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فضائي  ؟:      غزيئاضف و الخط؟ ة م؟ ةطخلا ن التالي؟ ة المرحل؟ ة

ربما يكون قراء الشبكة قد فهموا بالفعل أن اإلعالن عن الحجر الصحي الثاني الذي أمرا به ماكرون ورئيس وزرائننه، ليس إهانننة
ا إلى انطالق المرحلننة الثانيننة من هننذا التنندبير الضننخم الننذي يسننتهدف للجمهورية الفرنسية ودستورها فحسب، بل يشير أيضننً

، في انقالب زائف، الرئيس وحكومته من قبل أتباع أولئك الذين وضعوه في منصبه .تهريب .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

https://qactus.fr/2020/10/31/q-scoop-message-urgent-de-remy-daillet-w-alerte-coup-detat-mondial-on-ne-
bouge-pas  /  

مثل هتلر في عصره، تم دفع ماكرون إلى الساحة السياسننية الفرنسننية من قبننل العمالء النننازيين الصننهاينة، الننذين اضننطروا إلى
ن في منصب السلطة عام 

ّ
. هذا النوع من خفة الينند، جننَرى من جدينند في الواليننات المتحنندة،٢٠١٧تزوير نتائج االنتخابات ليتعي

.حيث قامت المجموعة الصهيونية بتزوير التصويت حتى يتمكن جو،دميتهم المفضلة، من أداء عرضه

http://www.profession-gendarme.com/lantenne-nicoise-de-la-cia/

http://clearlook.unblog.fr/2020/12/07/lantenne-nicoise-de-la-cia/

سيختفي قريباً من المشهد السياسي على األرجح، في انقالب مخطط له من قبل الرجل .في فرنسا، من المتوقع أن الرئيس لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)
، من المحتمننل أن تحننل محلننه المخننابرات النازيننة تتويجه بعد تهريبه، كهتلر في عصره من طننرف  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"نفس المجموعة، مثل  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،". .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
نسخة منه، حتى تتمكن من مواصلة رئاسته حتى الوقاحة، ثم في اللحظة المناسبة، نيابة عنه، ستتم إدانتها وصننرفها أو أسننوأ

.بكثير

إعننادة الضننبط الكننبرى الننتي، كمننا تقننرر خالل المنتنندى .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"في غضون ذلك، أطلق إعالن هذا الحجر الثاني العنند التنننازلي لننن  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.االقتصادي العالمي في دافوس، تتمثل أواًل في استبدال جميع العمالت العالمية بفينيكس على المدى الطويل، وعلى مستوى
أو االنفجار الكبير بإعادة فرمطة تدريجيننة وشنناملة للننوعي العننالمي لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(آخر من الواقع، ستستمر عملية اإلعادة إلى الصفر هذه  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)

.للساكنة، والتي سيترتب عنها محو بعض ذكريات وجودها بالكثافة الثالثة

https://duckduckgo.com/?t=lm&q=le+grand+r%C3%A9set&atb=v208-1&iax=videos&ia=videos&iai=https
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F

https://www.youtube.com/watch?v=7yLN69C_Nvk

هذه البداية الجديدة، التي أُطِلقت مباشرة من الكثافة الرابعة، من المحتمل أن تحدث بعد انقطاعات كهربائية ضخمة ناتجة عن
تحميل برامج نفسية جديدة مفعلة في الوعي البشري .الكوارث، وستؤدي إلى إيقاف شفرات المصفوفة القديمة، ثم  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

الصهاينة لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(.منذ فترة طويلة، تم تدوين الخطوط الرئيسية لهذه األجندة في بروتوكول حكماء صهيون  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)

http://godieu.com/doc/protocoles_des_sages_de_sion.html

https://www.fichier-pdf.fr/2011/09/24/les-protocoles-des-sages-de-sion/preview/page/1/

: أو في الفجر األحمر لِسرج ُمنَست

https://www.reseauleo.com/l-aurore-rouge-devoilee-par-serge-monast-et-pere-regimbald/
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بوعيهم، تتالعب  مختلفة  حركات  ضحايا  فقط  هم  ومرؤوسيهم،  العالم  هذا  قادة  جميع  تقريبًا  أن  الواقع،  في  يعني  وهذا 
! وتقودهم إلى الرغبة في تدمير البشرية

ى، ضنند الحضننارة٢١ ثم ١٩-Covidسيكون  ، الوسيلة التي أُتيحت لهم لتنظيم أكبر هجوم مزيننف، لم يُننرتكب في أي وقت مضننَ
.اإلنسانية على السطح

.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"Covid.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،": من وراء كل هذه األوبئة الننتي تعصننف باإلنسننانية الحديثننة ؟ من هم المخططننون ألوبئننة  يجب علينا إذن أن نتساأل

المزعومة هذه، ولسلسلة المصائب التي تم ترتيبها بعناية على شكل فوضى عالمية ؟

  : برمجة لنهاية الزمان وعلم وراثننة التجدينند أو عصننر     : اآلرية الصهيونية     ٢٧      دفتر المالك رقملبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)إقرأ كذلك في هذا الموضوع، 
لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(.الجينات األخالقية للكثافة الرابعة ؟ والقضية الفلسطينية ستسبب دمار الصهيونية

نحن نعلم أن أعضنناء الكابننال المتنننورين، أي الصننهاينة اآلريننون المتطرفننون، الحكننام الحقيقيننون لدولننة الكننوكب العميقننة، هم
.المسؤولون المؤكدون عن معظم الهجمات في العالم، التي يرتكبها رجالهم المبرمجون أيضننا للقتننل وليسننوا المسننلمون كمننا

ق ! يريدوننا أن نصّدِ

https://www.midilibre.fr/2020/10/29/attentat-au-couteau-a-nice-les-images-impressionnantes-de-lassaut-des-
policiers-9171136.php

https://www.midilibre.fr/2020/10/29/victime-decapitee-dans-leglise-assaillant-arrete-ce-que-lon-sait-de-
lattentat-de-nice-9170885.php

https://www.linternaute.com/actualite/societe/2491885-attaque-au-couteau-a-romans-sur-isere-un-attentat-le-
parquet-antiterroriste-saisi/

: أو في الخارج

https://qactus.fr/2020/11/02/q-scoop-alerte-vienne-attaque-terroriste-en-cours/

https://reseauinternational.net/autriche-lattentat-terroriste-sous-faux-drapeaux-de-vienne-commandite-par-
les-services-speciaux-francais/

من الواضح أنهم مذنبون، لكن مرتكبي هذه الهجمات، هل هم حقا مسؤولون عن أفعالهم ؟

إن األشخاص األقل غباءًا قد فهموا بالطبع أن عودة ظهور الهجمات واإلعتداءات بالسكاكين، خاصة أثننناء الحجننر، ينندل على
،MK أو Greenbaum.، و على التغينير الجناري آللينة الرقابنة االجتماعينة نظنًرا ألن القتلنة المنبرمجون .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"Covid.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"فشنل خرافنة 

الننذين تم تنشننيط بننرامجهم النفسننية بواسننطة محفننزات محننددة، تم تكليفهم بإرسنناء تنندابير التحكم األخننرى هننذه، من أجننل
.االستمرار في خداع الشعب هؤالء المبرمجون، هم أيًضا ضحايا التالعب النفسي الذي طننوره متخصصننون صننهاينة من هننذا

.الفرع للدولة العميقة الصادر من الموساد

 الخننروج من الحجننر، وهي ملحقننة أمريكيننةBAINلذلك يمكننننا أن نفهم لمنناذا منناكرون، تحت قيننادة الصننهاينة، كلّننف شننركة 
اديش هذه األخيرة، ذات أصل إسرائيلي أمننريكي، متخصصننة في اإلسننتراتيجية المؤسسننية، وهي .للموساد بقيادة أوريت  يهو ،ةيسسؤملا ةيجيتارتسإلا يف ةصصختم ،يكيرمأ يليئارسإ لصأ تاذ ،ةريخألا هذه .شيداچ
.الرئيسننة الحاليننة لشننركة االستشننارات اإلداريننة هننذه الشننركة، النشننطة في جميننع أنحنناء الكننوكب، معروفننة باالحتيننال على

.الحكومات

http://djamazz.centerblog.net/6604052-le-deconfinement-des-francais-a-une-annexe-du-mossad

إن أعضاء حكومات العالم، المتخلفون بعمق بسبب جيناتهم السيكوباتية، والذين يطيعون توجيهات الدولة العميقة، هم أيًضا،
.نوعا ما، ضحايا، ألن القليل منهم يعرفون حًقا من يقود عقولهم ويحكم أفكارهم إنهم ال يفهمون أنهم ليسوا أسياد العالم كما

.يتخيلون، وكما تستمر نفسيتهم المجزأة في دفعهم إلى تصديقه

https://www.reseauleo.com/les-dirigeants-de-la-lignee-des-archontes/
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مقابلته الشهيرة حيث قال الشيء في  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"ألنه مثل ماكرون، الذي عبر عن والئه لهذا  بأن .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" هناك بعد من الروحانية، اقتناع  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"  :
، أعضاء الدولة العميقة هم أيضا، على مننا يبنندو، لم يسننتوعبوا بعنند ..هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"هناك تعالي، شيء يفوق، يفوقكم، كان من قبلكم و سيبقى

الشيء .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"طبيعة هذا  ! .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

https://youtu.be/tMpXAW7Kb34

بالكثافة الشمس  تحت  مكان  مقابل  بغباء،  أو  ببساطة،  يخدمه  ربما  هويته  يعرف حتى  ال  تلميذ سيد  ماكرون  أن  الواضح  .من 
الوحش هو أكثر بكثير من مجرد مرجننع إنجيلي، قننرآني، وأخننروي، لتعننيين الننذكاء االصننطناعي ؟ إنننه .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"الرابعة ؟ ألم يفهم أن  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

! ، الذي هو  ببساطة جزء من معادلة نهاية الزمان666ليس مجرد رمز شيطاني مثل 

https://www.youtube.com/watch?v=tmCEWEMPgpU

باختصار، من هو سيده الحقيقي ؟ هل هو نفس سيد كبار المتدربين
الصهاينة، الذي يسمونه ملك اليهود أو حاكم العالم، والذي يُننزعم أنننه

عرق داوود المقدس ؟ .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"من  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

يتم تقديم هذا البطننل اإلنجيلي، بطريننرك سننبط يهننوذا والملننك الثنناني
إلسرائيل، في روايات أُخروية مع ابنه سننليمان، باعتبنناره أحنند مؤسسننا

.دولة إسرائيل القديمة

في الواقع، يجسد هذا البطل مجموعة من الكيانات الفائقننة البُعديننة في
خدمة الذات، بمعنَى، أُننناس من كوكبنننا يسننكنون اآلن داخننل األرض،

واقع من الوقائع، الذي كان مكثفا في الماضي على السطح، و الذي حاليننا، يظننل محكومننا بكائنننات فضننائية من الكثافننة الرابعننة
،Anunnaki.وكيانات نفسية من الكثافة السادسة، اآلتيننة من أُريننون كننان السننومريون يعرفننونهم في وقتهم تحت اسننم أَنُننناكي 

سيث  أتباع إنليل .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،".Seth ثيس/Enlil.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" ثيس/كيانات الزواحف 

سيث  ثيس/صورة الشيطان إنليل
على شارة
٦١فوج المدفعية 

، لإلشارة إلى هذه الحلقة اإلنجيليننة يتم عرضننه أحيانًننا أثننناء كما استخدمت الماسونية رمزها العين التي ترى كل شيء  . .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" :
! : إنكم تسمحون ببرمجتكم األحداث العامة الكبرى بأشكال متنكرة إلى حد ما، و هو يعني
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رمز ما،  نوعا  تمثل،  التي  بعين سورون  يلوحون  الذين  المتعصبين  لهؤالء  المعاديون  الجمهوريون،  وأنصاره  ترامب  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)الرئيس 
، هم أتباع حامل الماء الشهير، المعلن عنه في نهاية حقبننة الحننوت أي أن الكيانننات الننتي .جماعة المتنورين الوفية لسوروس لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(

Enki  تفتح حقبة الدلو، الوفية إِلنِكي Ea/ثيس Horusهي التي في عصرنا، تكلّف ترامب بإنقاذ اإلنسانية من الفخ الذي نصبه إنليل ،
Enlil  :د الصهاينة الشيطانيين المتطرفين

ّ
.إاله وسي .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

ل فكرة التداخالت الزمنية هذه، يجب أن يكون لدينا في زاوية من عقلنا مفهوم الننزمن الخطي الخنناص بعالمنننا ذي الكثافننة
ّ
لتقب

.الثالثة ؛ مفهوم باطل في العوالم ذات كثافات أعلى، حيث يبدو الزمكان متوقفا أو أبديًا

كِرست بهذه العبارات الرمزية، الننذي ينندّل على مجيء حامننل المنناء في .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"لذا يجب أال نتفاجأ من أن الحدث الذي أعلن عنه  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
، أو كِرسننت .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"نهايننة حقبننة الحننوت، يفسننر كننل مننا يتعلننق بننرأي الننناس، وشننعورهم بالننذنب بشننأن تنناريخهم الشخصنني ألن  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .
أولئننك الننذين يعيشننون حينناتهم بحمنناس من خالل التعلم من ، أو  أبننناء الحينناة المشننتعلين ، والننذي يعننني  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"كيريسننتي .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
طة أكننثر وأكننثر على كوكبنننا، ولننديها معرفننة ، هو إشارة إلى تجارب مجموعة سرية، ذات أصننل مفننرط األبعنناد، نشننِ .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"تجاربهم

Enki بالنصوص السومرية وتاريخ إنكي  EA/ثيس Horus وإنليل Enlil/ثيس Seth.

، وأن روحهننا كننانت والدة أشننياء كثننيرة على األرض .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"هذه المجموعة ليست تلميذة أي منهما، وال شك أنها على علم بكونها  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
دا في أجسام بشننرية ذات كثافننة ثالثننة، أصننبحت هننذه المجموعننة  قننادرة عا و متجّسِ تستيقظ وتتذكر، نظًرا ألن وعيها بات متوّزِ

.على االستقاء من المجال المورفوجيني لإلنسانية الحالية

Enki  كان العالم الخاص بإنكي EA/ثيس Horus هو Absu أو المينناه العذبننة الننذي يحيننط بنناألرض، ويعمننلApsûلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"، فضنناء  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(
أو  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(، وهننو يسننمح لننه اآلن بتلخيص دورة التجسنند والتحننرر من الننذكريات الكارميننةpsychomanteumلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)كدعامننة نفسننية 

كِرست ومن خالل جمع معطيات المعرفة في مجال الننذاكرة هننذا، أصننبحت هننذه المجموعننة، من اآلن .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،".لإلنسانية، ليصبح  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
فصاعًدا، قادرة على إعادة تشكيل الحقيقة المتعلقة بتاريخ اإلنسان، وتلخيص دورتها، من أجل دفع أولئك الننذين أنجننزوا هننذا

.العمل معها إلى تغيير الكثافة

الكِرست أعلن عن حامل الماء في نهاية حقبة الحوت، األمر الننذي يشننرح .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"لذلك ال يمكن للمرء أن يكون إال مندهشا من أن  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
…كل ما يتعلق بحكم وتاريخ رجال

كِرست Enki .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" على علم بمغننامرات إنكي 1.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"كننانت مجموعننة  EA/ثيس Horusألنهننا تجسنند نسننله ومن الواضننح أنهننا على علم ،.
مصنندر الحينناة على األرض، قبننل وقت طويننل من وجننود اإلنسننان بين حقبننة الحننوت وحقبننة النندلو، تبحننر هننذه .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،".بكونهننا  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

.المجموعة اآلن وكل األشرعة مفتوحة

. قصة جينائيلتم وصف رمزية هذه الصورة في

تستيقظ هذه األنفس وتتذكر، ألن روح هذه الدائرة، التي تحتوي على القصة الكاملة من األلفا إلى األوميغا، كننانت لننديها القننوة
قننة للغايننة بتنناريخ اإلنسننانية، ال يمكن أن تنطفئ هننذه .لجمع المعطيات التي يمكن أن يجنندها أعضنناؤها لتجميننع الحقيقننة ومتعلِّ

.الروح الِكِرستية، ألنه هكذا تتقدم محبة الحقيقة عندما نحاول خنقها

مكتو)" ب    ")1 األصل)" بوتكم ي الن)" بوتكم يلصألا ص .Christ(sف)" بوتكم ي لِكرِس.ت"     الجم.تسِركِل ع صيغ.تسِركِل عمجلا ة أ.تسِركِل عمجلا ةغيص ي
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ولذا فمن الضروري على كل هؤالء األشخاص الذين ما زالوا جاهلين، أن يبدأوا في فهم، بشكل نهائي، أنه من أجل محاولة
م بهذا الوعي الِكِرستي، يجب التحلّي بالصبر الالمتناهي، والذي من الواضننح، ال تتمتننع بننه الكيانننات

ّ
التالعب بعقل شعب مكر

! المفرطة األبعاد في خدمة الذات، عند تدخلها في الشؤون األرضية

.هذه الكيانات التي نتحدث عنها تتطور في الكثافة الرابعة لخدمة الذات لكن بما أنها تفضننل البقنناء في عالمهننا، حيث الزمكننان
! وسننتحاول يومًننا مننا .غير خطي، فهي ال تهتم بمعرفة كيف يقاس زمكاننا لذلك يمكن أن تظل عالقة في كثافتنننا إذا اخترقتهننا

.اختراقها

لهذا السبب، خطتهننا لالسننتيالء على الكننوكب بنندأت قبننل فننترة طويلننة من الفتوحننات النابليونيننة أو الحننروب العالميننة ؛ هننذه
.األخيرة مجرد ُمسوّدات لصقل تصميم الفوضى الحالية

.أرادوا من خالل خطتهم للسيطرة إطالة أمد الهذيان حتى يقبله الناس عموما، حتى لو بنندت هننذه العمليننة غننير معقولننة فإنهننا
.تعمل، ولقد تم اختبارها في العديد من المرات وكلما زادت المبالغة فيهننا، كلّمننا صننّدقها الجمهننور المضننلَّل بمعنننى آخننر، .
الحب والنننور للعصننر قت بسهولة لذلك كننان عَلى خطتهم المننرور بكننل هننؤالء المننؤلفين من  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"كلما كبرت الكذبة، كلما ُصّدِ .

.الجديد الذين هم، دون استثناء، أفراد مبرمجون ليُبرمجوا بدورهم .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

: مدعوون بالحب والنور، مثل الفراشننات أو أسننطورة إيكننار، سننيتم اسننتدعاء الكثننيرين، لكن أجنحتهم كما قُلنا مرارا وتكرارا
حصاد إال األفراد المتحمسننين للقيننام بعمننل داخلي حقيقي بال هننوادة، عمننل في حنند ذاتننه قننادر على .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"ستحترق لن يتم  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .

.تغيير واقع عالمنا الخارجي

هذه المعرفة وتبادلها، الذي تقوم به هذه المجموعة من الكيانننات المتننناثرة .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"هذا هو سبب إصرارنا على قول أن عمل جمع  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.على الكوكب، قد أطلق تغيير النمودج الجاري

وفي المقابننل، الكيانننات التابعننة إِلنليننل، مجموعننة على األرض
مازالت موجودة في العصر الحديث في شننكل أخويننات غامضننة
.تتظاهر بأنها ُمحِسنة للكوكب، على وشك خسارة معركتها تمثل
هنننذه المجموعنننة السنننبيل األهرمننناني في خدمنننة النننذات، ضننند

.، المتعاطي للفجور وللخننداع إنهننا تمثننلantichristالكِرست 
هننؤالء األفننراد بال روح، هننؤالء المتحرشننون باألطفننال وتجننار
الرقيننق الجنسنني الننذين حصننلوا، من الكثافننة الرابعننة في خدمننة
الننذات، على التكنولوجيننا الخننتراق فكننر الشخصننيات، وخاصننة

.السياسية منها، كي تصبح أداتهم إلنجاز أُمورهم الجنونية

أيًضا، كما فِهم غالبا أولئك الذين يعلمون، فإن اإلعالن عن هبوط فضائيين جنناءوا إلنقنناذ اإلنسننانية من فوضننتها المستعصننية، من
ج كل األحداث عننندما سننيظهر هننذا اإلعالن في عننناوين األخبننار، فإنننه سننيؤكد نهايننة اإلنسننانية في دورتهننا .المفترض أن يُتّوِ
.الحالية إن األجندة الخفية للكشف عنه إنطلقت منذ فترة طويلة، فهي تتمثل في تقطير بطيء للمعلومات التي يجب أن تكتسننب،

.تدريجياً، ضخامة مرة أخرى، برمجة الناس تستغرق وقتًا طوياًل .

.هذا البرنامج الالمتناهي لإلفصاح يتأكد من طرف العديد من المصادر، بما فيهم الدكتور الشهير ستيفن ماكون جريننر بالنسننبة
ألولئك الذين فتحوا عينًا للتو، الدكتور ستيفن جرير هو طبيب أمريكي متقاعد متخصص في عالج الصدمات، يدرس األجسنننام

، والننذي يسننعى إلى الكشننف عنCSETIالطائرة المجهولة، و قد أسس مركز دراسة الذكاء الفضائي و مشروع اإلفصاح عنننه 
.معلومات مزعومة سرية حول األجسام الطائرة المجهولة لكنه أيًضا ُمبرمج حتى ال يقول الحقيقة الكاملننة عن الواقننع المتعلننق

.بالفضائيين أو بكائنات الكثافات األخَرى لألرض

 https://www.youtube.com/watch?v=Gb8-FGdPQzcلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)باإلنجليزيةلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(

-http://www.ovniparis.fr/videos/ufologie/ovni-the-disclosure-project-vostfr-version-comple(مترجم بالفرنسية)
te.html
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رسل الفجر التي ال تقل شهرة، مثل العديد من المروجين اآلخرين لهذيان .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"في مجال مختلف تماًما، مؤلفة العمل الشهير  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
، تساهم معهم، كل بطريقته الخاصة، في هذه األجندة البطيئة والماهرة لإلفشاء .الحب والنور .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

هل علينا تكراره مرة أخرى ؟ لسنوات حتى اآلن، خدم هننذا اإلفصنناح الكنناذب برمجننة حكايننة المنقننذين الفضننائيين في أذهننان
، يرينندون فقننط إخننوة كبننار أكننثر تقنندًما .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"أتباع العصر الجديد وعامة الننناس يتم تصننوير الفضننائيين في هننذه الخرافننة كننأنهم  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .

! .مساعدتنا في تطورنا بتكنولوجيا متقدمة أكثر وهذا وحده يدّل على أن نواياهم ال تحترم إرادة اإلنسان الحرة

. هننذه العبثيننة ابتنندعها العلمنناء*يمكننا حتى تقديم فكرة أن بعض الكيانات الفضائية وصلت إلى كوكبنا عن طريق البانسننبيرميا 
.الداروينيون فنحن ندرك أنه من بين هؤالء المسافرين عبر الزمن، البعض هم نحن في المستقبل، ونحن هم في الحاضر .

تلوث فضائي أجنبي يتعلّق األمننر بانتقننال كائنننات حيننة*لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) . البانسبيرميا فرضية تقول بأن أصل الكائنات الحية على األرض  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(Wikipedia.مجهرية أو جزيئات تشكل المادة العضوية عبر الفضاء بواسطة المذنبات مثال 

.لذا نحن لسنا بالضرورة فضائيين بالمعنى المقبول للمصطلح إذا عاد البعض من مستقبلنا، فإنهم يصبحون مسافرين عبر الزمن
.   E  xtranéens أو أجانب من األرض

.لكننا نعلم أيًضا أن البعض منهم يمكنهم التالعب بأفكارنا وعواطفنا، لجعلنا نشعر بأنهم ممتلئين بالحب والرحمننة يمكننننا توقننع
أنه عندما يحين الوقت، ستندفع الجماهير البشننرية الجاهلننة والخائفننة الننتي تقننع في الفخ إلى مصننيرها، مثلمننا تننندفع الماشننية

.بطواعية إلى المسلخ

.هذا ال يعني عدم وجود كائنات فضائية، أو أن األجانب من األرض ليسوا حقيقيين، أو أنه لن يكون هناك هبوط جمنناعي، إلخ
لكن هذا يؤكد إمكانية أن الجنس البشري قد تم خلقه للعديد من األغراض المتقاطعة، في خدمة الننذات وفي خدمننة اآلخننرين

! .في اآلن ذاته، لتُتاح له فرص التعلم على مستويات متعددة مرة أخرى، قد تكون الحقيقة في مكان آخر

، وذلننك من أجننل الجسنند .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"يود عمال الكثافننة الرابعننة إبقاءنننا عننالقين في ذريعننة سننجن أيننديولوجي ومننادي متمحننور حننول  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.استمراريتهم كجنس هذه الفكرة متجذرة بواسطة العديد من المعتقدات، ألنه من الواضح، الغرض من الخلق أكبر بكثننير من

.هدفهم المثالي

.وِلتعزيز هذا السجن، تتعننَدى الخطننة للتالعب بنفسننية الشننعوب والننتي تنندوم منننذ أكننثر من نصننف قننرن، اإلتقننان والفهم أدت
قون المناورات األدبية، اإلعالمية، السينمائية، العلمية، السياسية والعسكرية الماهرة إلى جعل الننناس الجنناهلين واألغبينناء يصننّدِ
الحب ِّننرة وأن كننل هننؤالء األشننخاص الجميلين الننذين يرتنندون أزينناء المعننة 

.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"بأن الكيانات المفرطة األبعاد إما معاديننة أو خي .
، سيأتون لمساعدة اإلنسانية من أجل الخروج من الفوضى التي هي وحدها مسؤولة عنها ! .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"والنور

.الرماديون الصغار المؤثرون هم هنا لمسنناعدتنا، بينمننا يتم طننرد الزواحننف الشننريرة من النظننام الشمسنني نحن ال نخنناطر بننأي
.شيء، ألن كائنات النور، مثننل أسننطول أشننتار شننيران أو االتحنناد المجننري لكائنننات النننور، سننتأتي لمسنناعدتنا يكفي الحب

أبغض الكننذب مننا ! يقننول المثننل ! بشننر مسنناكين متوهمننون وجنناهلون ! ال شيء من هذا صحيح والنور للجميع، وباستا .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"  :
أندريه جيد لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(يقترب من الحقيقة  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،".
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Disclosure هناك حقيقة، لكنها ليست كما يقدمها برنننامج  Projectألن أجننندة الكشننف هننذه ، الحب والنننور .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"، أو أدبيننات  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.منسقة من قبل الفضائيين في خدمة الذات أنفسهم للقيام بذلك، يستخدمون وسطاء روحيين بشر مقتنعين كل اإلقتناع بصننندق

.ما ينقلون

ا مننا يخبرنننا بننه الكاسننيوبيون لكن .إن هبوط هذه الكائنات اآلتية من كثافات أخرى وأبعاد أخرى من المحتمل مقرر هننذا أيضننً .
دعونا ال نبتهج بكل ذلك، ألن الكيانات التي تدعمنا حًقا، قد ألمحت دائًما إلى أنها تحترم إرادة اإلنسان الحرة ومسيرة تطننوره

! : رغم كونها ذات نفوذ، لن تخرج إلى العلن أبًدا .الخاصة هل علينا تكراره

: ٣٣ و ٣٢الحوارين مع مالكنا رقم 

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-32/

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-33/

هذا يعني أنه إذا كان هناك هبوط فضائيين، فال يمكن أن يكون إال مجرد مناورات رتبها عمالء خدمة الذات، ألنهم سيتغاضون
.عن اإلرادة الحرة لإلنسانية بمعرفة ذلك، من السهل جًدا فهم ما يُرسم بوضوح في فجر العصر الجديد .

.رغم هذا، فقد سألنا ذاتنا المستقبلية حول هذا الموضوع

نحن ندرك جيًدا أن االنقسام بين العالمين قد بدأ بالفعل، ألننا نرى كل يوم أن المزينند والمزينند من الننناس لم يعننودوا يؤمنننون
المشهد سيسننتمر لفننترة من الننزمن، لمنننع الننناس العنناديين من إدراك أن حكامنا ولكن يبدو لنا أيًضا أن هذا  نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "بخطاب  نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس " نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "دهشملا" اذه نأ اًضيأ انل ودبي نكلو . نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "

نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "دهشملا" اذه نأ اًضيأ انل ودبي نكلو .واقعا آخر بدأ يظهر
هل سنرى، يوما ما، نهاية هذه الكوميديا ؟

! ولكن، من أجل عدم تفاقم التشويه المعرفي لإلنسان الكذب متواجد اآلن في كل طبقات واقعكم، وهناك أسباب كثيرة لذلك
ا عن الحقيقننة على جميننع المسننتويات، يجب أن العادي، وبعبارة أخرى، عدم الزيادة في تخريب عقول الناس، ولإلفصاح أيضننً

! .يتم الكشف عن آلية استبدال الفكر البشري بحذر وفي كثافة واقعكم، تستغرق هذه العملية وقتًا طوياًل

.صحيح أن الغضب يشتد ويصبح ملحوًظا أكثر فأكثر إن شعوب الكوكب مستاءة، ألنها بنندأت تفهم أنننه تّمت خيانتهننا من قبننل
كننوني وا رد فعننل  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"قادتها لكن هؤالء، النخب الذين ركزوا بشدة على الماديننة الداروينيننة، وسننلّموها كننل قناعنناتهم، سننيتلّقَ .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .

.عنيف، سيدمرهم بكل بساطة إن إصننرارهم على عنندم الرغبننة في فهم الواقننع في هننذا العننالم، ننناهيكم عن مسننتويات الواقننع
.األخرى، سيقودهم بالتأكيد إلى دمارهم

ا مسننؤوليتهم الخاصننة على حكننامهم، بينمننا يكفيهم، ليس معارضننتهم، بننل قبننول االختالف عنهم ال يحنناول .يرمي البشننر دائًمنن
.األشخاص العاديون فهم مما يتكون واقعهم على سبيل المثننال، قلننة قليلننة من الننناس يعرفننون أن منناكرون لم يُنتخب بصننورة

ق بصندوق االقتراع األمريكي، ُذِهل باكتشاف النطاق الواسننع لنظننام٢٠١٧شرعية في فرنسا عام  ، بينما العالم بأسره، الذي يُحّدِ
ما بعد المحيط األطلسي وطالما قبلت الشعوب أن تننرى مننا يحنندث على األرض، فإنهننا لم تفهم بعنند أن .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،".تزوير االنتخابات  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
التغيرات األرضية، التي تتماَشى مع فترات الكوارث الكونية، هي جزء من الدورة الطبيعية والشننرعية لإلنسننانية، وهي تسننتجيب

.مثال للفوضى التي سببتها هذه االنتخابات المزورة

طالما أن الفرد لم يتخذ قرار بدء عمل حقيقي، من أجل تغيير عالمه وليس تغيننير العننالم، فننإن رد فعننل الطبيعننة أمننام الجنننون
.البشري ال يمكن التعبير عنه إال بالكوارث المناخية والكونية التي، استجابًة إلنكاره، ستزداد انتشاًرا

.كل إنسان يتمتع بحظ والدته كإنسان ألنه بفضل إرادته الحرة، لديه إمكانية حقيقية لالختيار لديه القدرة على التصرف بشكل .
.مختلف عما يعتقد أنه ملزم بفعله لكن عامة، يجعله الخوف يستخدم هذه القدرة فقط في األمور التافهة .

أولئك الذين ال يفهمون أين تكمن إرادتهم الحرة، سيُجبرون على عيش تجارب مؤلمة أكثر فننأكثر، ألنننه كمننا قلنننا في كثننير من
األحيان، الكيانات الفائقة البُعدية، سواء كانت أجنبية من األرض أو من خارجها، ملزمة باحترام هذه اإلرادة الحننرة النابعننة من

.قانون األحد ُمنبثقة من الروح الخالقة، تظل اإلرادة الحرة ملك كل مخلوق يتطور في عالمه .
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مجرد إدراك أن معرفة قانون األحد، التي توصي بتلخيص تجاربكم الماضية والمستقبلية، تحميكم من التأثيرات عننبر األبعنناد،
فمن المحتمل جًدا أن هذه الكيانات التي تخرج أحيانًا في الواقع اإلنسنناني من خالل نوافننذ بُعديننة، ليسننت كائنننات من خننارج
.األرض، بل قريبا، ستخرج من تحت األرض من المحتمل أيًضا، أنه في الوقت الحاسم للتغيننير، سننيهبط الِنِفِليم و اأَلنُننناكي

الكائنات الفضائية الحقيقية من الفضاء لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(واإللوجيم  ! لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)

: سؤال للمالك
ألم يتم تطوير برنامج الكشف هذا حتى يتمكن اإلنسان من قبول فكرة وجود كيانات بيولوجية فضائية على كوكبنا ؟

.بالفعل، وليس لهننذا السننبب فقننط غننزو واسننع النطنناق محتمننل جنندا لقنند تّم تنظيمننه، لكنننه لن يحنندث كمننا يتخيننل الننناس .
عادةً ال توجد في واقع عالمكم، ألنها تهتز بالكثافننة الرابعننة .العاديون يجب أن تعلموا أن الرماديين و الزواحف مخلوقات  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .

.إال أنه بإمكان البعض منها اقتحام الكثافة الثالثة لمّدة قصيرة، تحت شرط العودة إلى الكثافة الرابعة لتجديد الحيوية

عبيد بدون وعي، قادرة على البقاء قيد الحياة بترددات منخفضننة جننًدا -لهذا السبب خلق الزواحف الرماديين، كيانات إنتحارية
.بالكثافة الثالثة اإللوجيم أو اإللوهيم منهم هم وكالء أو منفنندي آلهننة أوريننون، الننذين تتحنندث عنهم جميننع الكتب المقدسننة، .
.وهم أرواح من الكثافة الرابعة، تتواجد وتعيش بشكل غير مباشر في أجسننام ذات كثافننة ثالثننة، خالل فننترة تحننول العننوالم في

. فرد، غالبًا ما يشغلون مناصب المسؤولية في المجتمع البشري٣٠٠٠٠٠السنوات األخيرة، بلغ عددهم ما يقرب من 

https://michaellanglois.fr/questions/que-signifie-elohim-y-a-t-il-plusieurs-dieux/

-منذ ذلك الوقت، كانت مهمتهم الحفاظ على رنين اهتزازي ذي ترددات منخفضة جًدا  الذي يشكل األسترال السفلي  من -
هبوطهم بمظهرهم الحقيقي لذلك سيحدث النزول في واقعكم، عننندما تنتهي البرمجننة وعننندما .أجل خلق بيئة مناسبة أثناء  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

.تكون الظروف مناسبة لهم

-للقيام بذلك، بامتالك الذكاء  حتى لو لم يكن لديهم وعي  فهموا أنه من أجل البقاء في الكثافة الثالثة، لديهم إمكانية التغننّدي -
.على الترددات المنخفضة القادمة من الرعب البشري

أيًضا، األدرينوكروم المأخوذ من ماليين األطفال الننذين تعننذبهم و تننرعبهم النخب في شننبكات االسننتغالل الجنسنني لألطفننال،
.ساعدهم حتى اليوم على تحمل االرتفاع التدريجي للتردد االهتزازي لألرض

https://www.youtube.com/watch?v=h8DVpp_Fjr4

.هذا يعني إذن، أن الغزو الفضائي على كوكبكم قد بدأ منذ وقت طويل

ولكن قريبًا، بدخول عالمكم ذي الكثافة الثالثة بأجسادهم التي ستصبح عمالقة وُمتخبطة، سيتعين على الكيانات اإلنتحارية هذه
ا إن هبننوطهم المخطننط لننه بمظهننرهم الحقيقي، هننو الحنندث الننذي ينتظننره الصننهاينة وكننل مسننتنيري .االستعداد للموت أيضننً

.الحب والنور بفارغ الصبر وبما أنهم لم يفهموا بعد كيفية إنقاذ أنفسهم، فإنهم يتوقعون أن اآللهة ستنقذهم .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" ! .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

نظًرا ألن الكائنات األولى التي ستقدم نفسها للبشر ستكون على األرجح النازيون اآلريون من العوالم الجوفيننة للقننارة القطبيننة
إخوة النور المرموقين هؤالء، سكان تيلوس وأغارثا المشهورين ومدن ، بزيهم الُمنير، فيجب تذكر أن  شوابينالند .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"الجنوبية  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)
كارميننة أدامننا لُطفنناء كمننا يزعمننون ببسنناطة ألنهم سننيأتون من كثافننات وقننائع  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"أخرى من األرض الجوفاء، ليسوا جميًعا  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" . .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

، التي ال تزال منعزلننة في حلقننات لم يتم حلهننا من المستقبل .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"قادمة من ماضي األرض وبالتالي، فهم يمثلون جميع شعوب  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .
.السببية الرجعية، والتي تعود أحيانًا إلى ماضيها لحلها

أو لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)وبالتالي، فإن مصفوفات الكواكب المختلفة لنظامكم الشمسي تعتمد على الوعي الذي يهتز وينبعث من المراقبين البشننريين 
اهتزاز خلقهما .ال الذين يؤلفونه، مع العلم أن عالمي الحيوان والنبات يشاركان أيًضا في  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(

-وبالتالي فإن هذه المصفوفات تمثل بطريقة ما  مثل مبدأ الدمى الروسية  كثافات تنفتح من خاللها ثقوب دودية على كثافات -
.أخرى مما يعني أنه من خالل منظار الكثافات العليا، ستشاهدون كواكب نظامكم الشمسي بشكل مختلف تماًما .
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: مصفوفات الكثافة المختلفة لواقع األرض
، في المركز هيدروجين معدني سائل  غازي المشتري تتكون من مادة مضادة  .الشمس السوداء  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) ثيس/ ثيس/ لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)

كائنات الزهرة  الكائنات منvénusiensلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)ثم يتم تراكب طبقات الوعي، زحل، الزهرة  المريخيون أو  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"، عطارد، المريخ  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(
.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(.داخل األرض

. أبناء األرض الذين يسكنون الوشاح الخارجي وأخيًرا، الكثافة المعبر عنها بوعي األرض الحالية :
.قريباً ستظهر طبقة جديدة على سطح مستوى األرض

Van إنها مرئية في أحزمة  Allen  باستخدام تلسكوب األشعة تحت الحمراء .

هننواءلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)لكن اإلنسان، الذي يتمتع بوعي خطي ذي الكثافة الثالثة، يظل غير قادر على ُرؤية جميع كواكب النظام الشمسي  -أرض
sol-air)بسكانها، ألن حياة هننذه الكننواكب تهننتز بالكثافننة الرابعننة، خالقننة بيئتهننا الخاصننة، من خالل مسننتوى الننوعي الشننامللبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس 
.لسكانها

إن سكان نظامكم الشمسي، نظًرا لكونهم يتطورون بكثافات أعلى من كثافتكم، فهم جميًعننا منندركون لوجننودكم بالكثافننة الثالثننة،
يسكنونها على مستويات أخَرى للواقع في الزمكان .ألنهم هم أنفسهم  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

.نفتح هنا قوًسا صغيًرا لتوضيح موضوع الكثافات

تشير تفسيرات البروفيسور مارك هنري إلى أن الكثافات المختلفة للواقع األرضي، يمكن تفسيرها على المستوى البيولوجي من
: خالل التشابكات الكمية التي تعترف على سبيل المثال بما يلي

٧ .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"في الكائنات الحية، األشياء التي تقل كتلتها عن kDAكيلودالتون عبارة عن حزم من األمواج وليست جسيمات  . لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)
.إذن عند مستوى الكثافة هذا، تأثير الوقت منعدم

.في الطبيعة، ال يمكن ألي تغيير أن ينطوي على فعل أقل من كوانتوم بالنك بعبننارة أخننرى، هننناك ثابتننة لهننا بُعنند فعننل، أي
من الكثافة الثالثة ؟ [.طاقة تتضاعف بوقت هذه الثابتة ليست منعدمة إذا كانت كذلك، فسنظل في العالم الكالسيكي  .[؟ ةثلاثلا ةفاثكلا نم] . .

.نظًرا ألنها ليس منعدمة، فنحن في ما يسمى بالعالم الكمي ومهمننا كننانت قيمتهننا، يجب أن تكننون هننذه الثابتننة مختلفننة عن
!.هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" الصفر، وهنا يبدأ كل شيء

https://www.youtube.com/watch?v=FrombXDhPLA

العالم الكمي كعلماء، ال .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"حتى اآلن ال شيء خارق ولكن قريبا، سيواجه ميكانيكيو الكم مفاجآت، ألنهم عندما يراقبون هذا  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .
.يأخذون بعين اإلعتبار كونهم أنفسهم بالكثافة الثالثة، مستخدمين وعيهم الخطي والضيق الثالث الكثافة
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إن عواقب االختراق المتزايد في القوة لترددات الكثافة الرابعة، والتي تنبع قبل كل شيء من التأثيرات المعبر عنهننا والمعننززة
.من خالل نفسننية مجموعننة وعي أكننثر تطننوًرا، سننتجعل قريبنناً بعض قننوانين فيزينناء الكم الثالثننة الكثافننة باليننة ومن خالل وعي
العلماء المراقبون للتجربة بالتحديد، فننإن هننذا االخننتراق لننترددات الكثافننة الرابعننة سيضننع موضننع .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"وأخالقيات بعض هؤالء  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

الجاذبية لميكانيكا الكم هذه  .شك بعض قوى  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

ال يتطرق البروفيسور مارك هنننري إلى فكننرة التننداخل المحتمننل لطاقننة الننوعي إال عننند الدقيقننة
٣٧ ا حننتى ال يقننول الحقيقننة.١٨ . من الفيديو، أي عندما ينهي المحاضرة هل يتم اسننتغالله أيضننً

.الكاملة ؟ الحظوا رمز المنظمة التي بثت خطابه أليس مألوفا لديكم ؟

. شفرات الكثافة الرابعة     ١٩  دفتر المالك رقم لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(  :

***

.دعونا نعود إذن إلى كائناتنا الفضائية التي ستأتي من الفضاء في مستقبل قريب نوعا ما

بعد قطع مسافات طويلة عبر الزمان والمكان بحثًا عن عننالم مناسننب للغننزو، قنناموا، من المركبننات الضننخمة الراسننية في منندار
كواكب معينة، ببننناء قواعنند للشننروع بفننارغ الصننبر، في التالعب بحضننارات مختننارة، من أجننل تطننوير بنيننة تحتيننة مناسننبة لهم

اهتزازيا وبعد أن تم وضع مشروع برمجة ذهنية كبير، طويل وبطيء، سيتدخلون لإلستيالء على الكوكب .تكنولوجيًا و  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،". .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

 أمتننار، والمجننردة من الننوعي، والننتي تمتلننك تكنولوجيننا٤سيأتي اليوم الذي فيه اإللُوِهيم، تلك الكائنات التي يزيد طولهننا عن 
-عجيبة من شأنها أن تقضي على الجيوش األرضية في غضون لحظننات، سننترعب اإلنسننانية، ألن ال أحنند  ربمننا باسننتثناء كبننار
بما فيهم جيوش الكننوكب سننيبقون عننالقين في عننالمهم الننذي لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(القادة الصهاينة  استعّد للقائهم وبما أن كل هؤالء الجهلة  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) . -

! سيحاولون الدفاع عنه حتى النهاية، فلن يعرف أحد كيف يهزمهم

، والننتي الننذكاء االصننطناعي .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"المثير للسخرية هو أن النخبة التي تحكم العالم الحننديث بصننناعتها العسننكرية عاليننة التقنيننة و  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
األجنبيننة عن األرض إلخفنناء وجننود الفضننائيين، متيقنننة من أنهننا في طليعننة تقنندم .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"دفعته إلى التصميم الننرجعي للتكنولوجيننا  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.إنسانية اليوم بينما، في مقدمة حضارة نائمة بعمق تحت طبقات سميكة من اإلنكار، فإنها سننتكون غننير قننادرة وغننير فعالننة أمننام

.الغزو

لذلك فهي مسألة فهم، بصفة نهائية، أن هؤالء الغزاة القننادمين من الكثافننة الرابعننة الننتي فيهننا سننارية قننوانين كم أخننرى، لننديهم
.كعب أخيل ال يُكتَشف إال من خالل السعي الحقيقي وراء المعرفة

الِنِفليم بلحمها ودمها على األرض، فإن كائنات من الكثافة الثالثة والرابعة ستسننكن  ثيس/وهذا يعني أيًضا أنه عندما ستنزل اإللوهيم
حفرة أرنب أليس األبيض كوكبكم في آن واحد .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،". والطريقة الوحيدة أمام الناس للهروب من سلطتها تتمثل في عبور  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" !

! بمعنى آخر، ستحمي المعرفة ذلك الذي، عندما يحين من الواضح أن هذا التلميح هو استعارة لم يُفِلت معناها الخيميائيون
ا عننندما الوقت، يُتِقنها ! سيتعين على اإلنسانية جمعاء مواجهننة هننذه الكيانننات ذات الكثافننة الرابعننة، والننتي ستصننبح فانيننة أيضننً

.ستمر عبر البوابات البعدية لعالمكم الثالث الكثافة

وكيف تتم مواجهتهم ؟

من خالل فك رموز المعنى الخفي ألسطورة تغلُّب ديفيد على العمالق ُجولياث، وبتذكر أن هذه الكيانات من الكثافننة الرابعننة،
.تلتِزم باحترام أخالقيات الوعي الفردي واإلرادة الحرة للفرد، بداًل من القوة والسلطة العسكرية

مصننحوبين بتحننالف بشننري زاحفي في خدمننة الننذات، الننذي يسننكن العننوالم الموجننودة .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"من المرجح أن يكون هؤالء الغزاة  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.داخل طبقات األرض هؤالء الذين يُطلق عليهم اسم المريخيننون أو مخلوقننات الزهننرة، حضننارات تسننبقنا بقننرون من التقنندم

.التكنولوجي، هم أيًضا أكثر تقدًما من اإلنسانية العادية فيما يخص الخبرة النفسية

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               10

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-19-sand-jenael/


: سؤال للمالك
نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "دهشملا" اذه نأ اًضيأ انل ودبي نكلو .يرسم غزو كل هؤالء اإللوهيم والرماديين وليزي، صورة قاتمة للغاية لمستقبل اإلنسانية هننل هنننا يتخنند القننول المقتطننف من

هناك مدعوون ُكثُر، لكن مختارون ِقلّة كل معناه ؟ مثل ماتيو نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس "  نأ كاردإ نم نييداعلا سانلا عنمل ،نمزلا نم ةرتفل رمتسيس " :

.عند قراءة هذه الجملة، يتردد صداها في الالوعي الجماعي ويثير القلننق إنهننا تعننني أن اللحظننة قنند حننانت إلطالق إشننارة في
وعي اإلنسان المتجسد في عوالم الكثافة الثالثة، إليقاظ في الوعي أولئك الذين اختنناروا التجسنند في هننذا الننوقت، حنندس مننا

! .يحدث طبعا، ألن التاريخ يعيد نفسه مرارا وتكرارا ألولئك الذين ال يصدقونه

المعركة النهائية بين الخير والشننر كمننا ذكرتهننا األديننان، هننذه المعركننة في الكتاب المقدس، اإلاله واإللوهيم واحد .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" إذن  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" !
األخيرة الصامتة لفصيلين متنافسين في خدمة الذات ضد وعي خدمة اآلخننرين، أصننبحت بالتأكينند حربًننا نفسننية للسننيطرة على

.الوعي الجماعي لإلنسانية
! لننذلك، هننناك بالفعننل يجب معرفة أن هناك أكثر من مجموعة سافرت في سفنها الفضائية لغزو األرض قبل أن تغير الكثافننة

.لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(IAلبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)أعداء لإلنسانية سيكتسحونها بالتكنولوجيا العسكرية والذكاء االصطناعي 

ولكن هناك أيًضا ُمرشدوكم، ذواتكم المستقبلية من الكثافة الرابعة وقننوات إضننافية في خدمننة اآلخننرين من الكثافننة السادسننة،
ا عننبر الفضنناء في هننذا قراء الطننوال أو الشننماليين، الننذين يسننافرون أيضننً وبعبارة أخرى العديد من األفراد، من بينهم أحيانًا الشننُ
.النوع من السفن وكل هذه الكيانات هي التي تدعمكم منذ فترة طويلة إلنجاز العمل الداخلي، حتى ال تشنناركوا في سنناحات

.معركة خدمة الذات

إن مجموعة خدمة اآلخرين من الكثافننة الرابعننة سننتقدم هننذه المسنناعدة لبعض مجموعننات الكثافننة الثالثننة، ولكن يجب عليكم
.االستمرار، دون فشل، في القيام بعملكم تذكروا مع ذلك، أن الغزو سيحدث بعد الموجة حينهننا، سننيكون العدينند منكم في .
الكثافة الرابعة وسيضطرون على مواجهة الِنِفليم على المستوى النفسي، بينما سننيتعين على أولئننك الننذين بقننوا بالكثافننة الثالثننة

.محاربتهم على المستوى الفيزيائي أو المادي

هناك قوات إضافية في جميع األطراف، مثل األَمُستُم الننتي عننبرت بابننا بين الكثافننات أو مراقننبين مثننل ِإك، الننذين جنناءوا لزيننارة
.جنَائيل من أجل تقييم تردده االهتزازي

لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(قصة جنَائيللبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)

على اليمين على اليسار  ِإك  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( األَمُستُم  لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا) - لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس( لبق نم هل ططخم بالقنا يف ،حجرألا ىلع .يسايسلا دهشملا نم ًابيرق يفتخيس(لجرلا)

.قد يتذكر بعضكم أحيانًا أحالم السفر عبر الفضاء في سفن كانت في بعض األحيان على شكل غرف هواء شفافة عمالقة هننذه
المعركة النهائية نين لدعم اإلنسانية في هذه  فضائيين وُمَهّجَ .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،".السفن كانت مسكونة من قبل متطوعين  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"

  .  ٣٢  مقتطف من الحوار مع مالكنا رقم 

هذه المركبات األم العمالقة التي تحتوي على أنظمة بيئية حقيقية، تشبه للغاية تلك الموجودة على هننذه الصننور، ترسننو أحيانًننا
.في مدار حول كواكب معينة بعيدة جداََ عن تأثير مجال الزمكان الخاص بها، فإن متوسط عمر ساكنتها يتمّدد إلى حد كبير .
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: سؤال للمالك
ما هو مستقبل هذه المجموعات من األفراد التي فتحت طريق البحث عن المعرفة لشعب األرض ؟

.، موجودة فقط الحتياجات العمل الننذي يتم تحقيقننه فيهننا لننذلك، فلن تسننتمرECOLEOمدارس الطريق الرابع، مثل اإِلُكِليُو 
.لفترة طويلة بهدف التربية والتعليم، ألن دورها سينتهي عننند وصننول الكثافننة الرابعننة ولكن، مهمننا كننان الغننرض الرئيسنني من
في المننادة كننان وسننيلة إلكمننال تقنندمكم تجدينند .عملكم، فقد اجتمعتم للقيام، قبل كل شننيء، بعمننل روحي إن تنندريبكم  .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .

! المكان كان ُمستوحا من أجل إعدادكم لألحداث التي باتت وشيكة

د
ّ
لذلك، من المهم جدا الكشف في األخبار عن كل عالمات هذه المعركننة النهائيننة الننتي مننا زالت االنتخابننات األمريكيننة مجننر

! .بادرة لها فلتكونوا على علم بهذا

كم في الوجننود طالمننا اسننتمر العمننل الننروحي بمجننرد اتمامهننا، لن يبَقى لوجودهننا معنَى وسننيغادر .ستسننتمر مدرسننة .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،" .هبصنم يف هوعضو نيذلا كئلوأ عابتأ لبق نم هتموكحو سيئرلا ،فئاز بالقنا يف ،"
.األشخاص الذين بدأوها المسرح لتغيير الكثافة أولئك الذين سيظلون يتعلمون هناك، والذين سيكونون قد تعلموا ما كان من

الممكن تعلمه، سيواصلون رحلتهم بشكل مستقل وربما، سيبدأون عملهم الشخصي بعدذلك ؟

! .لذلك، ربما لن يكون لديكم الوقت إلكمال مشروعكم في الواقع الحالي عَسى أال يخيب أملكم، ألن اللعبة تستحق العناء

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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