
جديد   » عالم « مقاالت

رقم   ٩المقال

لألبوكاليبس،      البوق في النفخة أطلقت هل
؟     القديم العالم نهاية

.يبدو أن اإلنسان العادي الساذج بدأ للتو في اكتشاف مدى التعفّن الذي أصاب العالم القديم على جميع مستويات المجتم��ع
قة بتغيير النموذج باتت تتأكد في كل مكان .العالمي، يظهر الفساد في ضوء النهار وأخيرا ! ! معلومات جديدة متعلِّ

.للتعبير عن هذه اللحظة الدقيقة في دورات اإلنسانية، تح��دثت األدي��ان عن األبوك��اليبس، عن إفص�احات متعل��ق بنهاي�ة الزم�ان
.البعض منا كان على علم بأن تدوينات هذا السرد، في أي عقيدة كانت، تتعلق بأحداث تاريخية نوع��ا م��ا وعلى ال��رغم من أن��ه
قد تم تحريفها أو تفسيرها من قبل الكتبة والمترجمين، إال أنها قد توفر بعض المعلوم�ات عن الظ�روف ال�تي أث�رت على الحي�اة

.فوق األرض منذ الخلق

http://apocalypse.eschatologie.free.fr/apocalypse-20/la-premiere-resurrection.htm

كان بإمكان العلماء والم�ؤرخين والدارس�ين الع�اديين، ال�ذين تج�اهلوا بك�ل س�هولة المع�نى العمي�ق والخفي له�ذه النص�وص
قة بالتسلسل الزمني لالضطرابات الحالية .األخروية، العثور على بعض األدلة المتعلِّ

الم��وت كِرس��ت أو  "لكن ال تظه��ر أب��ًدا في ه��ذه الكتاب��ات المع��اني الحقيقي��ة لخدم��ة ال��ذات، لخدم��ة اآلخ��رين أو لكلم��ة  " "
".َككِرست لو لم يتمكن مسافرو روزويل عبر الزمن من إبالغ بعض األفراد بها في ذلك ال��وقت، وذل�ك لمس��اعدتنا على فهم
قة بت�اريخ كوكبن�ا وه�ذا يع�ني، لن يع�رف أح�د أص�ل سر اآللهة واكتشاف حقيقة أخرى متعلِّ .معناها، فلن يعرف أحد اليوم  " "

، المنتشرة في واقعنا الشر خدمة الذات السلبية الخير خدمة الذات اإليجابية و  "االزدواجية الطاقية للقطبين  - " " - " !

ى المس�يح  خالل -فلنأخد على سبيل المثال، أحداث نهاية الزمان الرئيسية الواردة في الكتاب المقدس يُحَكى فيه�ا أن عيس�َ .
، ال�ذي يرم�ز إلي�ه س�ر اآلله�ة ال�ذي أعلن عن مجيء المس�يح وتالمي�ذه  تلقى  ج�وردان م�ع ج�ان بابتيس�ت  "عب�وره ل�ل " - ) ( " "
.بمعمودية الروح القدس وبعد ذلك، عاد إلى بيت المقدس وسط هتافات الشعب، فخان�ه يه�وذا، واح�د من أتباع�ه، ليُص�لب

.بعدها

أولئك الذين كانوا محظوظين بقراءة األعمال اإلنجليزي�ة لفرانشيس�كو كاروت�ا أو ج�اري كورت�ني، أو ال�ذين اطلع�وا على بح�وث
المسيح تتوافق مع مصير جوليوس قيصر .لورا نايت، أو تعلموا من خالل شبكة ِليُو، يعرفون بوضوح أن أسطورة يسوع -

https://www.reseauleo.com/2016/03/14/radio-interactive-sott-qui-était-jésus/
https://www.reseauleo.com/revelations-jesus-etait-jules-cesar/

روبيكون منبثق من كلمة ٤٩ من يناير سنة ١١ألن جوليوس قيصر، بعد عبوره نهر روبيكون في   أي ياقوت،"rubis") قبل الميالد 
، أشاد به الشعب عند عودته إلى الس�لطة في روم�ا ، أي إلى روح األنثى الجهاز األنثوي .مشيرا إلى اللون األحمر والدم و  ) " "

.لكنه اض�طر إلى إقام�ة دكتاتوري�ة الس�تعادة النظ�ام الحق�ا، بع�د أن خان�ه بوم�بي، تم اغتيال�ه بع�د خمس س�نوات، مث�ل يس�وع
. قبل الميالد٤٤ من مارس سنة ١٥الكتاب المقدس، من قبل بروتوس، جمهوري و المتواطئين معه، في 

https://www.herodote.net/15_mars_44_avant_JC-evenement--440315.php

 لص�الح باي�دن ال�ديمقراطي، ألن ي�أتي دور دونال�د ت�رامب ال�ذي٢٠٢٠في الوقت الحاضر، بعد تزوير االنتخابات األمريكية لنونبر 
يلوح له في األفق سيناريو مشابه، أال وهو العودة على خشبة المسرح لتصحيح األمور ولكي تتحقق هذه النبوءة ؟
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ا آخ�ر ض�ربة البوق األخير لألبوك�اليبس ال�ذي نفخ في�ه دونال�د ت�رامب، ألن يك�ون أيض�ً
بارزة له ؟

: دعونا نرى ما يخبرنا به اسم دونالد ترامب من وجهة نظر إتيمولوجية
ِيلي  ، وDumno-valos، أو Domnallچدونال����د اس����م اس����كتلندي، مش����تق من ال

Dumnos الع�الم الس�فلي و " بالبروتوِسلِتك يعني  "Valos،الش�خص ال�ذي يحكم  "
"األم��ير، ص��احب الس��يادة ؛ باختص��ار، ذل��ك ال��ذي يحكم الع��الم الس��فلي، أو أم��ير

! العالم السفلي
ترامب مشتقة من الفرنسية القديمة ترومبيور "كلمة  "Trompeorخالق األبواق أو عازف البوق  . " "

هل الحظتم حلقات السببية الرجعية ودور ترامب في هذه اللعبة الكونية الكبَرى ؟

ا ب�اللجوء إلى ق�انون التم�رد وميليش�ياته المس�لحة من أج�ل إس�قاط الخون�ة الس�تعادة النظ�ام والحقيق�ة، ألن يك�ون ملزمً�ا أيض�ً
الديمقراطيين الذين زوروا االنتخاب�ات ؟ أم أن�ه س�ينتهي ب�ه الح�ال مث�ل جولي�وس قيص�ر، يخون�ه اليه�وذا الجمهوري�ون، أولئ�ك

ِّ اآللهة ؟
الذين اعتقد أنهم معه، و الذين أصروا على البقاء جاهلين ِلسر

https://macris.substack.com/p/trump-at-the-rubicon
https://www.theglobalist.com/united-states-democracy-2020-presidential-elections-donald-trump-
julius-caesar-roman-empire/
https://www.youtube.com/watch?v=kqyodr14V8A

حتى لو كان على دونالد ترامب، مثل قيصر، أن يدفع حياته ثمناً لرغبته في الكشف عن حقيقته، فإنه سيكون ق��د كش��ف للع��الم
. من الدولة العميقة هؤالء، إم�ا س�يُجبرون على تك�رار حقب�ة كامل�ة من التجس�دات في1أفعال كل هؤالء الخونة الديمقراطيين

! الكثافة الثالثة، أو سيختفون إلعادة تدويرهم في المادة المظلمة للكون

.كما قلنا مراًرا، ما يحدث في واقعنا الكوكبي ناجم عن أيديولوجي�ة ش�يطانية، وال يمكن للعق�ل اإلنس�اني تخيل�ه وله�ذا الس�بب،
.في جميع أنحاء العالم، السيكوباتيون، أفراد بال ضمير، هم الذين يمسكون بزمام السلطة السياسية

وهكذا، فإن الخط الزمني الذي يلعبه ترامب، الم�درج في مص�فوفة الكثاف�ة الثالث�ة، ين�ذر بحلق�ة س�ببية رجعي�ة تظه�ر بانتظ�ام في
! ه�ل يمكن أن يك�ون ه�ذا ف�ألًا .س�جالت اإلنس�انية ل�ذلك ال يمكنن�ا تجاه�ل الت�اريخ، ألن م�ا يح�دث اآلن، ق�د ح�دث مس�بقا

! ! ونحن نعلم أنه بدأ يفهم جديًدا ؟ كمسيحي، يتوّجب على ترامب أن يكون قد فهم أخيًرا

المس�يح الكت�اب المق�دس أو القيص�ر الروم�اني الل�ذان أث�ارا ظروفً�ا معين�ة إلجب�ار يه�وذا الدول�ة العميق�ة على يس�وع "مث�ل  - "
الكشف عن أنفسهم، هل سيتعين عليه أيًضا مغادرة المشهد السياسي يومً�ا م�ا لكي ال ينتهي ب�ه األم�ر مثلهم�ا ؟ إذا ك�انت لدي�ه

الُرؤية هذه "هذه المعرفة  - هذا2" رؤية "، فلماذا يجبر نفسه على  - هذا، أي رؤي�ة الحقيق�ة " -؟ أليس لكي نتمكن أيًضا من رؤية !
!الرهيبة، رؤية وجه الشياطين التي تحكم عالمنا ؟

اآلن الجميع يعلم أنه بمجرد إزالة اإلحتياالت، فاز دونالد ترامب قانونًيا بالتصويت الشعبي، إذ لم يتنافس سوى الديمقراطيون
.والجمهوريون عالوة على ذلك، والغريب أن�ه لم يتم تمثي�ل أي ح�زب سياس�ي آخ�ر، ال لي�برالي، وال معت�دل، وال أخض�ر، وال

! نظريًا، يجب على محكم�ة الوالي�ات المتح�دة إتخ�اد ق�رار، من أج�ل ال�رد على ش�كاوى وسطي وال بيئي، في هذه االنتخابات
.االحتيال التي ال تُحَصى لكن هل ستفعل ذلك ؟ من هم الشياطين الذين سيحركون ذراع عدالتها ؟

Actusبن���اءً على مب���دأ   Reus و Mens  Reaيجب على الق���انون الجن���ائي األم���ريكي أن يحكم فيم���ا يخص ص���حة ،
! االنتخابات، وهذا األمر سيستغرق وقتًا طوياًل وسيستفيد منه ترامب، ألنه ال يزال رئيًسا في الوقت الحالي

1    الكلمة  تقسيم  "démocratesتم           إلى  األصلي النص في الديمقراطيون  démon-cratesأي   الكلمة".  تعني démonو
.   عفريت  أو شيطان

2    الكلمة  كتابة  savoirتمت             األصلي  النص في علم، أو معرفة  sa-voirأي  saالجزء.    ك   çaينطق   " "  الجزء  بينما ، هذا ويعني
voir                           ." "   " "   " "  يُصرُّ  فلماذا التاريخ، من الحلقة بهذه علم على كان إذا ترامب أن لقول وهذا شاهد أو Eى أ Eر أو EرEظE ن يعني

.         جديد  من عيشها أو ُرؤيتها على
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أو مجموعة من األفراد  في حالتنا  الديمقراطيون بارتكاب فعل إجرامي، يجب أن يكون ق��د "[بشكل عام، إلدانة فرد  " - [
الفع�ل اإلج�رامي  الني�ة اإلجرامي�ةactus reus)ارتَكَب الفعل غير الق�انوني  ) وأن تك�ون لدي�ه الحال�ة الذهني�ة المطلوب�ة  )

mens rea لتشكيل جريمة جنائية لذلك يجب على المحكمة أن تحدد عنصري المخالفة، وهما . )actus reusو mens
reaبما ال يدع مجااًل للشك ، :

– Actus reus :حتى لو كان مخفيا أو ُمغَطى، ارتكب الفعل  !
– Mens rea :من المستفيد من الجريمة ؟ النية اإلجرامية مثبتة من خالل تزوير األصوات، مما يؤكد الفعل اإلجرامي .

https://ojen.ca/fr/resource/en-resume-mens-rea-actus-reus

.٢٠٢٠في هذا اإلطار، سيبدأ اعتقال المحتالين قبل اتخاذ ق�رار بش�أن انتخاب�ات آمن�ة جدي�دة، من المحتم�ل ُمبرمج�ة في م�ارس 
ونظ��ًرا ألن اختالس األص��وات ليس قض��ية إجرامي��ة، ف��إن الك��ونجرس ه��و ال��ذي يجب أن يعين رئيس ون��ائب رئيس الوالي��ات
ا ونائبً�ا ل�رئيس .المتحدة، حيث تقوم كل والية بتف�ويض ممث�ل ون�ائب ممث�ل من حيث المب�دأ، يجب أن ينتخب أح�دهما رئيس�ً

.الواليات المتحدة

يجب معرفة أنه في جميع الحاالت، على الجيش األمريكي، الضامن، بالضرورة، لحماية البلد والدفاع عنه، أال يقبل أبًدا أن يفوز
.خونة األمة مثل باي�دن وال�ديمقراطيين العولم�يين بانتخاب�ات أخ�رى فه�ل سيَنض�م الجيش إلى الميليش�يا، بمع�نى أن�ه س�يرفض

االنصياع للسلطة القائمة وسينظف بنفسه هذه الفوَضى في انتظار انتخابات جديدة موثوقة ونزيهة ؟

ل��و ك��ان الح��ال ك��ذلك، النتَهى أم��ر العولم��يين الغرب��يين، حيث من المحتم��ل أن يوقِ��ف ه��ذا اإلج��راء، لبعض ال��وقت، معظم
. المرتبط�ة ببي�ل جيتس والعولم�يين كم�ا س�ينتهي،Google و Microsoft اتصاالت األنترنت التي تقودها األنظم�ة الس�يبرانية

! : حقيقة قانون األحد أمر أفراد الطرفين، الذين ما زالوا ال يفهمون سر الوعي الكوني

نظًرا لعدم مشاركتها بشكل مباشر في الحلقة الكارمية للواليات المتحدة، وبما أنها تتمتع بنظامها المعلوماتي الخاص، ستخرج
.روس�يا س�المة تقريبً�ا من ه�ذا الخل�ل الس�يبراني في مص�فوفة خدم�ة ال�ذات ومن ثم س�يتم إحب�اط الح�رب العالمي�ة الرقمي�ة

! والسيبرانية بدون طلقة مدفع واحدة

العبث على الظهور في الصفحات األولى ألخب��ار ك��ل ي��وم "في غضون ذلك، األوقات الحالية مازالت مشوشة للغاية، ويُصر  "
-جدي�د، ألن الس�يكوباتيين العولم�يين يش�عرون ب�اقتراب نهاي�ة عرض�هم  رؤس�اء ال�دول مث�ل م�اكرون أو ميرك�ل، ليس�ا إال بعض
.العين��ات األوروبي��ة لتل��ك الطفيلي��ات الرديئ��ة والض��عيفة في الغ��الب، ال��تي ت��رتعش على رأس حكوماته��ا دمى النخب��ة ه��ؤالء،
.المنتسبون إلى الدولة العميقة الحاكمة، لم يعودوا يعرفون كيف يخفون تجميعاتهم الساحقة من ع��دم الكف��اءة والخيان��ة وعلى

.الرغم من خداعاتهم البارعة وألعابهم المنافقة، فإن ما يقرب من نصف الساكنة ما زالوا يؤمنون بهم ويدعمونهم

.تحبط هذه الحالة المؤسفة األفراد العاديين ال�ذين يش�كلون ه�ذا النص�ف، وتل�وم كث�يرين آخ�رين ممن يعتق�دون أنهم يعرف�ون
.يستمر هؤالء األشخاص الساذجون في االعتقاد بأن الوضع سيُحل ِلوحده، دون أي جهد أو تضحيات من جانبهم ه�ذا ألنهم

جائحة كوفيد الكاذبة .مازالوا ال يفهمون حًقا مدى الخطر الذي يقترب بعد  " "

نظ�ًرا ألن ه�ذه ال�دمى تحت قي�ادة أعلى مكون�ة من كيان�ات أو ذك�اء ذي كثاف�ة رابع�ة، ال�تي وض�عت بنفس�ها ت�رامب في منص�ب
م نهاي�ة الزم�ان، فعلين�ا حقً�ا أن نفهم أن�ه مهم�ا يفعل�ه أو يفك�ر في�ه األش�خاص غ�ير الس�لطة ب�داًل من هيالري كلينت�ون لكي تُحس�َ
المبالين أو الواثقين بالمستقبل، لن تسمح نخب الدولة العميقة ألي شيء أو ألي شخص بتغيير خططهم، ألن ذل�ك من ش�أنه

.أن يقوض مهمتهم التي، على الرغم مما قد نعتقد، تتوافق مع قانون األحد

https://www.lepoint.fr/insolite/donald-trump-elu-president-les-simpson-l-avait-predit-en-2000--10-
11-2016-2082200_48.php

نون، فإنهم يشرعون اآلن في أعمالهم علنا، ويعرضون بفخ�ر إنتم�ائهم إلى الص�هيونية اآلري�ة أو إلى كنيس�ة وألنهم بالتحديد ُمحّصَ
،(WEF).الش��يطان بالتأكي��د على نواي��اهم من خالل المؤسس��ات المض��يفة، مث��ل المنت��دى االقتص��ادي الع��المي ل��دافوس 

، من خالل(CFR)، ومجلس العالقات الخارجي��ة (BIS)، والبنك المركزي للتسويات الدولية (IMF)وصندوق النقد الدولي 
 وغيرها، يكشفون عن جمي�عOpen Sociey و المجتمع المنفتح Rockefeller و Ford و مؤسسات Bilderbergمجموعة 

! .خططهم بوضوح ألي شخص يريد البحث قصد الفهم لذلك، فإن موقفهم منطقي للغاية
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https://fr.sott.net/article/36352-L-agenda-secret-de-la-Banque-mondiale-et-du-FMI

في فترة تغيرات عميق�ة للغاي�ة كم�ا هي اآلن، وعلى عكس م�ا ي�وّدون من�ا تص�ديقه، ف�إن س�لوك النخب نبي�ه وم�دروس وعقالني
.للغاية دعونا ال ننسى أنهم دمى مدفوعة للتصرف على هذا النحو وجعلنا نتخد المثانات كفوانيس لذلك، ال يمكنهم التصرف .
بطريقة أخرى، ألنهم اآلن مدفوعون للعمل باإلفراط، والمبالغة، وتعّدي الح�دود، لتوف�ير فرص�ة لك�ل ف�رد من الثماني�ة ملي�ارات

ِّر كثافة الواقع
! الناس الذين يسكنون األرض، حتَى يستيقظ ليُغي

مثان�ات عي�د الميالد  "بينما نكتب هذا النص، وكما نش�ير إلي�ه ك�ل ع�ام، ف�إن  "Noëlت�زين م�رة أخ�رى ش�وارع الم�دن ح�تى .
.تكنولوجيا الذكاء االصطناعي أصبحت ضرورية لقيادة آالف األميال من األضواء المتسلسلة وعروض الطائرات بدون طيار

https://actu.orange.fr/societe/videos/nouvel-an-en-ecosse-le-spectacle-magique-de-centaines-de-
drones-CNT000001vY8uR.html

! لذا فهم يتغذون بش�غف على بقدر ما هو مذهل، ال يزال الناس يؤمنون ببابا نويل، بِيسوع الصغير في المهد، وسائر الخرافات
! وه�ذا تعرف�ه كيان�ات .الباط�ل، والف�ارغ، والك�ذب، وال�وهم، والعبث، وبالت�الي عَلى ال ش�يء الحقيق�ة ال تهمهم على االطالق

ارتفاع كثافاتها "األسطرال والمستويات العليا، إذ تشاهده من  " !

"في التقالي�د القديم�ة، الج�زء  (El في ص�يغة المف�رد، ه�و كلم�ة عبري�ة مش�تقة من "Eloahمن كلم�ة اإلاله  ) وال�تي تع�ني  " "
Elohîm بص��يغة الجم��ع ل��ذلك ف��إن " .)El ض��مير منس��وب إلى روح اإلاله وبالت��الي، االحتف��ال ب� . "NO-Elيع��ني حرفيً��ا 

سحب ذيل الشيطان االحتفال بإنكار الروح اإللهية، والتي تعبر عنها االستعارة  " " : )!

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

عالوة على ذل��ك، إذا ك��ان الن��اس على علم وإدراك باألص��ول الش��يطانية لعي��د الميالد
Noëlلما استمتعوا باالحتفال بزحل، مولوش، نمرود، كرونوس، بعل، س�اتان، إلخ، ك�ل ،

رون في البابا نُويل ! شياطين النار هؤالء، الملتهمون لألطفال الُمنّكَ

: : األصول الشيطانية لعيد الميالد شاهد

https://www.reseauleo.com/la-veritable-origine-de-noel/

https://www.reseauleo.com/les-origines-sataniques-de-noel-video-
humour/
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المثان�ات المتأللئ�ة واألوه�ام الالمع�ة ال يري�د، وال يمكن أن يختفي، ألن الن�اس األغبي�اء والجهل�ة ال "ه�ذا الع�الم الق�ديم من  "
.يزالون يفضلون التمسك بتقاليدهم الكاذبة، بداًل من رؤية حياتهم اليومية كما هي، وكما تحتضر في هباء ديكورها

! ال عجب أن هؤالء األغبياء العاديين بسحبهم لحية شيطان سانتا كلوز، يطلقون عنان قوى األبوكاليبس

: SOTT–  ٢٠٢٠-شاهد أحوال الطقس  ملخص شهر نونبر 

https://www.reseauleo.com/conditions-meteorologiques-resume-decembre-2020-sott/

ون على السماح للجهلة باالس�تمرار في الوق�وع في
ّ
هدنات عيد الميالد، الممثلون السياسيون يصر "كما يحدث غالبا خالل  "

! فخ وهم األضواء الكاذبة، وهنا ال توجد رّدة فعل، فالجميع سعداء بلعب اللعبة

 طقسNo-Elبالتأكي�د ال، ألن هل رفع الحجر الصحي الثاني حتى يتمكن الناس من االحتفال بالكذب، ك�ان مج�رد ص�دفة ؟ 
 ألنه على مستوى آخر من! مثمر للغاية ومثير لالهتمام بالنسبة لعبدة الشيطان، من أجل توفير المزيد من الطاقة آللهتهم الشريرة

، كون نخب المؤسسة المتنورة ال يُستبدلون أبًدا، فالمشاكل التي يواجهها مجتمعنا، والتي عن قصد ال تُح��ل، "الواقع الحاكم "
! تستمر

! إن الفوض�ى الحالي�ة ال�تي يخفيه�ا موس�م يتم االحتفال بعيد الميالد كل عام من�ذ أل�ف ع�ام، ألن�ه يمث�ل ترفي�ه لس�ادة ال�وهم
Noëlبشكل فاضح تحت كل هذه الش�رارات وال�بريق، هي نتيج�ة مباش�رة لق�وة تخريبي�ة دائم�ة، تخ�دم مص�الح نخب�ة أقلي�ة من 

.الشياطين السيكوباتيين، وليس مصالح الشعب

وبالتالي، فإن تدهور مجتمعنا نحو الشمولية واالستبداد لن يتوقف أب�ًدا، طالم�ا اس�تمر ه�ذا التخ�ريب ولم يخت�ف األش�خاص
.ال��ذين يقف��ون وراءه وال��ذين يظل��ون متش��بتين ب��ه وعلى ال��رغم من أن الش��عب غ��ير راض عن وج��وده الب��ائس، فإن��ه من خالل

! معتقداته الخاطئة وعدم بحثه عن الحقيقة، يوافق دوما على ترك إرادته الحرة جانباً حتى تستمر اللعبة

- إقفال الكوكب  الباب ليس مغلًقا Planet Lock Down"شاهد فيديو   / "!

https://www.reseauleo.com/planet-lock-down/

إن الهدف الخفي للنخب الكاذبة وأولئك الذين يحكمونهم، وكل من يتصرف مثلهم، هو أنه في نفسية ك�ل ف�رد ع�ادي، بع�د أن
م أخيًرا األبوكاليبس عالم المال، والفساد، واألكاذيب واألضواء الوهمية، تولد من جدي�د فك�رة أن الحب والس�الم وال�وفرة تهّدِ

.وكل البهرجة، ستسود قريبًا على األرض
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ف��ارغ و Co-vide"أال يجب أن يبدأ هذا الشخص في إدراك أنه بعد  كو  " ) - ( "No-El"
يجب أن يتوقع ويخشى إضطرابات أشّد قوة في المستقبل ؟

ألن ما خططت له هذه المؤسسة الشيطانية المتنورة لهؤالء الناس العاديين هو أس�وأ بكث�ير
!… مما سبق

لكن كعادت��ه، بع��دم محاولت��ه الفهم واس��تمراره في رفض مس��ؤوليته، ف��إن ه��ذا الش��خص
! العادي سيفضل العودة إلى كهفه لمواصلة النوم

! تم وضع الطعم، هناك خطر وشيك على النائمين العاديين

كم عدد األشخاص الذين سيقعون في الفخ الذي نصبه ذوو خدمة الذات من الكثافة الرابعة، الذين ب�تركهم الن�اس يعتق�دون
 نحو دورة عصر ذهبي جديد ؟ من المحتم�ل، أك�ثر منNO-ELأن خطط النظام العالمي الجديد قد تم إجهاضها، يدعون إلى 

!  من سكان العالم٩٨%

لقد أبلغنا عدة مرات أن العصر الذهبي الجديد يعني ببساطة عودة البشر الع�اديين إلى دورة تناس�خ بالكثاف�ة الثالث�ة، مخصص�ة
، و ال�ذين ينظم�ون بأنفس�هم حلق�ات الس�ببية الرجعي�ة …للناس الذين لم يفهموا بعد قوانين الجاذبية، الكارما، وق�وانين الك�ون

.الشهيرة الخاصة بهم، والتي تجبرهم على التجسد، إلى األبد، في عوالم ذات كثافة ثالثة

وبما أن األمر قد ُحسم، فمن األفضل بالنسبة لعمالء الدولة العميقة التظاهر بالمقاومة، ألنه على أي حال العالم سيُدمّر ووظيفة
.سجان الجنة مكرسة لهم

في الواقع، كما يفهم البعض، نخب الدولة العميق�ة ليس�وا س�وى س�يكوباتيين، أش�خاص بال روح وال ض�مير، يعرض�ون عالني�ة
.خضوعهم لآللهة ليزي أو زواحف خدمة الذات من الكثافة الرابعة في حين أن معظم السياسيين رفيعي المس��توى، ال��ذين تم

.التطفل على ذكائهم من قبل ذكاء النفيليم، تبين أنهم مرضى عقليين حقيقيين
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.نخب الدولة العميقة بدأوا بإظهار وجوههم الحقيقية
"رؤية هذالذلك، بالنسبة لمن يعرف  .، فلن يبقى سوى القليل في السر"

إن اإلنس�انية جمع�اء منخرط�ة في تحوله�ا من أج�ل دورة تط�ور جدي�دة للع�الم في الكثاف�ة الثالث�ة أو الرابع�ة، وال ش�يء يمكن أن
ومع ذلك، فإن أي فرد سليم جسديا وروحي�ا وعقلي�ا، س�يتوجب علي�ه أن يق�رر بنفس�ه بش�أن ه�ذا االختي�ار،.يوقف هذا التقدم 

! وإال سيختار اآلخرون مكانه

...الحقيقة الفظيعة هي أن 
إذا ُطلب من الن����اس رك����وب عرب����ات ليتم نقلهم إلى
معس���كرات الحماي���ة من ف���يروس كورون���ا، فمعظمهم

.سيكونون في صّف االنتظار

فسواء تم تعيين باي�دن أم ال، وس�واء اعتَق�ل ت�رامب جمي�ع خون�ة الدول�ة العميق�ة أم ال، وس�واء تمت إطاح�ة م�اكرون الم�رعب
ووزرائه المشؤومين أم ال، وسواء كافح البروفيسور راولت، المحاط بباحثيه البالغين بالك�اد، بال ه�وادة ض�د ف�يروس زائ�ف أم

ل أحد شيئا من التغيير الكبيرال،  ! لن يبّدِ

! هم، مثل خونة الدولة العميق�ة كباي�دن وأعوان�ه، ألنه سواء ترامب أو راولت أو اآلخرون، هم جميًعا يعزفون نفس الموسيَقى
ا نفس قائ�د بي�ل جيتس، كالوس ش�واب، ميرك�ل، م�اكرون، ومث�ل ك�ل ه�ؤالء الس�يكوباتيين من الص�هيونية اآلري�ة، ل�ديهم جميعً�

Nephilim: مجموع�ة مفرط�ة األبع�اد مكون�ة من  األوركس�ترا  ، Gris  ، Kingu  ، Draco  ، Lizzieو كيان�ات خدم�ة ال�ذات  
! وكلهم، بال استثناء، يتطورون تحت رعاية قانون األحد!  األخرى من الكثافة الرابعة

! خاصة عندما ينبع الحل من من الواضح أن الطبيب بدوائه هو الجواب أمام كل األمراض
! بص�راحة، من ك�ان يظن أن ك�ل ه�ؤالء األش�خاص الب�ارزين، األذكي�اء والمثقفين هالة منقذ

ف�ارغين )  ه�ؤالء هم س�اللة! -للغاية، سيقعون في فخ أكاذيبهم وسيدوس�هم قطي�ع من الك�و
جديدة من الثدييات البشرية في المستقبل، لم يسعوا أبًدا إلى الص��عود إلى مس��توى جدي��د من

!( التطور

وبالنظر إلى الوضع الحالي على كوكبنا، فمن األس�هل بال ش�ك انتظ�ار م�ا يعت�بره المكفوف�ون
، ه��ؤالء األف��راد ال��ذين يس��كنهم جن��ون العظم��ة، المتنك��رون في زي محس��نين "مالئك��ة الن��ور "

زوا العم��ل مكانن��ا إنهم ملي��ئين ب��الحب والرحم��ة ! أليس ك��ذلك ؟ ك��ل .لإلنس��انية، لكي يُنجِ��
! واحد منهم يدافع عن رغبته في إنقاذ وشفاء البشر بعالجه الخاص، وبطريقته
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ا الخط��ر يل��وح في األف��ق، خط��ر االنقس��ام، والم��وت، زون لألبوكاليبس رغم أنفسهم، ي��رون أيض��ً هؤالء المالئكة الزائفون، الُمحفِّ
ري اإلنسانية، لن يتخلوا عن العالم لهذه النهاية المش��ؤومة ال��تي ترس��م ِّ

.والنهاية، والدمار لكنهم بفعل اقتناعهم بمهمتهم كُمحر
! .على جدران حياتهم اليومية هل يؤمنون أيًضا أنه يكفيهم أال يتركوا الظل، الشر ينتص��ر، كي ينم��و الن��ور، الخ��ير ؟ َوهم ب��ارع

ألن يرسل هذا السيناريو، الذي اقترحه بشكل جميل عمالء خدمة الذات من الكثافة الرابعة، كل هؤالء األشخاص م��رة أخ��رى
، اإلزدواجية الخاصة بعوالم الكثافة الثالثة ؟ النور ضد الظلمات "إلى أنماط  "

من الواضح أن كل هؤالء الناس، الغارقون في وهم عالمهم الخارجي، المقيدون بكل سالسل الجحيم هذه، م��ا زال��وا يؤمن��ون
! بها

نحن نعلم أيًضا أنه في عالم اليوم ذي الكثافة الثالثة، الدافع الفك��ري أو التوج��ه اإليث��اري لألف��راد يش��كالن بالتحدي��د ثغ��رة أم��ام
.الفساد، الذي يسمح للخطط المفترسة أن تجد مدخًلا وتخترق النفس اإلنسانية

كم من الناس الذين أرادوا فعل الخير بإنقاذ المظلومين، تركوا أنفسهم تنشغل بالحاجة إلى المال، وأحيانً��ا الكث��ير من الم��ال،
! إن الجش��ع من أج��ل المص��ادقة على مؤسس��اتهم الخيري��ة ثم توس��يعها حاص��رهم بش��كل وفي النهاية، تِعبوا أو تم خداعهم

! دائم

بالطبع، في عالم من الكثافة الثالث��ة في خدم��ة ال�ذات، ودون أن ي�دركوا ذل�ك، ك�ل ه�ؤالء المحس�نين لإلنس�انية ومؤسس�اتهم،
! ألن هذه الشخصيات التي تتظاهر بالتواضع والج��ود، ال��تي أعجب به��ا أصبحوا عالقين في دوامة المال والسلطة على الغير

الموافقة الضمنية أهدت روحها للشيطان "الشعب الذي يختِلسوا أمواله من أجل مساعدة ما يُدَعى بتقدم اإلنسانية، من خالل  "
.وأص��بحت ثري��ة للغاي��ة، قوي��ة أو مش��هورة ومن بين ه��ذه الشخص��يات بي��ل جيتس، و كلينت��ون، وباب��اوات الفاتيك��ان، ومات��ا
أما ومؤسستها وآخرين ع�ّدة وق�د مثلت، معظمه�ا، نقط�ة دخ�ول لالتج�ار ال�دنيء باألطف�ال والبش�ر، و أن�واع .أمريتاناندامايي  ) (

.أخرى من الفساد

ألم يكونوا على علم بأن الجحيم دائما مرصوف بالنوايا الحسنة ؟
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.على الرغم من شرعيتهما في بعض األحيان، إال أن الخوف والجهل يقضمان الفرد الساذج يصيبانه بالشلل، ويجعالنه أخرق،
.غبي، كسول وضعيف وهكذا يقود الجهل إلى الخطر في حين أنه إذا نجح في تجاوزهما، ف��إن الك��رب والخ��وف والعجرف��ة، .

! قد يجعلونه أكثر شجاعة
! : ما ال يقتلنا، يجعلنا أقوى فكما يقول المثل

، أسهل بكثير ! في حين ...بصراحة، بالنسبة لمن يريد أن يتألق، فإن جاذبية عالم خدمة الذات، أي الراحة، والمال، والسلطة 
أن البحث عن المعرفة، مجاني، يتطلب التكتم، والمثابرة، واإليمان الحقيقي، والكثير من الش��جاعة والبس��اطة، وقب��ل ك��ل ش��يء،

! حكمة داخلية عظيمة

.في الكثافة الثالثة، إيثار اإلنسان غالبا ما يصبح مهتما وذلك بسرعة والمصلحة ليست في خدمة اآلخرين في تلك اللحظ��ة، ال .
القائم على المصلحة الذاتية ين��درج في خدم�ة ال��ذات "يزال اإليثار  ! وم��ع ذل��ك، يمكن��ه أن يش��كل بداي��ة وزارة حقيقي��ة في "

.خدمة اآلخرين، إذا لم تفسده الحاجة إلى المال، وإذا كان مثله األعلى منقوشا حًقا في النفس

معرف��ة أي ش��يء، رؤي��ة ه��ذا وع�دم  "إذن، أال ينبع الفساد من أعماق اإلنسان الذي، بإصراره على البقاء راض��يًا على ع��دم  " " "
يظل متردًدا وخائًفا وخاضًعا، مكتفيا بالصمود وبالتعايش المطيع مع الوهم ؟

-في نهاية المطاف، اإلنسان الحقيقي، إنسان المستقبل الذي سيكون ق��د ش��ق طريق��ه ع��بر حف��رة أرنب أليس الض��يقة  أو ال��ذي
 عبر ثقب اإلبرة لمن يفضل هذه العبارة  سيكون قد رقي حًقا إلى مستَوى مخل��وق إيث��اري ج��وهرا س��يكون ق��د

ّ
.سيكون قد مر -

.رفع نفسه، بجهد كبير، إلى مرحلة جديدة من التطور اإلنساني، للوصول إلى عوالم وعي خدمة اآلخرين

هذا ألنه بعد ظهوره في ع�الم آخ�ر، بالج�انب اآلخ�ر من الجح�ر، س�يكون ق�د عم�ل حقً�ا على فهم كيفي�ة مس�امحة ك�ل ه�ؤالء
مالئكة النور والذين أرادوا إنقاذ اإلنسانية سيفهم حينها أنه لن يتم خالص��ه من قب��ل .المخادعين الذين يظنون أنفسهم  " " " "

المسيح التعيس المسّمر على صليبه، أو أي كيان فضائي منقذ، يتدخل في واقعه الخارجي "هذا  " !

: سؤال للمالك

رغم ُجهده وكل إرادته الحسنة، فهل ستصبح يوًما ما حكمة اإلنسان الع��ادي مس�تقيمة بم��ا يكفي ليتمكن من الخ��روج من ه��ذه
الفوضى وعدم الوقوع من جديد في فخ الكثافة الثالثة ؟

.إن م��ا تس��مونه باإلنس��انية العادي��ة يتواف��ق م��ع ف��ترة مح��ددة من تط��ور وعيه��ا الجم��اعي ولكن من بين ه��ذا ال��وعي الجم��اعي
، سيكون كل فرد عاجاًل أم آجاًل مرشًحا للكثافة الرابعة في خدمة الذات أو في خدمة اآلخرين، اعتماًدا على توج��ه "العادي "

.روحه وإذا لم يحدث ذلك في هذه الدورة، فسيحدث في الدورة الموالية ربما حتى على كواكب أخرى . .

للقيام بذلك، سيتعين عليه، مثلكم، البحث بنشاط عن هويته الحقيقية، تعلّم كيفية كش��ف اإلقتحام��ات النفس��ية وإع��ادة تلخيص
ا تس��جيل، في مك��ان م��ا، جمي��ع المعلوم��ات مسار الروح ؛ باختصار، السعي وراء المعرفة الحقيقي��ة ! وله��ذا الس��بب يتم دائمً��

.المتعلقة بدورة وجوده

.في الدورة الحالية، يتم ذلك إما عن طريق فك تشفير بعض القطع األثرية المسجلة في الكتب، أو المنشورة على اإلن��ترنت في
الدورة السابقة، كانت منحوتة على ألواح الطين، على الصخور، على آثار قديمة، على مغليث أو مخبأة في الحكايات أو التقاليد

.الشفوية
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ولكن للوصول إلى معلومات حقيقية وموضوعية في لعب��ة البحث عن األدل��ة الرائع��ة ه��ذه، ت��وّجب عليكم تمي��يز الص��واب من
.الخطأ، من خالل تعلم الثقة بأحاسيسكم وفطنتكم وألنه تم توجيهكم إلى جم�ع المعلوم�ات به�ذه الطريق�ة، ف�إن آخ�ر مق�االت
.المالك تبدو أكثر فأكثر كتجميع لمعلومات جديرة باالهتمام، تم إلتقاطها على الشبكة بينما في ع��المكم المت��دهور ذي الكثاف��ة
الثالثة، أصبحت معظم المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، بحري�ة، تلقائيً�ا أو ببس�اطة، ت�دريجيا،ص�عبة المن��ال أو تم
.إتالفها تم إخفاء الرسائل التي تستحق اهتمام الباحث تحت غطاء من األكاذيب، محكًما بشكل متزاي��د، ويص��عب استكش��افه .

.كان عليكم البحث في ماليين المعطيات للعثور على خط توجيهي صائب

هذا الغطاء من األكاذيب ناتج عن انحراف العقل اإلنساني، بسبب قلّ��ة ع��دد األف��راد غ��ير الفاس�دين، الص��ريحين والص��ادقين،
.والمزيد والمزيد من األفراد الخائفين، المترددين، الخبثاء، الفاسدين، غير المس��تحقين أو المخ��ادعين ألن اله��دف األول في
.حياتهم هو إما محاولة التخلص مم��ا يث��ير قلقهم أو يخيفهم، أو كس�ب الم��ال وتجمي��ع ال��ثروة المادي��ة ليش��عروا باألم��ان و في
عالمكم على وجه التحديد، الصدق مقابل الخ��داع، هم��ا ن��وعي المواق��ف الل��ذين  يتم الكش��ف عنهم��ا بفض��ل أو بس��بب قط��بي

ر عنهما من خالل قانون اإلزدواجية
ّ
.الطاقة، المعب

الفطنة ستحتاجها
رها، ِّ

اليقظة فيك ستحر
ولكن من أجل ذلك، الكثير من المفاهيم الخاطئة

! عليك التخلص منها

.فكم��ا ش��ِهدت االنتخاب��ات الرئاس��ية ألق��وى دول��ة ك��انت على ك��وكبكم، لق��د وص��ال ه��ذان المب��دآن اآلن إلى ذروة تعبيرهم��ا
بالمناسبة، هذه الدولة كانت هي األقوى ألن بعض والياتها رعت أكثر الناس فس�اًدا على ه�ذا الك�وكب، أحف��اد أولئ�ك ال�ذين

نِِفليم أو ِإلُهيم ال�ذين، قب�ل ح�والي  (يحملون جينات كيانات نفسية في خدمة ال�ذات   ع�ام من عص�ركم، دمَّ�روا حض�ارة١٢٠٠٠)
.أتالنتس

ما يحدث اآلن في الواليات المتحدة متعلِّق بكارما هذه الكيان��ات وجمي�ع أولئ�ك ال�ذين، بم�وافقتهم الض�منية، ترك�وهم يفعل�ون
.كيفما يشائون

: سؤال للمالك

ما الذي يجب أن نفهمه من االنتخابات في الواليات المتحدة، مع العلم أنها كشفت أكبر خداع، ليس فق��ط للش��عب األم��ريكي،
بل لجميع دول العالم ؟

: من خالل هذا النوع من األسئلة بالتحديد، تم توجيهنا على اإلنترنت لتجميع، في شكل حوار، المعلومات التالية

على الرغم من أن هناك اعتراضات أيًضا بين النور والظلمات على مستويات أخرى من الواق��ع، يجب أن يتع�ايش قط��بي خدم�ة
.الذات السلبية وخدمة الذات اإليجابية بشكل طبيعي و بطريقة متوازنة على ك��وكبكم الث��الث الكثاف��ة من الواض��ح أن األم��ر لم

.يعد كذلك في الوقت الحالي

.لذلك يجب أن نذكركم بأن الكيانات المفرطة األبعاد ذات توجه في خدمة اآلخ��رين، ال تش��ارك أب��ًدا في النزاع��ات األرض��ية
لكن إذا لزم األمر، كما هو الحال في هذه اللحظة، فإنها تسمح لنفِسها بتقديم مساعدتها من أجل استعادة ت��وازن معين للق��وى
المتط��وعين "على كوكبكم، و في الوقت ذاته، ترفض التدخل في اإلرادة الحرة لإلنسان ومن ثم، بمروره��ا ع��بر نفس��ية بعض  .
رها فيروسات المذنبات، فإن إع��ادة البرمج��ة ه��ذه، ِّ

، ومن خالل إعادة دمج جيناتهم مع شفرات جديدة تُحر "المصممين بعمق
.بفضل تأثير الرنين، تعدل تدريجيًا جينوم أولئك الذين يختارون المشاركة في تغيير الوعي و نشأة واقع أرضي جديد
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الطبيعي��ة وليس عن "من الواض��ح أن التع��ديل الح��الي ال��ذي يح��دث في الجين��وم البش��ري ن��اتج عن األوبئ��ة الفيروس��ية  "
 وغيرها، والتي في حد ذاتها تشّكل محاوالت تهجين جيني إلفس��ادSARS و Covid و H.Nالفيروسات المعدلة وراثيًا مثل 

للفيروسات الطبيعية فيروسات المذنبات ليس��ت س��وى ش��فرات  ".الوظيفة األساسية  "ADN أو ARNمغلف��ة ومنقول��ة في 
غبار المذنبات المنبعث من المادة المظلمة، المادة المضادة، الالزمن، وال�تي تنتش�ر في الجين�وم البش�ري، في نهاي�ة ك�ل دورة

.ُمذنبية

! وبالتالي، فإن الفيروسات هي إن إصابة المتطوعين تكاد تكون بدون أعراض، باستثناء في بعض األحيان، حمى دون عواقب
، من خالل السماح له ب��أن يجب خلقه "بالفعل أشكال فكرية ال تأتي  من مستقبل محّقق أو مدّون، بل تنبع من مستقبل ممكن  "

.يتحّقق ويتكثّف بواسطة قوانين الجاذبية

طة، هم فقط الذين يمكنهم لذلك، هؤالء الرواد على وجه التحديد، الذين يوافقون على إعادة تشفيرهم من قبل الكيانات المخّطِ
أي م��ع ذاتهم العلي��ا والمس��تقبلية في ه��ذا الخ��ط الزم��ني لع��الم جدي��د أنفسهم  مشاركين مع  (فهم كيف يصبحوا مبدعين ( " " -

! يجب خلقه و المقدر له أن ينفصل عن القديم المتدهور

.بما أن ما في األسفل كما في األعلى، فإن التزوير الضخم لالنتخابات األمريكية يرمز إلى ه��ذا الخل��ل في الت��وازن في ع��المكم
.إنه يمثل المعركة النهائية للنور ضد الظلمات، ويشير أيًضا إلى أن األمر نفسه يحدث على مستويات أعلى من الواقع

لتبسيط هذا الصراع، يجب أن تعلموا أن��ه في الوالي��ات المتح��دة، ال توج��د س��وى مجموع��تين كب��يرتين من األف��راد، مرتبط��تين
.بمجمعين متنافسين في خدمة الذات من الكثافة الرابعة يتجلى التنافس بينهم��ا في الكثاف��ة الثالث��ة بتواج��د ط��رفين، ط��رف مؤي��د
.لبايدن وآخ�ر ل�ترامب بك�ل بس�اطة ألن الواح�د يتم تش�جيعه من قب�ل مجموع�ة من الجهل�ة، واآلخ�ر يدعم�ه مجتم�ع آخ�ر من

.الجهلة

على ما يبدو نصفها خياًرا، والنصف اآلخر، الخيار المع��اكس .يمثل األمريكيون عينة من سكان الكوكب الجهلة، التي يتخذ  " "
لكن ص��ورة ه��ذا الت��وازن الهش نابع��ة من رؤي��ة وس��ائل اإلعالم التقليدي��ة الفاس��دة و ال��تي ب��دورها س��اذجة، و تري��د جعلكم

.تصدقون ما يجب عليكم تصديقه

.أنتم تعرفون اآلن أن الديمقراطيين، أي المؤيدين لبايدن، يسعون إلى الحكم بالقوة والسلطة هم من تلك الكائنات التي تف��رض
الحقة من اليونانية cratie"القراطية   ( "κρατία السلطة على الشعب  ديُم "، القوة ( ) /démosمن اليونانية بالقوة لذلك . ) "

 الش��يطان، ومن الواض��ح أنSatan: المس��ؤول اإلقليمي لآلله��ة في التقالي��د الس��ومرية، أي  فهم من ساللة اإلله إنلي��ل، س��اتام
.كالوس شواب هو أحد كبار أعيانه

.كالوس شواب، أحد أعيان كنيسة الشيطان في منتدى دافوس
هل بدأ أعضاء الدولة العميقة في الكشف عن أنفسهم ؟

ر النظام العالمي الجديد، تعمل اآلن في مأمن من العقاب، ألنها تعرف أن البشر الع��اديين أك��ثر مي��ل إلى طلب
ّ
النخب التي تسي

، بداًل من حل مشكلة بمفردهم وهكذا يتم إجبار أكبر عدد ممكن من البش��ر السلطات اإلدارة الدولة .المساعدة من النظام  ) / / (
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! على أي ح�ال، على طلب مساعدة النخب، حتَى يتم، من خالل مش�روع كالوس ش�واب، تق�ديم إع�ادة الض��بط الك��بَرى لهم
.الكوفيدستكون إعادة الضبط الكبرى هذه أول وسيلة تحّكم بعد 

. كالوس شواب و إعادة الضبط الفاشية الكبَرى إقرأ المقال التالي :

https://www.reseauleo.com/klaus-schwab-et-sa-grande-reinitialisation-fasciste/

لق��د تح��دثنا مس��بقا عن ذل��ك، س��يحاولون أواًل تنظيم اس��تبدال جمي��ع العمالت العالمي��ة
. بعدها، إجراءات أخرى بنفس القدر من الغباء والصرامة، مخطط تطبيقهاPhénixبالفيِنكس  .

https://or.fr/actualites/the-economist-preparez-vous-monnaie-mondiale-
2018-1179
https://www.youtube.com/watch?v=IOuzxuXkGpg

: أليس�ت إع�ادة الض�بط الك�برى مخصص�ة أوال ألولئ�ك ال�ذين ل�ذا س�ؤال يط�رح نفس�ه اآلن
يفضلون مواصلة النوم ؟ أم أن هناك آفات أخرى للموالين ؟

في النهاية، هل سيكون هذا اإليقاظ الكبير للجميع ؟

يتعلّق األمر بفهم أن االنتخابات األمريكية هي واح�دة من أك�بر س�احات القت�ال للح�رب العالمي�ة الثالث�ة، وال�تي ليس�ت س�َوى
: عملية حرب كبيرة في الفضاء الك��وني والفض��اء الس��يبراني، ته��دف إلى ت��دمير وعي العق��ل اإلنس��اني، وس��يادة حرب سيبرانية

)فكره لهذا تم إنشاء القوة الفضائية في أمريكا  .US Space Force...)

https://www.nouvelordremondial.cc/2020/12/21/le-personnel-de-la-force-spatiale-porte-le-nom-de-
gardiens-de-la-galaxie/

… وجيش الجو والفضاء في فرنسا

https://www.youtube.com/watch?v=AqFPsiU-J-o

. لقوتها الفضائية الجديدةStar Trek"على ما يظهر، قد سرقت القوات المسلحة األمريكية رمز المسلسل  "
 ولكن، عند التفكير في األمر بعناية، ألم يحدث العكس ؟

نفس ) وك�ذلك إنش��اء وح�دات عس��كرية متخصص��ة في المعلومي��ات وإع�ادة برمج�ة النفس البش�رية بال�ذكاء االص��طناعي  . …
…(الشيء في دول أخرى 

.أنتم تعلمون اآلن أن الديمقراطيين يرغبون في الحكم بالقوة والس��لطة إنهم يمثل��ون الش��ركات المص��رفية الك��برى لملكي��ة ال��دم
أم��ة واح��دة تحت س��لطةاألزرق، نسل العمالقة نفليم، الذين يخططون للقض��اء على األمم وال��دول والش��عوب، من أج��ل إقام��ة 

! : سلطتهم واحدة
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.هذه السلطة القائمة على الرعب، ستُخِفض ترددات رنين اإلنسانية إلى أقصى حد وسوف يفعلون ذلك، بهذا النح��و، لس��بب
إلوهيم، ليزي وآخرين، التي ستعبر البوابات البعدي��ة المتواج��دة في مك��ان م��ا /وجيه للغاية فالصهاينة ينتظرون رؤية اآللهة نفليم .

.في الشرق األوسط

Chronique n°7     : Une invasion alien, la prochaine phase du plan     ?  

، وال��تي بع�د بض��عة أش��هر من الحقن، س��تقتلARNللقوة والسلطة ستضاف مجموعة العالجات المزعومة إجباري��ة بلقاح��ات 
…ببطء نسبة من الناس

https://www.wikistrike.com/2021/01/pr-dolores-cahill-des-gens-mourront-apres-avoir-ete-vaccines-
contre-le-covid-19.html
https://www.wikistrike.com/2021/01/les-injections-d-arnm-de-moderna-sont-un-systeme-d-
exploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologi

 أو الهيدروكس������يكلوروكينivermectine، مث������ل أدوي������ة اإليفرمك������تينSARS-Covid… أو العالج������ات بمثبط������ات 
hydroxychloroquineوك�ذلك حمالت التحص�ين باس�تخدام منتج��ات أخ�رى قائم��ة على ، كما تقترح الدعاية اإلعالمي��ة  ) (

.المصل ال تحتوي تقريبا إال على جسيمات نانوية من البلورات السائلة

! لكن الض��رر هذه األخيرة، دون آثار جانبية بعد الحقن، ستجعل مؤيدي التطعيم يقولون أنه في النهاية لم يكن به��ذه الخط��ورة
! ألن هذه الجسيمات النانوية من البلورات السائلة الموجودة في هذه اللقاحات المزعوم��ة له��ا العدي��د من سيكون قد حدث

، ألنه فعليًا مجرد وهم متحول تم اختراعه فيكوفيدالوظائف األخرى، تتجاوز بكثير االدعاء بعالج المرضى من فيروس زائف 
. السريةCIAمختبرات 

https://anr.fr/Projet-ANR-10-JCJC-0801

:   ٢٠٢٠   دجنبر   ٣١  لجلسة الكاسيوبيين في وفًقا 

... هل سيكون اللقاح خطيراً من حيث أنه سيزيد من فرص إصابة الناس بالمرض أو اإلصابة بن��وع من  م��ا هي س :
خطورة هذا النوع من اللقاح ؟

. إن التالعب بالحمض النووي هو أمر مش��بوه للغاي��ة بس��بب إع��ادة ال��تركيب الجي��ني، ك��ل ش��خص فري��د من نوع��ه ج . :
موردو اللقاحات لم يأخذوا عَلى محمل الجد أن بعض األفراد يمكن أن يتحولوا إلى مصانع اإلنتاج الهائ��ل و التض��خيم

.و الطفرات، أسوأ بكثير من تلك الخاصة ب�الكوفيد

: ويكيبيديابحسب 

ا أس�ئلة جدي�دة ح�ول المخ��اطر يثير االنتشار السريع للجسيمات النانوية وتسويقها آمالًا اقتصادية وتقنية كب�يرة، ولكن أيض�ً
.الناشئة بخصوص السالمة والصحة والبيئة، في سياق معرفة علمية مليئة بالثغرات
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الهواء والماء، ولكن أيًضا الترب�ة والش�بكة الغذائي�ة َِّرة، فهي ملوثات محتملة لجميع البيئات 
)كمواد فيزيائية أو كيميائية ُمَغي

، سواء بمفردها أو في مجموعات أو بالتآزر مع ملوثات أخرى غالبًا ما تكون أك��ثر س��مية .عن طريق التراكم البيولوجي )
.وتسمًما للبيئة من نظيراتها األكبر حجًما كم��ا أنه��ا تخ��ترق بس��هولة الكائن��ات الميكروبي��ة والفطري��ة والنباتي��ة والحيواني��ة .

.بعض الجسيمات النانوية، تشكل كذلك مخاطر الندالع حريق أو انفجار عند مالمستها للهواء

.وفي ضوء ذلك، فقد بدأت برمجة إعادة الض��بط الك��بَرى من��ذ أك��ثر من ع��ام وم��ؤخراً، بفض��ل ال��ذكاء االص��طناعي واإلن��ترنت،
.إطالقها بدأ بإحداث فوضى في العملية االنتخابية األمريكية

.جعلت هذه الضربة الرئيسية االحتيال واضحا لدرجة أنه ال يمكن ألحد، في العالم بأسره، تجاهله هذه اإلستراتيجية الشيطانية
م، الذي يتقن فن التالعب والخداع، تجعل الكوكب ينهار بأكمل��ه، ح�تى ال يتمكن أي ش�خص، ول��و الش��عب الث��ائر، من للُمَوّهِ

.الدفاع عن نفسه ضد التخطيط الشيطاني إلعادة الضبط الكبَرى

وق��د أَدى ه��ذا الص��دام بين ه��ذه المجموع��ات النخبوي��ة المختلف��ة، أي المص��رفيين والمل��وك مقاب��ل القوم��يين، إلى إخ��راج
َّت شركات األدوية الكبرى التي كانت

.التكنوقراطيين من اللعبة فهناك تحالفات تتشكل وتتفكك بين الفصائل المختلفة إضطر .
م في أجندتها مصرفيو روتشيلد، مع ماكرون في خ��دمتهم، يري��دون تعجي��ل .مرتبطة بالتكنوقراطيين، إلى تغيير استراتيجيتها للتقّدُ

.برمجة إعادة الضبط الكبرى هذه، والتي لم يكن الكوفيد سوى ذريعة لتنفيذها

ومع ذلك، هناك حكومة عالمية واحدة تتكون من تأثيرات فائقة البعدية و روحانية متنوعة، لن تسمح لرئيس مث��ل رئيس فرنس��ا
.باتباع طريقه الخاص، وبأن يصبح صاحب السيادة، كما ال يزال ماكرون وحلفاؤه الديمقراطيون الصهاينة يحاولون تحقيقه

فمنذ انتخابات الواليات المتحدة، تك��ونت حرك��ة كب��يرة تس��َعى إلى االع��تراف بالنتيج��ة الحقيقي��ة لالق��تراع األم��ريكي وال��تي من
! لكن ه�ذه الحرك�ة ال�تي تط�الب بالعدال�ة ليس�ت س��وى ه�زة شأنها أن تكشف عن االنتصار الساحق لترامب، المالك المنقذ

هدوئها الذي ال يفهمه سوى عدد قليل "أخيرة ال تهتم بها هذه الحكومة العالمية، ألن هناك سببًا وجيًها جًدا ل�  " !

ف على منظمة 
ّ
. يبدو أنها ترمز إلى حركة يقظة أشخاص يريدون أن تكون األشياء مختلف��ة عنQ.anonبدأت عامة الناس تتعر

.ما قبل ال يقوم هؤالء األشخاص بحملة من أجل فوز بايدن أو ترامب في االنتخابات، بل يأملون أنه، في نهاية الف��رز، س��تتوقف
.الشعوب عن شن الحرب ضد بعضها البعض في بقية العالم فمن الواضح أن األمريكيين قد س�ئموا من الص��راعات على ه�ذا
.الكوكب، حيث في جميع أنحاء العالم يتم قت�ل أق��اربهم أو إع��اقتهم فق��د ش��نّت الوالي��ات المتح��دة حرب��ا متواص��لة ش�هداها
.القرنين العشرين والحادي والعشرين لكن عامة الناس ال يعرفون حتى اآلن أن قواتهم الخاص�ة، بتكلي�ف من الدول�ة العميق�ة،

! والمص��رفيون وأف��راد عملت في كثير من األحيان كوسيط لتنفيذ عمليات معينة تحت أعالم زائف��ة، أي باس��م ش��خص آخ��ر
.العائلة الملكية ذوو الدم األزرق هم الذين، منذ مئات السنين، يحركون خيوط هذه اللعبة

.آخر ضربة واسعة النطاق لهم كانت إنشاء الصين الشيوعية فمصرفيو روكفلر والمجتمعات الملكية ذات ال��دم األزرق هم من
، وبالت��الي خلق��وا ع��دًوا مص��طنًعا للوالي��ات١٩٤٩ من��ذ ع��ام MAOأملوا اقتباس��ات الكت��اب األحم��ر الص��غير، ومول��وا ص��عود 

.المتحدة، في حالة انهيار االتحاد السوفيتي

.لكن بوتين لم يقع في الفخ لقد كان ذكيًا بما يكفي للنج��اح في تغي��ير خط��ة مص��رفيي المل��وك وألن��ه يتوق��ع األح��داث ال��تي .
سيرفض المشاركة فيها ويعرف ما ال يعرفه الجهلة، فمن المحتمل أيًضا أنه، مثل ترامب أو ماكرون، سيترك المش��هد السياس��ي

.رسميًا ألسباب صحية
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من أجل استعادة استقالل روسيا العسكري واالقتصادي، أنشأ س��را قس��م استكش��اف الفض��اء وش��جع تط��وير تقني��ات ص��حية
.متقدمة، ال تزال غير معروفة في أوروبا كما طورت روسيا  في ترس��انتها المعلومي��ة نظ��ام إن��ترنت يمكن، إذا ل��زم األم��ر، فص��له

.على الفور عن نظام بقية العالم
. للتع��اون المتب��ادل م��ع إس��رائيلBDSفي الجهة األخَرى من المحيط الهادي، وقعت الواليات المتح��دة على ق��انون مكافح��ة 

(.مقاطعة، سحب االستثمارات وفرض العقوبات (

https://www.bdsfrance.org/israel-revele-quun-qdepartement-de-delegitimationq-espionne-les-
militants-du-boycott/

.بموجب ه�ذا الق��انون، ش��اركت دول�ة إس��رائيل جمي�ع ابتكاراته�ا التكنولوجي�ة م��ع الوالي��ات المتح��دة نتيج�ة ل�ذلك، عق�دت
.إسرائيل تحالفات أخرى سراً، ال سيما في الشرق األوسط، وباعت هذه االبتكارات ألع��داء الوالي��ات المتح��دة خ��دمت ه��ذه
الخدع�ة الش�يطانية المجم�ع الص��ناعي العس��كري، ال�ذي طلب بانتظ��ام من الك��ونجرس العث��ور على تموي�ل من مص�رفي البن�ك

! المركزي للواليات المتحدة، من أجل تطوير تقنيات أسلحة جديدة، بحجة أن أنظمة دفاع خصومهم، لحقت بهم تكنولوجيا

ال��دماء الزرق�اء ومص�رفيهم، فق�د انض�موا م�ؤخًرا إلى "في مجال آخر، بما أن الفوض��ى منظم�ة بش��كل منهجي من قب�ل مل��وك  "
: تكنولوجي�ا المجموعة الصيدالنية والتكنوقراطية إلحراز تق�دم في أجن��دة التطعيم ض�د ه�ذا الكوفي�د الزائ�ف، إذ أن الوس�يلة

.الجسيمات النانوية من البلورات السائلة، موجودة منذ وقت في مختبراتهم السرية

كان لدى تكنوقراطيي األمم المتحدة وأوروبا أيًضا برن��امج بتع��اون م��ع الش��ركات الك��برى لتكنولوجي��ا المعلومي��ات، والص��ناعات
. ومن٢١.الصيدالنية، واللوبيات البيئية، ال�تي ك�انت تت�أخر عن مواعي�دها أك�ثر ف�أكثر ك�ان يس�مى ه�ذا البرن��امج أجن�دة الق�رن 

الواضح أن هذه األجندة ال��تي لم تح�ترم ألس�باب مختلف��ة، ال س�يما مالي�ة وسياس�ية، ق�د أعي�دت ببس�اطة تس�ميتها، في اآلون�ة
.٣٠-٢٠األخيرة، بأجندة 

مما ال شك فيه أن هذه األجندة، بعيًدا عن النية المحترمة في مقدمتها، وكما فهم الجميع، مقدر لها أن تصبح مكسبًا ماليً�ا ه�ائاًل
! .لن يؤدي إال إلى إثراء العولميين أكثر وهنا تكمن المشكلة

ي، ثم تحويل هذه األجندة فتح نافذة إلنشاء يوروقراطية تجمع بين الشركات الكبيرة من مصرفيي العائل��ة الملكي��ة، من أج��ل تع��ّدِ
.اإلطاحة بالتكنوقراطيين، واستخدم لإلعالن، في الصيف الماضي، عن إعادة الضبط الكبرى
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.فكما تفهمون، يتم عقد وفك التحالفات حس��ب الظ��روف انض��م الص��يادلة الص��ناعيون ال��ذين
عمل��وا م��ع التكنوقراط��يين ال��ديمقراطيين إلى الجمه��وريين العولم��يين، فق��ط لزي��ادة األعم��ال

المستقبلية والفوائد التي يمكن جنيها .التجارية والتحكم في تدفق األموال  " "

، اإليكونوميس��ت "ولتنفيذ هذه الخط��ة الش�يطانية، تواص��لت مؤسس�ة المص��رفيون ع�بر مجل��ة  "
. ه��ذه األخ��يرة يمكنالعلياهيئتهم الصحفية الرسمية، التي لم تكن مفهومة إال من قبل النخب��ة 

.التعرف عليه��ا من خالل رم��وز أل��وان س�يارات أفراده��ا وب�دالتهم فهم يرت��دون بدل��ة س��وداء
وربطة عنق باللون األحمر الغامق، أو بدلة رمادي��ة وربط��ة عن��ق زرق��اء، كم��ا يمتلك��ون س��يارات
.كبيرة وقوية من الطراز األول، عادة ما تكون سوداء أو رمادية ومدّرعة رم��ز التع��رف ه��ذا بين

! المصرفيين ليس مجرد ابتذال

: سؤال للمالك

 هي التي سيتم تقديمها للبشرية، فما الفائدة من أمر إجب��ار التطعيم بالجس��يماتARNفي نهاية المطاف، إذا لم تكن لقاحات 
النانوية السائلة ؟ 

: ما الفائدة من لقاح إذا تم إبالغ الجميع بأن الكوفيد غير ضار تقريبًا ؟ قبل اإلجابة، يجب طرح سؤال أساسي

س��يهم التطعيم األش��خاص الع��اديين ال��ذين ال يس��عون للحص��ول على المعلوم��ات الحقيقي��ة، وبالت��الي ال��ذين ال يبحث��ون عن
! وبما أنهم سيستمرون في تصديق األك��اذيب ال��تي تنش��رها وس��ائل .المعرفة لن يكونوا قادرين على استعمال إرادتهم الحرة

.اإلعالم الرسمية، فإنهم سيقدمون موافقتهم الضمنية وغير الواعية على الحمالت األولى

أبوكاليبس  : ! فإنها تقول شيئًا مثل ( تقدم الجواب١٣)عالوة على ذلك، فإن الكتابات اإلنجيلية 

]...[ سيقومون بتحريك صورة الوحش والوحش سيتحدث بجميع لغات العالم  . ]...[

]...[ كل واحد يسمعه في رأسه بلغته  . ]...[

]...[ وأعطاه التنين قوته وعرشه وسلطته العظيمة  . ]...[

.]...[ تبعت كل األرض، بإعجاب، الوحش وعبدوا التنين، ألنه أعطى السلطة للوحش ]...[

]...[ وكانوا يعبدون الوحش، ألنه أُعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة  . ]...[

]...[ أغَوى سكان األرض بالمعجزات التي أعطيت له لتعمل في حضرة الوحش  . ]...[

]…[ كما حقق معجزات عظيمة، فأسقط نار السماء على األرض، على مرأى من الناس  . ]...[

مهما كان رأيكم، فإن هذه التلميحات المجازية، المكتوب�ة من�ذ أك�ثر من أل�ف ع�ام، ق�د تنب��أت بالفع�ل بعص�ر الص�ور المجس�مة
.والتالعب بالعقل لحقبتكم الحالية في الواقع، منذ وقت قصير، قد استخدمت الجسيمات النانوية السائلة لتشكيل صور ثالثية
.األبعاد مثالية، ليس على الدخان أو الغاز أو بخار الماء، بل من دون أي دعم آخر س��َوى اله��واء المحي��ط لق��د تم اس��تخدام

.هذه التكنولوجيا مسبقا لخداع المراقبين الجاهلين

: هنا لمحة عن هذه التكنولوجيا المعروضة لعامة الجماهير

https://youtu.be/XSVBWPUJzYk
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01578822/document
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على سبيل المثال، إلنشاء هولوجرام فرد ما، يس��تخدم ه�ذا النظ��ام قط��ع حمض�ه الن��ووي المش�فر، نظ��ًرا الحتوائه��ا على جمي��ع
.المعلومات الالزمة لرقمنة مظهره الجسدي وبالتالي، يمكن لهذه الجسيمات النانوية السائلة تقلي��د جمي��ع الش��فرات البروتيني��ة،
.وباستخدام تقنية دقيقة للغاية، تترجمها في هولوجرام لذلك من الممكن إستنساخ وجود الفرد في مك��ان م��ا، م��ع كم��ال وهم

.سلوكه، إلى درجة تجعل المراقبين يعتقدون وجوده الحقيقي

.تُستخدم الجسيمات النانوية السائلة أيًضا في تقنيات أخرى خارق�ة يمكنكم فهم أنه�ا، في وق�ائع خدم�ة ال�ذات بش�كل خ�اص،
.تمثل مجاال واسعا من اإلمكانيات لعلم إنسانية المستقبل يتم بالفعل استخدام مبدأ تقنية الجسيمات النانوية لطباعة أج��زاء من

.الهيكل العظمي البشري في مادة متوافقة بيولوجيا، يمكن، قريبًا، أن تحل محلها في جسم الفرد، حسب الحاجة

http://www.innovatech.be/innovations/des-os-imprimes-en-3d/
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/particle3d-os-sur-mesure-imprimes-3d-implantes-patients/
https://youtu.be/Mk1f4b5vz_A
https://www.leparisien.fr/societe/sante/impression-3d-ces-organes-artificiels-qui-revolutionnent-la-
medecine-08-07-2019-8112177.php

نظًرا لوجود تقنيات أكثر تقدًما في هذه المجاالت، حتى لو أصبحت متقادمة بسرعة، فسيتم الكش�ف عنه�ا في منت�دى داف��وس
.من قبل الشيطاني كالوس شواب على أنها ابتكارية

: ما هو الهدف من كشف عبدة الشيطان فجأة عن مثل هذه اإلنجازات العلمية ؟ لذا، فلتطرحوا السؤال

ذا هيئة بشرية بمنقار طير يعالج عظام ورك .كيان سوكال  ) (
.الصورة مأخوذة بمبدأ السيكومانتيوم عن طريق االنعكاس على ماء مجرى مائي

! إذن م��ا ال��ذي .أوال، يجب فهم أن هذه التقنيات نقلت لهم من قبل كيانات من الكثافة الرابع��ة فهي ليس��ت من أص��ل إنس��اني
! : إنها كالعادة قصة مال وفير وسيطرة على اإلنسان ستخفيه هذه االكتشافات التكنولوجية الخارقة ؟ لعلكم توقعتم الجواب

سيكشف منتدى دافوس وسيعد بطباعة بيولوجية ثالثية األبعاد لألعضاء من أجل عمليات الزرع، لكن قادته سيحرصون على
إخف��اء أنهم سيس��تخدمون الحمض الن��ووي للمتط��وعين ال��ذين تم تطعيمهم بواس��طة ه��ذه الحقن من الجس��يمات النانوي��ة،

! ألغراض تجارية، لغاياتهم، بل أيًضا لنهاية الناس العاديين
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ا .ألنه، بموافقتهم الضمنية على التطعيم، سيتم تسجيل جينوم األفراد الجهلة وبمجرد تس��جيله ك��براءة اخ��تراع، سيص��بح ملكً��
. لن يعود الفرد الجاهل بعد ذلك صاحب السيادة أو مالك حمض��ه الن��ووي س��تتحكم الش��ركة في اإلس��تفادة من للشركة !

! قطع الغيار العضوية الخاصة بالفرد وسعرها، والتي بالطبع لن تبَقى ملًكا له

وسيُلزم بعد ذلك بالتطعيم بلقاح زائف، وهو مصل بسيط يحتوي على بل��ورات س��ائلة، مقاب��ل ح��د أدنى مض��مون من ال��دخل
ا به��ذه التط��ورات التكنولوجي��ة .وإلغاء الديون الشخصية حسب التنفيد التدريجي لهذه الخطة لكن خالل ه��ذا ال��وقت، مندهش��ً
المبهرة وفي قبضة خوفه الخاص، لن يتم إخباره أبًدا بانهيار النظام االقتصادي، أو إلغاء المعاشات التقاعدي��ة، أو حظ��ر الس��فر

! واإلغتراب في الخارج، وهي أمور ستحدث بموازاة ما سبق

أمر آخر سيتم اإلعالن عنه خالل منتدى دافوس، وهو الوب��اء الس��يبراني الش��هير، كم��ا س��تعلن ذك��َرى الخمس��ين س��نة المح��و
... ديون الطلبة، ديون بطاقات االئتمان، ديون القروض المص��رفية،  من ناحي��ة أخ��رى، ه��ؤالء األش��خاص التدريجي للديون :

الذين وافقوا على بيع حمضهم النووي لصالح التق��دم، ولكن في نهاي��ة المط��اف، لبالئهم، لن يتم تح��ذيرهم من أن مب��الغ كب��يرة
.من المال سيتم سحبها تدريجياً من بطاق��اتهم االئتماني�ة س�يكون وج�ودهم تحت وص�اية الش�ركة، ال��تي س�تكون ق�ادرة على

.اتخاذ قرار بشأن حياة الفرد وموته

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/lanssi-et-le-bsi-alertent-sur-le-niveau-de-la-menace-cyber-en-
france-et-en-allemagne-dans-le-contexte-de-la-crise-sanitaire/
https://www.science-et-vie.com/technos-et-futur/il-est-urgent-de-se-preparer-a-une-cyberpandemie-
58793

.الفرد العادي الجاهل لما ينتظره لن يمتلك شيئًا بعد اآلن حتى سيارته الكهربائية سيتم إعطاؤها له مقاب��ل ت��رخيص مس��جل
، المعروض مع الس�يارة، بتس�جيل جمي�ع تنقالت�ه بالدقيق�ة والثاني�ة، وحس�اب راتب�هiPod.على هاتفه المحمول وسيقوم جهاز 
.بالسنت، واقتطاع أوقات راحته، إلخ

مبني على مبدأ الوهم الهولوغرافي والرقمي، سينهار نظام المصفوفة هذا وقتا ما في مستقبله، ألن مخترعي��ه ليس��وا مث��ل الن��اس
.الحقيقيين، الذين ينعمون بالحكمة الروحانية الممنوحة لهم عندما يبحثون عنها

.من خالل إعادة الضبط الكبَرى هذه، ستقوم الشركات الطبية بكل ما في وسعها إلجبار الجهلة على التلقيح لكنها لن تخبرهم
.أبًدا بالدور الحقيقي للجسيمات النانوية السائلة اعلموا أيًضا أن آلية التطعيم ب��البلورات النانوي��ة الس��ائلة تم تطويره��ا من قب��ل
.الُمبَرَمج بي�ل جيتس ومؤسس��ته، وس�يتم توزيعه��ا من قب�ل الش��ركات التابع��ة ل�ه أفراده��ا ليس ل�ديهم ض��مير أو أخالقي�ات " "

.إنسانية

ومن أج��ل اإلجب��ار على التطعيم بالجس��يمات النانوي��ة، تمت معارض��ة العالج بهيدروكس��يكلوروكين، وإزاحت��ه بس��رعة من قب��ل
.العولميين الصهاينة لذا، فإن الطريقة الوحيدة التي تبقت لكيانات خدمة الذات هي استعمال قَوى األمن، وقوى القمع، والقوة
.الضاربة سيرغبون في تطعيم الناس بالقوة، وإسكاتهم ب�القوة، باس�تخدام طي�ف الخ��وف بحج�ة القض�اء على ف�يروس كوفي�د .

! وطفراته المختلفة، ستحاول إذن حكومة العالم عاجال فرض التطعيم بالخداع، ثم بالقوة

. وبالتغلب على مخاوفهم، س�يتمكنون من اس��تخدام إرادتهم الح�رة م�رة أخ�يرة عن�دها أولئك الذين تم تحذيرهم سيعرفون !
! سيتم تقرير مستقبلهم الخاص

Cyberفي الص��يف الماض��ي، خالل ح��دث     p  olygon  وكم��ا نُش��ر في كتاب��ه ،
The Great Resetكشف الش�يطاني كالوس ش�واب لمن يري�د الس�ماع، أن ،

الكوفيد لم يكن هذه الكارثة التي ظنتها اإلنس��انية وك��ل ه��ؤالء النج��وم الب��ارزون
في الطب، وأنه سيتضح في النهاي��ة، مج��رد إنفل��ونزا عادي��ة، اس��تخدمت كإله��اء
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Cyber.مثالي إلعادة الض�بط الك��بَرى في ال��وقت نفس�ه، أعلن ح��دث   polygon جائح�ة  ونواي��اه٢٠٢١ عن موض��وع منت�دى :
.٢١ و ١٩-سيبرانية أكثر فتًكا وتدميًرا من كوفيد

. إلى النسيان هذا التهديد س��يطيح٢١ و ١٩-في الواقع، ستكون هذه الجائحة السيبرانية أسوأ كارثة سترسل بسرعة وباء كوفيد
! ويدمر اإلنسانية جمعاء

ربم��ا س��تتم برمج��ة بث في الس��ماء لمرئي��ات تح��اكي غ��زًوا فض��ائيًا من خالل ص��ور هولوغرافي��ة للس��فن المجري��ة، ألن ه��ذه
، تم التخطي�ط ل�ه التكنولوجيا مس�جلة على بطاق�ات العولم�يين الحب والن�ور " ه�ذا الظه�ور لإلخ�وة المج�ريين من طائف�ة  " !

.وإعداده وتسجيله في وعي الناس العاديين المنومين بالكلمات الجميلة المنقولة عبر قنوات العصر الجديد

https://messagescelestes.ca/canals-auteur/

: سؤال للمالك

: أين هو أمل اإلنسانية في النجاة ؟ إذن، في هذه الفوضى العمالقة المنظمة، السؤال الكبير الذي يجب علينا طرحه

يجب أن تفهموا بشكل نهائي أنه وفًقا لقانون األح��د، ال�ذي تخش��اه وتحترم��ه كيان��ات خدم�ة ال�ذات ال��تي تحكم ع��المكم، فإنه�ا
.ملزمة باألخد في االعتبار واحترام إرادة اإلنسان الحرة

لهذا السبب، جميع خططهم مسجلة، ويتم اإلعالن عنها مسبًقا، وتبَقى متاحة ألولئك الذين، أثناء تعزيز فطنتهم وصقلها، يبحثون
.عنها عَلى شكل معرفة وباإلضافة، بم��ا أن األم��ل مس��تقبل غ��ير محس��وم، فم��ا تبقى س��َوى األخ��ذ في االعتب��ار في معادل��ة نهاي��ة

! الزمان، مسألة الموافقة المستنيرة واإلرادة الحرة واإليمان

ه��ذا  أي رؤي��ة الواق��ع كم��ا رؤي��ة الُرؤية ب��ل ِل  هذه –ولكي يتمكن الكل من اغتنام فرصته، ليس فقط للعلم باألشياء  " - " )" - "(
، يعمل الشيطانيون اآلن بدون أقنعة وهذا يعني ببساطة أنه حتَى الشيطانيين في خدمة الذات من الكثافة الرابعة، أي األك��ثر .هو –
.سلبية، و األكثر خساسة، و األشرار، يطبقون مدونة اخالقية من أجل ترك لكل فرد الخيار بخصوص توجه روحه المستقبلي

.هؤالء الشيطانيون في خدمة الذات ال يمكنهم خرق قانون اإلرادة الحرة لإلنسان، ألن هذا القانون نابع من قانون األحد و علما
األص��وات في "أنه سيتم تدميرهم، وإعادتهم إلى الطاقة المظلمة ل��و انتهك��وا ه��ذا الق��انون أو أحكام��ه، لج��أوا إلى تكنولوجي��ا 

، لجعل سديم قن��وات  الكوانتلبرو و وكالة المخابرات السرية "الرأس التي طورها  " "channelsالعص��ر الجدي�د، ب��دون ذك��اء 
الحب و النور المزعومة فمنقوالتهم هي ال��تي .ملحوظ أو وعي، يتفوهون بكل هذا الغباء المنقول من طرف أهم شخصيات  " "

.نشرت هذا الهراء حول الظهور القريب لمركبات إخوانكم المجريين

.حتَى ذلك الحين، وبما أن برمجة العصر الجديد تتالَشى، سيحاول ذوو خدمة ال��ذات اس��تعمال الق��وة ولن تُح��ّلَ المش��اكل
.الحالية بالقوة إذا بدأ العولميون باستعمال القوة فهذا دليل على أن ك��ل مص��فوفتهم على وش��ك اإلنهي��ار ونظ��امهم س��ينهار .
.بالتأكيد، ألنهم ال يتمتعون بالقوة الروحانية الممنوحة ألولئك ال��ذين يس��عون إليه��ا ففق��ط من خالل ه��ذه الق��وة الروحاني��ة، أي

.اإليمان، الثقة الكاملة في إرشاد الكيان الفردي العالي و المستقبلي، سيتمكن اإلنسان من الخالص

: واآلن، إطرحوا على أنفسكم سؤاال آخر

لماذا لم تفرض أي حكومة قانونا إلحتواء إنتشار الكوفيد ؟ الجواب هو أن الحكومات تلقت تعليمات بعدم القيام ب��ذلك، ألن��ه
١٩-في لحظة معينة، سيتم اإلعالن عن جائحة الكوفيد  . كهجوم أو إعتداء مقصود ضّد اإلنسانية/٢١

، ألنه��ا لمNurembergإذن، لن يمكن محاكم��ة الجه��ات الفاعل��ة و الحكم عليه��ا باإلع��دام كم��ا ج��َرى في محاكم��ة نوِرم��برغ 
.تس��تعمل المس��ار التش��ريعي الرس��مي لف��رض ق��انون وألنه��ا ملزم��ة ب��احترام المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة ِلنورم��برغ، اكتفت
.الحكومات الكاذبة بنشر توصيات، تعديالت، مراسيم و نظم صحية وهك��ذا ت��ركت اإلختي��ار لك��ل ف��رد في اس��تعمال إرادت��ه

.الحرة
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https://www.reseauleo.com/covid-19-la-campagne-vaccinale-experimentale-a-venir-constitue-un-
viol-du-code-de-nuremberg-et-une-atteinte-a-l-integrite-d-autrui/
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/nuremberg-et-ses-ideaux-oublies-la-civilisation-est-la-
veritable-partie-plaignante
http://www.profession-gendarme.com/pour-le-conseil-detat-lattestation-de-deplacement-
derogatoire-netait-pas-obligatoire/

! وفي ذل��ك الحين، تم وق��ف عم��ل معظم .وهكذا لم تجتمع الجمعي��ة الوطني��ة ق��ط لتص��ويت ق��انون لم تص��وت إال تع��ديالت
.المحاكم بسبب جائحة كوفيد المزعومة و النظم الصحية لم يكن بإمكان أح�د معارض�ة أو رف��ع ش�كَوى، ألن ك�ل من الس�لطة

.التنفيذية، التشريعية، القضائية، و الفروع الرئيسية للحكومة القانونية، كانوا مجمدين

.وبالتالي، سواء موظفي القض��اء و القض��اة، أو نقاب��ة األطب��اء، ال أح��د ك��ان بإمكان��ه أو أراد المعارض��ة من الواض��ح أنهم جميع��ا
.فاسدون األطباء الذين حاولوا الحفاظ على النزاهة فقدوا حق وصف األدوي�ة والعالج، وبع�د أن أص��بح الفس��اد منهجيً�ا في

! مجتمعكم الحديث، لجأ معظم المهنيون إلى السلطة التي تمثلهم

إعادة الضبط الكبَرى التي تم تشغيلها، استراتيجية شيطانية تهدف إلى عرقلة شركات الطيران التي ال تقبل التشغيل بع��د اآلن،
.كما ترفض الناس غير الملقحين

فلتدارك، وفقا لشروطهم، هذه الثغرات المزعومة في النظام الم��الي للمجتم��ع، و من أج��ل ف��رض اللقاح��ات بس��رعة، ناش��دت
.شركة المصرفيين لملكية الدولة العميقة بيل جيتس وعمله الخيري اإلجرامي

ر العولميون وضع فئات ذات أولوية٢٠وبما أن قدرة إنتاجه، التي ال تفوق 
ّ
. مليون حقنة في الشهر، ال تكفي لتلقيح الكوكب، قر

.إذا راقبتم بعناية، فالحجر ال ينحصر في البيوت فقط له عالقة وثيقة م��ع تخطي��ط الحقن معظم الن��اس لم يالحظ��وا أن تق��نين .
! التنقالت جاِرِ في المناطق، في األقاليم، في الدول، ونهاية، في الكوكب

تأثيرا بطيئا، تدريجيا، والذي بفضل عواقب��ه المؤجل�ة على بض��ع س�نوات، "فعال، األمر يتعلّق باستراتيجية حرب شاملة تقترح  "
سيسعق ويقضي على جينوم الهومو سبينس سبينس الحديث ؛ أي على الص�عيد الع��المي، جين�وم اإلنس�ان المعاص��ر الع��ادي

.الذي لم يستعمل قط إرادته الحرة لتقرير، بنفسه، مستقبله

، لم يخططوا تدمير الكوكب بنار نووية، كما حدث في زمن أطلنتس،  ساطان اإلدارة اإلقليمية "الشياطين،  بل خططوا تل��ويث"
.ثم عرقلة العملية اإلبجينية الطبيعية لإلنسان، لمنعه من تغيير مستَوى الوعي، وبالتالي كثافة الواقع

.في النهاية، افهموا جي�دا أن فك��رة التلقيح اإلجب��اري لم ت��أتي حق��ا من الحكوم��ات السياس�يون ال��ذين يري��دون إنق��اذ الش��عوب
. ألن��ه، من خالل ح��اجتهم الض��خمة للس��يطرة على الغ��ير، هم أنفس��هم، يتم التالعب بهم لق��د تمت والك��وكب ت��ائهون كلي��ا !
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رشوتهم من قبل المصرفيين و الملكية الصهيونية ذات ال��دم األزرق، نس��ل اإللهيم في خدم��ة المجم��ع المف��ترس، ال��ذي يري��د
.السيطرة الكاملة على الكوكب

.ولهذا السبب يقترح ذوو الدم األزرق من الملكية التطعيم بآلية تعليم ب��البلورات الس��ائلة ه��دفهم التتب��ع و التحكم و القض��اء،
.إذا لزم األمر، على كل هؤالء ال��ذين ال يس��توفون مع��اييرهم يمكنهم، حينه��ا، اس��تهداف بس��هولة و بالتحدي��د، بأس��لحتهم ذات
ت��ذكروا أن��ه بع��دم اس��تيقاظهم للبحث عن المعرف��ة، أعط��وا )الطاقة الموجهة، الناس الذين س��محوا بتلقيحهم ب��أجهزة التعقب 

!(. موافقتهم

 الناس األك�ثر خض�وعا، األك��ثر خوف��ا، من أج�ل إرس��الهم علىADNهدف ذوي خدمة الذات من الكثافة الرابعة هو تجميع 
.ك��واكب أخ��َرى ذات كثاف��ة ثالث��ة، حتَى يظل��وا عبي��دا لهم، خ��راف وأغن��ام اآلله��ة المطيعين أليس غ��ريب أن بعض الش��ركات
تدرس الطباعة البيولوجية ثالثي�ة األبع�اد ل�دعم العالج الط�بي للبعث�ات الفض�ائية طويل�ة األم�د و المس�توطنات على الك�واكب

األخَرى ؟

يدرس مشروع تقوده وكالة الفضاء األوروبية استخدام الطباع�ة البيولوجي�ة ثالثي�ة األبع�اد ل�دعم العالج الط��بي للبعث��ات
 الت��ابع لوكال��ةESTEC.الفضائية طويلة األمد والمستعمرات الكوكبية اجتمع خبراء مشهورون في هذا المجال في مركز 

.٢٠١٨ في نوردفيك، هولندا، في ورشة عمل لمدة يومين في شتنبر ESAالفضاء األوروبية 

 المتداولة البالستيك أو المعادن لبناء أش��ياء ثالثي��ة األبع��اد، تس��تخدم الطابع��ات البيولوجي��ة3Dفكما تستخدم الطابعات 
3Dأحبار بيولوجية مص�نوعة من الخالي�ا البش�رية و العناص�ر الغذائي�ة و الم�واد الالزم�ة لنم�و أنس�جة الجس�م مث�ل  " "

هياك��ل مؤقت��ة في نفس ال��وقت، لض��مان الثب��ات والظ��روف المادي��ة المثلى "الجلد، العظ��ام والغض��اريف يمكن طباع��ة  " .
.لتعزيز النمو

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/
De_la_peau_et_des_os_imprimes_en_3D_et_a_l_envers_pour_les_humains_qui_partent_vers_Mar
s

! ولكن إنتفاضتهم مقي�دة بمقاوم�ة الوعي جم�اعي ي�رفض يتضح اآلن بشكل منطقي لما األمريكيون ينتفضون في نهاية الزمان هذه
.المشاركة في الخطة الكارمية لهذا القطيع اآلدامي، التي تريد الس��لطات الرابع��ة الكثاف��ة في خدم��ة ال��ذات تق��ديمها لهم وألن
هذه المهزلة على وشك اإلنتهاء و كشف الفساد سيكتمل قريبا، سينهار النظام على نفس��ه، كم��ا ل��و ع��بر ثقب دودي، ليتش��كل

.في الجانب اآلخر بواقع جديد وستسجن في القديم، اإلنسانية العادية، أغنام اإلاله، القطيع الذي أصبح خراف .
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، سيتم حصاد خدمة الذات و خدمة اآلخرين كل قام بدوره بشكل رائ��ع، ا األلفا و اأُلِم .ففي لحظة إلتقاء البداية و النهاية  ) چ (
.حتَى يتمكن جزء من اإلنسانية من اإلندفاع إلى كثافة جديدة للوعي، أي للوجود

.سيتم حينها فصل القش عن الحبوب الصالحة، واستعماله كسماد أخضر للدورة التالية
بك��ل وعي عن األدوار ال��تي "كذلك، سيأتي يوم ستحتاج فيه كيانات خدمة الذات حلفاء بين الن��اس، ق��ادرين على الص��فح  "

.سيطلب البعض مغفرة من أهانوا، من أخزوا، من جرحوا، من أذلّوا، ومن دمروا.لعبتها 

هل ستس��تطيعون في تل��ك اللحظ��ة مس��امحة مفترس��يكم من الكثاف��ة الرابع��ة، العف��و عن السياس��يين وأف��راد الدول��ة الص��هيونية
العميقة، وكل هذا وأنتم منفصلون عاطفيا وموضوعيون، مع توجيه الشكر لهم لكونهم كانوا أساتذتكم ؟

ألن هذا العفو سيصبح السمسم الوحيد
!  للولوج إلى ترددات عوالم خدمة اآلخرين

إذن، هل سيكون بمقدور كل الناس فعل ذلك ؟

. ففقط بفهم المهمة الصعبة التي أسندتها ألنفسها هذه الكيانات في خدمة الذات، سيتمكن البعض من فعل ذلك بالطبع ال !

ُّ على اإلس��تمرار في الن��وم،
على عكس المظاهر، لهذه الكيانات في خدمة الذات أخالقيات أكثر من اإلنسان العادي الذي يص��ر

.على ال�رغم من أن جمي�ع أب�واق األبوك��اليبس ت�رن ب�أعلى ص��وت ففق��ط بقوت�ه الروحاني�ة، العف�و، و اإليم��ان س�يجد اإلنس�ان
! .الخالص ليس غير ذلك

وخالصة القول، هل سيتحقق السيناريو المسجل في الخط الزمني الحالي لإلنسانية، أم أنه سيبَقى عالقا في الم��ادة المض��اّدة
كإمكانية مشؤومة ؟

!ربما ما ُرصد في هذا النص والمخطط له في إعادة الضبط الكبَرى، لن يتحقق إال جزئيا للبعض، و أبدا بالنسبة آلخرين ؟

.يتوقف هذا على وعي كل فرد، و الطريقة التي سيستعمل بها إرادته الحرة، لتقرير مستقبله

أليس على الناس الذين يتمتعون بإرادتهم الحرة، تقرير هذا ؟

! هل ستتحقق، مرة أخَرى، معجزة شيئ واحد ؟ من سيعيش، ما في األعلى كما في األسفل، وما في األسفل كما في األعلى
! ! ومن سيَرى، سيعيشها سيَرى

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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