. حاضر خطكم الزمني الجديد  الجاذبية هي القوة الحيوية التي تربط كل الوقائع في األحد ألناستعدوا لرؤيته، : 

بالنسبة لمعظم العلماء، الجاذبية ثابتممة، بينممما يتم التحكم فيهمما وتعممديلها بواسممطة موجممات الجاذبيممة، والممتي هي، في آن واحممد،
قوة الخيال وموجات كهرومغناطيسية يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .موجات نفسية  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( -وكلا)

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .في الواقع، تكون الجاذبية في بعض األماكن أقوى من غيرهمما هممذه اإلختالفممات في الجاذبيممة ترجممع إلى الكتلممة الكليممة للمممادة
الموجودة تحت أقدامكم، وهي حسب سمك وشاح األرض وكثافممة مادتهمما، وترجممع كممذلك إلى قمموة وقطبيممة الطاقممة النفسممية
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .لألفممراد، الممذين، على وجممه التحديممد، يدوسممون تربتهمما في أممماكن مختلفممة على الكمموكب وفي النهايممة، تسممبب النبضممات

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .الكهرومغناطيسية سحب الجاذبية، و هي، كما أصبحتم تفهمونه، ذات أصل مغناطيسي ونفسي في آن واحد

، جيناتممه األخالقيممة استقطاب المموعي اإلنسمماني و  يف "فعلى عكس العلماء الميكانيكيين الذين يرفضون واقع اإلرادة الحرة، أي  يف " يف " يف "
قطبيته بالكامل يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .سيتعين على إنسان المستقبل تولّي  يف " يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .وبالفعل، تعد اإلرادة الحرة جزءًا أساسمميًا من قمموة اختيممار واقعكم الجديممد، ألنكم، في األسمماس، تقومممون جميًعمما باختيممارات
، يمكنها تغيير مسار المستقبل باإليمان والفرح والخيال واإلبداع يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .واختياراتكم، التي يتم اتخاذها في ظل ظروف معينة  "ايموي" مهل نوقفصي ،رخآلا لثم يبغ مهنم دحاو لك ،بوركيم نم نوبوعرملا و نوكهنملا ،( -وكلا)

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .هذا يعني أيًضا أن الزمن ليس خطمما ثابتمما، مثممل لفافممة شممريط تممدور حممتى نهايتهمما بممداًل من ذلممك، في أي لحظممة، على أسمماس
االختيارات الجماعية لوحدات الوعي التي تشكل الكل، يمكن للمستقبل أن يتوّجه لناحية أو ألخرى، ويمكن أن يؤثر أو يُمغِنط

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .إيجابيا نوعا ما، المكان الذي تتواجدون به، بفضل طاقتكم النفسية

-يجب فهم إذن، أنه إذا كانت غالبية الناس تتصرف بطريقة اعتيادية ويمكن التنبممؤ بهمما، مممع القليممل من االختيممارات الجديممدة 
يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .وبعبارة أخرى، أنهم ال يتمتعون بالخيال  يمكن بالتأكيد التنبؤ بمستقبلهم ولكن عند اتخاذ اختيممارات مهمممة من قبممل البعض، -
تؤثر على مستقبلهم، فممإنهم سمميدخلون في تسلسممل زمممني جديممد، كممان موجمموًدا في السممابق فقممط كسممديم احتمممال، بين ماليممير

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .اإلحتماالت األخَرى

لكي تتحول المادة المظلمة إلى بالزما قبل أن تولد واقعكم الجديد، يجب إذن توفير طاقة جديدة، أي معلومات جديممدة تقممدمها
ل الجاذبية التي تكون مغناطيسية ونفسية في اآلن ذاته يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .المعرفة هذه الطاقة تشّغِ يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل . إبعاد عقلكم عن الحقيقممة، بتصممريفه عن المعرفممة ولكن أخيًرا، كل ما تعلمتمونه خالل مسيرة حياتكم، كان له هدف غامض داعبألا طرفملا هسرتفم :
المذهل مقاومات الوعي اإلنساني، فإن هذه المعرفة ستشعل نار الحقيقة الملتهبة يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .عندما سيخترق واقع الكون  يف " يف "

يعو نم اروطت رثكأ سيل ،يلاحلا يداعلا ناسنإلا يعو نإف ،رمألا يف رِّكُف وأ ليق امهم ،ببسلا اذهل .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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