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اللِيُو    ونحوُيِللا ن الكاسيوبيووُيِللا نحنو ن ! أنتديدج م
التحية     إلقاةيحتلا ء وقةيحتلا ءاقلإ ت ! حاوُيِللا نحنو ن

هيذا النص، اليذي تم تحرييره إلرسياله تحت شيكل رسيالة إلكترونيية، كيان موجهيا في بياِدئ األمير إلى كيل الفرييق
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الذي يعمل على نشر التعليم الكاسيوبي المذهل كتابته اتضحت في نهاية المطاف فرصة للقيام بتلخيص صييغير

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لمسارنا الخاص، وإدراك أن شمسا جديدة كانت تتهّيء إلنارة أفق السنوات المستقبلية

السالم عليكم يا لُورا، أَرك، وتحيتنا لكل فريق قصر كاستلَسَرَزن،

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .منذ فترة ونحن نتجاوب مع الجلسات التي تقودها لورا، أرك، وفريقها المقرب والمتحمس نشير إليها كثيرا في كتاباتنا، لكوننا
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .نستلهم أيضا من تعاليم الكاسيوبيين هذه التعاليم من بين تلك التي لها أكثر صَدى مع مسارنا الخاص ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

لألسف، بما أننا ال نجيد لغة شكسشبير، نشاهيكم عن مشَدى معانيهشا الخفيشة، فإننشا نواجشه أحيانًشا بعض الصشعوبات في فهم، بششكل
أوضح، ليس فقط معنى الكلمات وبعض التراكيب المعاد صياغتها، بشل كشذلك عمشل نفسشية العقشل النشاطق باللغشة اإلنجليزيشة،

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الذي من الواضح يبَقى مختلفا عن عمل نفسية عقل جنوب فرنسا

ا على نحن ندرك جيًدا أن مترجمي الجلسات مع الكاسيوبِيين من اإلنجليزية إلى الفرنسية، رغم عزيمتهم، ليسششوا قششادرين دائمًشش
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ترجمة بوضوح مختلف مستويات القراءة أو نقل ترددات الطاقة التي تحويهششا مراسشالتهم وقشد يشششكل هشذا في بعض األحيشان

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .مشكلة للقراء المتعلمين الباحثين عن المعرفة

وبالتالي، فإن العقبة األولى التي من شأنها أن تمنشع تبشادل معلومشات واضشحة وسشريعة بين وعي العقشل الفرنسشي ووعي العقشل
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .النششاطق باللغششة اإلنجليزيششة، هي حششاجز اللغششة لحسششن الحششظ، يوجششد اآلن مششترجمون آليششون فعششالون كفايششة، بحيث يمكن لمهششارة
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .استنتاج العقل اإلنساني وحدسه أن ينجحا في تفسشير تعشاليم الكاسشيوبيين، وفهمهشا بمشا يتجشاوز ترجمشة الكلمشات فمن خالل

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . على وجه التحديد، أُلِهمنا للتدخل اليومما وراء الكلمات"مناشدة هذا المستوى من التواصل  "

إذن، من نحن ؟

ألبيششير٧٥ و٥نحن فريق صغير مكون من حوالي عشرين شخًصا تتراوح أعمارهم بين  رييبلأ) سنة، نعيش في نفس القريششة في اأُلود 
(ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .١١٣٣٠

البحث "ملتزمون وشغوفون بالسعي وراء المعرفة، لقد تم إرسالنا، مثلكم تماًما، على خطى الخيميائيين والمتششدربين، من أجششل 
راآل في البرانس "ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .عن ال ."سناربلا يف لآارچ
(  ٤٥  الحوار مع مالكنا رقم رييبلأ)اقرأ على سبيل المثال 

! ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .في عصرنا، ال يزال هؤالء الخيميائيون يلجأون إلى تلك المنطقة فنحن إذن جيران

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .، يعيش معظمنشا بالقليشل جشًدا من المشال ونحن على مشا يشرام وعلى الشرغم من أننشا مشا زلنشا نعتمشد على الشدخل٢٠٠٣منشذ عشام 
، ممّولة فقط بالتبرعات٢٠١٨االجتماعي، فقد أنشأنا في عام  روحانية ومادية ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . مدرسة  " "

، نقضششيECOLEO"بموقع تجديد منزل قديم بالقرب من الغابة، وهو مكان أطلقنا عليه اسم ِإكوِليُو  مدرسة ِليُو أسششود  ) يضقن ،(دوسأ / رييبلأ) "
نفور بعضنا من البعض، جروح الششروح، ا من الوقت في إصالحه، والجزء اآلخر نراقب خالله سلوكيات كل منا، انجذاب ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-جزءً
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طرق عمل نفسياتنا، ما يكبحنا وما يخيفنا، والعديد من األشياء األخرى التي نكتشفها على سبيل المثششال من خالل نظششام دالئششل
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .األسماء، قانون تزامن األحداث أو قراءة رموزها الغامضة

تفضيل مدرسة األلغاز     ١٥  دفتر المالك رقم  :  رييبلأ)للقراءة حول هذا الموضوع قبل الفعل  " يضقن ،(دوسأ / " :   )

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .بالتعلم التطبيقي للمعرفةفنحن ملتزمون كليا ويوميا 

وهكذا فهمنا أنه بمشاركة المعلومات المستخلصة من تجاربنا اليومية، التي نعمششل فيهششا بجهششد من أجششل فششك شششفرات الششدالئل،
وألننا نسمح لقرائنا باالستفادة من تجاربنا فيما يتعلق بششالقوة المحششررة للعواطششف من خالل عملنششا الخششاص لتحويششل ذكريششات

! ! ونحن ال نتحدث عن المال فقط الذات، فلم ينقصنا أبًدا أي شيء

" وبسحر روح المجموعة لشششبكة مششا، وكثششير من بين هششؤالء خاصششة النششاطقين1فن الناس"هذا بكل بساطة ألن لدينا إيمان بقوة 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .بالفرنسية، مشتركون أيضا في شبكة الكاسيوبيين

،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-فبمراقبة وتجربة حياتنا اليومية داخششل القبيلششة، وإيالء اهتمششام خششاص لسششلوكنا، وقبششول اإلعششتراف بجوانبنششا المظلمششة  كائنششات
سششعينا الخششاص إلى "الزومبي الداخلية  نحاول أن نطبق، على أفضل وجه، هذا الجانب اآلخر من معرفة مخفية، الذي نعتبره  ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-

"ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .المعرفة 

وهكذا، من خالل سعينا، علم أعضاء فريقنا بفضل الكاسيوبيين، أنه بالتعبير عن المعلومششات ونقلهششا إلى وفي العششالم الخششارجي،
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يمكن للمعرفة أن تُكَشف كمنارة تنير العالم

معلومة يمكنه أيضا أن يتوّهج ويُنير باطن كياننا ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . ذاتنا وعندما بدأ هذا النششور في إنششارة ذاتنششا، ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-لكننا أدركنا كذلك أن هذا النور : 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .فإنه أنار أيًضا الطريق لخط زمني جديد، مستقبل آخر فتحته ذاتنا العليا، نحو ما نسميه الذات المستقبلية

باختصار، اكتشفنا كيف يمكن أن يصبح أولئك من ماضينا، هؤالء من حاضرنا ؛ وكيف يمكن أن يصششبح هششؤالء من حاضششرنا من
! نحن مسبقا في مستقبلنا

الجششزء غششيرريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وهكذا، ُدِفعت قبيلتنا في سعيها عبر باب خفية، جزء محجوب عن وعي العديششد من البششاحثين هششذه البششاب ببسششاطة 
.المرئي من المعرفة، كنز داخلي ال يقدر بثمن اكتشفه الخيميائيون البيرينيون في أعماق الروح

َرَزن إال قليال، بششل في بعض األحيششان تم لقد تجرأنا على استكشاف وقائع وسبل بحث لم يستطلعها مشاركو مجموعة كاستلسششَ
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .تجاهلها ربما هناك سبب وجيه لذلك، فهذا النوع من البحث لم يكن، ألول وهلة، من أولوياتكم ألن هذا البحث ليس فكريًا ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وال ماديًا، بل يندرج في تحقيق داخلي وروحاني

! ففريششق القصششر يشششع في العششالم بالجششانب الششذكوري، أي الششدماغي، العملي، المنطقي، بالطبع، لم يكن بإمكانكم فعل كل شيء
، فلقشد كشان يتشوجب على الفريشقQuantum Future Group وCASSIOPEA وSOTTالموضشوعي، العلمي، عشبر منشارة 

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .أوال توظيف كل طاقته إلضاءة هذا العالم الخارجي من الكذب، والفساد والوهم، لتوفير معلومات في ضوء الحقيقة

العششالم ال يأخششد بعين اإلعتبششار أمششرا أساسششيا الكميششة للفتحتششان، المششراقب  (فلنتششذكر أنششه في التجربششة  رييبلأ) "  : من هي مجموعششة "
الذكاء التي أوهمت إلى المراقب فكرة وضع فتحتان عموديتان فقط، التي ترمز إلى اإلزدواجية ؟ يضقن ،(دوسأ /الوعي

ا أليس ألن بعض سبل واتجاهات البحث لم تكن بعد مألوفة عند الجميع ؟ فهمنا حينها لمششا أغلششق الكاسششيوبيون أحيانًششا أنواعًشش
! ربما ألنه لم يكن على مجموعة البحث بالقصر أن تتقدم أكثر في ذلك االتجاه ؟ معينة من األسئلة، أو لم يجيبوا عليها مطلًقا

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لذلك يمكننا فهم لماذا شعرتم أحيانًا بأنكم الوحيدين في العالم الذين يبذلون جهدهم لنشر العمل الهائششل الششذي أنجزتمونششه
! ألن أشخاص آخرين، الذين يساهمون في عمششل البحث ونشششر يمكننا أن نؤكد لكم بهذه الخطوة، أن عملكم لم يذهب سدى

الحب والنششور و بالتأكيششد، لسششنا كثششيرين، ألن من الواضح أننا ال نتكلم عن سديم  "(ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .المعرفة، موجودون على هذا الكوكب  " رييبلأ)
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .، ولهذا فسَوى قلة تتحدث عنه(SDAرييبلأ)القليل فقط من الناس يفهمون حًقا توجه الروح في خدمة اآلخرين 

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .في هذه الحال إذن، ليس هناك بعد الكثير من منارات الحقيقة المشتعلة على األرض ورغم هذا، فعند سششفح هششذه المنششارات
! القليلة، تنكشف القنوات التي تفصل العالمين وتصبح أكثر وضوًحا

كلم ة  1 يعط ي     argentتفكي ةملك ك المال يطعي ، تعن ي .gens،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-des،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-artالت ي النا.س    ف.سانلا ن أ.سانلا نف ي
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! لسنا خبراء في علم التنجيم، ولكننا أدركنا هل االقتران األخير لزحل والمشتري أدّل على االنتقال إلى عصر الدلو ؟ ربما
أنه على الرغم من الكوارث واألشياء المروعة التي أعلنها كالوس شواب في منتدى دافوس، فإن اإلنسانية تدعو إلى التحول،
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .والعششالم الخششارجي بششدأ يتغششير ومن المحتمششل أنششه لهششذا السششبب بعض المصششائب الششتي تتوقعهششا العولمششة تبششدو غششير راغبششة في

رييبلأ)الحدوث باألحَرى، ليس كما خطط لها عمالء خدمة الذات  ! (SDSريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ومع ذلك، قد تم اإلعالن عن خطط هذه الفوضى الهائلة التي تنظم على الكوكب حاليا منذ وقت طويل جششًدا حششتى أن بعض
! أسالفنا والمتدربون الخيميائيون في جبال البرانس تركوا أدلة لتحذيرنا

من جهتنا، وفي لعبة المسارات الخاصة بنا، حصلنا على األدلة األولى حول االنتقال من واقعنششا إلى الكثافششة الرابعششة من خالل
الطيششور كمششا تقششترح األسششاطير وخاصششة، بفضششل االسششتطالعات وليس  صششغار اإلوز  (بحثنششا التششاريخي المتعلششق بلغششة  " " رييبلأ) " "

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الميدانية التي أجريناها

لغة أُوك  منطوقششة أو مشششفرة أو سششريةOCرييبلأ)كانت لغة صغار اإلوز  ، وسيلة تواصششل  لهجة فراخ اإلوزة (، وبعبارة أخرى،  رييبلأ) " " )
النغدوك "ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .تتكون من إشارات وتجزئة لمعنى الكلمات، وهي لهجة استخدمها كاغوت جبال البرانس الذين عاشوا في  "

"  أو patoisتم استخدام هذه اللهجة  اإلوز إلدالل الباحثين عن المعرفة المستقبليين، أيpatte/s d'oie/sرييبلأ) أقدام "( أي  يضقن ،(دوسأ / " "
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .نحن اليوم، على بعض أسرار المعرفة الخفية

كان الكاغوت من بين هششؤالء األشششخاص، نجششارون وقششاطعو األحجششار الششذين، في الطريششق إلى سششانت جششاك دي كومبوسششتيل،
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .شاركوا في بناء كاتدرائية أوش، من بين أمور أخرى هم الذين نقشوا اسم نايت وتاريخ الميالد على أرضية هذه الكاتدرائية ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

لقد كانوا هؤالء المتدربون الذين تركوا الكثير من األدلّة والتحششف في الجبششال، الششتي بششاتت مخفيششة عن أعين النششاس العششاديين،
! وظلّت قابلة للقراءة بالنسبة لألفراد الذين كانت مخصصة لهم

فلماذا عمل خيميائيو الروح هؤالء عَلى ترك مثل هذه الدالئل ؟ ولماذا دّلَ الكاسيوبيون لورا وأقاربها على مغششادرة الواليششات
المتحدة واالستقرار في جنوب فرنسا، وليس في مكششان آخششر بأوروبششا ؟ لمششاذا بحثت عن منطقششة خيميائيششة في جبششال الششبرانس ؟

! ليس هنالك أي مصادفة

يعمل على  ب  متدّرِ الخيميائي هو  الفرنسية،  "باللغة  " "alchimiser2بعبارة أخرى بوتقته،  في  الروح  تحويل ذكريات  أو  ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .  "
،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-داخل الذات في كينونته، وعندما يخرج من األنا، يحششول الخيميششائي الرصششاص  جششروح الششروح الثقيلششة أو صششدماتها  إلى ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- يضقن ،(دوسأ /

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ذهب

أو االختصار الفرنسي لكلمششة Pb 82 : رقم  باعتبار الجدول الدوري للعناصر، فاألمر يتعلق بتحويل الرصاص  " "(،مشششكلةرييبلأ)
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .، الذي يعني الثروةTrésor : أو كنز   أو الذهبAu 79إلى رقم 

الذهب الثالث عشر أيًضا إلى الكروموزوم الثالث عشر الذي تم دمجه في الحمض النووي غير المشفر3"هذا  "، أال يشير 
والذي يحتوي على هذا الكنز المخفي، ثرائه الداخلي ؟ الحمض النششووي غششير المشششفر مرتبششط بخششزان المعلومششات الششذي يششؤثر
، سنساهم في تحويل الششبرامج الجينيششة السحر اإلبِجيني "علينا ويعلمنا وبفضل خصائص هذا المجال المورفوجيني الشهير و " ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ألسالفنا وأجيالنا القادمة

وبالتالي فإن حمضنا النووي غير المشفر يشمل تاريخ اإلنسانية الماضي والمستقبلي، ويمتلك ما يشبه برنامجا تذكاريا يتغير وفًقا
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لمشاعرنا يمكننا إذن، بفضل خصائص معينة للوعي والخيال، إعادة برمجة جينومنا، ثم واقعنا ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .اكتشاف في الذات هذه المعرفة الكامنة في الظالم، من شأنه أن يقود إلى الوعي الكامل ؛ الوعي بكل من الخفي والمعششروف
الكنز المخبأ فينا، يشير إلى اكتشاف المعرفة المخفية، الحوار الششداخلي وعمليششة الذهب الثالث عشر   (هذه المعرفة، هذا  رييبلأ) " "

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .اإلنعكاس أو المرآة

، الموجود في الروحانية، يتعلق باإلنجاز المطلق، وإدمششاج المعرفششة ورؤيششة المسششتور، ممششا يولِّششد١٣عالوة على ذلك، فإن الرقم 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .اإلستكمال الروحاني

2. بالخيميا.ء   القيا.ءايميخلاب م فع.ءايميخلاب مايقلا ل
3Trésor       كذل ةملك ك كتابها ويمك.سانلا ن كنز يطعي ، تعن ي .treize-orكلم ة عش.ر     الثال.رشع ث الذه.رشع ثلاثلا ب أ.سانلا نف ي
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أجيالنا وروح  أسالفنا  لروح  نقدم  أن  تحولنا،  خالل  من  يمكننا  الرنان،  االهتزازي  المجال  هذا  خصائص  بفضل  وهكذا، 
بدائل "المستقبلية  ، حرية اختيار تغيير التوجه رييبلأ)" ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . نحن آخرون على خط تحقق في الماضي، أو خط ممكن في المستقبل ) : 

، مسافرين عبر الزمن، وبفضل عمل التحويلWanderersهذا يعني أيًضا أن الحمض النووي غير المشفر، يحمل برامجنا َك 
 الكيان الداخلي، سيشششير إذن إلى إكتسششابنا ثششروة روح أكششبر بمشششاركة فنADNريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .هذا، سنكون قادرين على إيقاظها إن تحويل 

! الناس، بفضل التقارب عبر األجيال وعبر األبعاد للذات

الذهب، بما في ذلششك اإلمكانيششات الماليششة  المششال لاملا –لذا فإن الموارد  فن النششاس تششأتي عنششدما نتجششرأ على التعششرف على رييبلأ)  )" " : 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الزومبي الداخليين، مًعا، كعائلة، كمجموعة، كقبيلة هذا العمل الحميم الذي تم تحقيقه مًعا سيعيد تنشششيط هششذا الكرومششوزوم
، خاصششًة عنششدما نتعلم العمششل في شششبكة بنيششة خدمششة ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الثالث عشر، الخاص بانتمائنا إلى عائلششة روحيششة، إلى الوحششدة القبليششة

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .اآلخرين العميقة

! فلنواصل إذن

الكلمات  الوز  فراخ  لغة  تقسم  الصوتية،  الفرنسية  إلىLaura Knight"باللغة   "  : L'OR À KNIGHT أو  L'Au-r-à
Knightريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . والشتي تعشني ذهب الخشادم، أو الفشارس الخشادم في وضشعية الجثشو لقشد بشدأت لشورا بالفعشل في اكتششاف إتمولوجيشا

! ربما ينبغي أن تتساأل لمن هي الفارس الخادم ؟ إسمها، ولكن في رأينا المتواضع، لم يكن هذا سوى بداية المسار

حتى اآلن، يبدو أن لششورا وفريقهششا ينششامون على كششنز داخششل قصششر الخيميششائيين، الششذي كششان من المفششترض أن تكتشششفه في جبششال
في المسششتقبل  أي لاملا –البرانس بالطبع، الكاسيوبيون الذين يمثلون الطاقة النفسية والعقلية ألفراد مجموعة قصر كاستلَسَرَزن  " " ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .
، وّجهششوا لششورا إلى جنششوب فرنسششا ذلششك ببسششاطة، ألنهششا كششانت مرتبطششة بالمجششال ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الششروح العليششا أو الششروح األم للمجموعششة  لاملا –
ا ، وبالتالي علمت لورا كيف تشعل المنارة التي من شأنها أن تضيء العالم الخارجي، ولكن أيضششً مجموعتها "المورفوجيني لش  "

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .حتى تتمكن أخيًرا من اكتشاف السبب الكامن وراء وجودها في فرنسا
وستقلق بشأن المال ؟

َرَزن حششّلُ معششا ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لعبة البحث عن األدلششة هششذه يمكن أن تكشششف أشششياء المتناهيششة مثششال بسششيط قصششر سششَ " كيششف يمكن لسششكان  " : 
بتطهيرها العاطفي و الداخلي بدعم بعضهم البعض ؟Pb4"المشاكل  " الوجودية، و القيام  " "

َرَزن   لم تكن تشششير دائمششا إلى المسششلمين، بششل كششانت تعششني كششذلك أوالئششك الششذين يتصششرفون كوثنششيينsarrasinرييبلأ)كلمششة سششَ
!( ولصوص

https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/5181-les-sarrasins-en-france-au-moyen-age.html

ق بالزومبي، ألم يكن ببساطة دعوة للقيام بالقليل من التطهير الداخلي١٩٩٨ أو ١٩٩٧حلم أَرك الذي ُعِرض عليه سنة  ، المتعلِّ
لاملا –إبطال البرمجة  حتَى يُحِول مشاكله  ) ! ال لاملا –  بدعم أرواح المجموعة ؟ حسب رأينا المتواضع، بالتأكيدOR إلى ذهب PBرييبلأ)

يتعلّق األمر إذن بحرق السالمية، برّشِ الملح على عتبة الباب، وتجاهل ذكريات الروح، حتَى لو أن هذه الفكاهششة المجازيششة لم
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .تكن إال تلميحا

https://cassiopaea.org/forum/threads/session-31-december-2020.49951/

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . هذا666القيام بالقليل من التطهير الداخلي يعني، على سبيل المثال، محاولة فهم الرسالة العميقة لرقم غرفته بالمستشَفى 
الرقم ال يشير بالضرورة إلى فأل سيء يجب على أرك توقعه، بل يمكنه أن يدّل على نافششذة جديششدة من الفششرص المتاحششة لششه لششو

 كبدايششة تحششول، فرصششة اإلنفتششاح على معلومششات من نششوع آخششر ؟666إنفتح على إمكانات أخَرى للتفكير ؟ أال يمكن رؤية الرقم 
!  رمز للمعرفة، خاصة بالنسبة للرياضيين666

 : إقرأ على سبيل المثال

http://www.rennes-le-chateau-archive.com/numerologie_666_1.htm
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/numerologie_666_2.htm

4Pb   لكلم ة .   Problèmeإختصا ةملكل ر أ ن    كما مشكل ة تعن ي .Pbالت ي لل.رصا.ص     الكيميائ ي ال.رمز ه.صاصرلل يئايميكلا زمرلا و
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كعالم من مقام عالي، يمكنه أن يهتم أكثر باللغة الرمزية، الخيميائية، الرياضية والهندسية للكون، بدعم من اإلناث الحامالت في
الجينات األخالقية للمجموعة ؟ فليس هناك أبداصدف في عمل الكون "ِمتوكاندرياتهن لشفرات تحول  " !

، صششلبان في دائششرة "مثال اكتشفنا خالل بحثنا، وذلك في مناسبات عديدة، رموز غريبة منقوشة على الحجششر يتعلّششق األمششر ب " ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وهي أشكال يمكن العثور عليها تقريبًا في كل مكان  بجبال البرانس، وخاصة في اأُلود هل تمثل مسارا آخششرا لالستكشششاف ؟
، المنحوتششة على الصششلبان في دائششرة "ربما أَرك، كعالم رياضيات، لديه بعض المعلومات يمكنه مشاركتها حششول هندسششة هششذه  "

الصخور، وأحيانًا بأماكن غير محتملة ؟

،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-لقد فهمنا أن هذا الرمز الغامض  صورة هجينة لصليب الكاثار والنجمة الرباعية السششطوح المسششطحة، أي النجم اليهششودي  ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يمكن أن يشير إلى معرفة خفية امتلكها فرسان الهيكل

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يرمز شكل رباعي األوجه إلى المركبششة األساسششية، المشششبعة بمجششاالت طاقششة وعي الششروح الششتي تنتقششل عششبر الكثافششات بالكثافششة
"  السادسشة أو السشابعة، تمثشل هشذه المركبشة : Merkabaالشتي، مثشل بلشورة زمنيشة، تمتلشك تششكيلة ذريشة تتكشرر بانتظشام في المكشان "

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .والزمان

بشالطبع، لن نعشرض هنشا تفاصشيل بحثنشا المشذهل حشول خيميشاء الكيشان، لكننشا نعلمكم فقشط أنشه يوجشد في جبشال الشبرانس، العديشد من
المسارات األخرى المشوقة لالستكشاف، والتي تركهششا أسششالفنا، خصيصششا لمسششاعدتنا على تششذكر من نحن، ومششاذا جئنششا لفعلششه

"هنا باألسفل ! الدالئل التي نشروها في وقتهم، كانت موجهة ألولئك الذين، في المستقبل، باستعمال حدسهم، سششيتذكرون "
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .رموز اللغة الخيميائية
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،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-توفر هذه اللغة الشهيرة لصغار الوز وسيلة استثنائية لفك شفرات رمزية عميقة وذكية  مثل المقاطع اللفظية للسششومرية الششتي
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يسميها البعض اللسان األخضر  تفكك وتغير معنى الكلمات ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-

اللغة الفرنسية واحدة من أغنى اللغات وأكثرها تطلبًا لحل هذا النوع من األسرار، فقششد سششمحت لنششا بشششق طريقنششا عششبر جبششال
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .البرانس، بحثًا عن ذكريات الروح وبالتالي، ال تزال هناك العديد من الكنوز التي ال تقدر بثمن، مخبأة على طريق الخيميائيين،

! ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .كما هو الحال على طريقنا الخاص وغالبا ما نجهل أننا نائمون بعمق عليها

ف لنششا أحيانًششا في أوقششات محششددة الكنوز الداخلية  التي يمكن أن تَكِشف لنا مسششتويات وجششود أخششَرى للششروح  تُكشششَ لاملا –هذه  لاملا – " "
السوائل الخلويششة بششداخل الجسششم والمششاء رييبلأ)خالل رحلتنا األرضية، وغالبًا ما تُنَقل عن طريق القدرة أوالذكاء الذي يمتلكه الماء 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .خارج الجسم السترجاع ترددات صششَدى ذكرياتنششا الخاصششة تواتراتهششا يمكن أن تظهششر أحيانًششا في صششور، بفضششل قربنششا من )

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ة طبيعيpsychomanteumغرفة تأثيرات نفسية  ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-نافورة، بئر، مجَرى مائي  هذه المصادر المائية تلعب دور

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .مثال لواحدة من العديد من الصور التي التقطناها
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يد في الماء ونتيجتها المفصلّة ؛ تظهر صور كيانات

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .بنفس الطريقة استرجعنا ذكريات حياة الكاثار وفرسان الهيكل، عندما كنا نعيش عند سفح قلعة بيزو، بجوار بئر باروتو

L'appel du pays cathare

كما تظهر هذه الذكريات أحيانا في أحالمنا، وربما لهذا السبب، في الجلسة األخيرة، اقترح الكاسيوبيون على أرك اإلنتباه إلى
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ُرؤاه
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نظًرا أن لُورا و أرك ال يزاالن يهتمان بالمال لكي يظال منارة مشتعلة في العششالم، فقششد شششعرنا بششأن الششوقت قششد حششان للكشششف عن
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وجودنا لتقديم بعض المواساة لهما

SOTTريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وبالتالي دعمنا ليس ماديا وبما أننا موجبون باحترام اإلرادة الحرة، يمكننا فقط تقديم بعض األدلّة، حتَى تبَقى منارة 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ومنقوالت الكاسيوبيين، تِشع خالل إنتقالنا إلى الكثافة الرابعة

األمهات عالمات الوراثششة قصر َسَرَزن يضيء العالم الخارجي بنور الحقيقة، كان فريقنا، بدعم من  "وهكذا، بينما كان فريق  " " "
! ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .من الكثافة السادسة، يعمل على إنارة كوننا الداخلي نستمر في هذا العمل خالل إنتقال العوالم

كوننششا الششداخلي هششو عششالم المتنششاهي الصششغر، الششذّرة، جيناتنششا، ميتوكونششدرياتنا، الميششاه بين الخاليششا الجسششدية، البرمجششة الجينيششة،
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الذكريات الخلوية للروح هو ذلك العالم المصّغر الذي يسبح في بيئة مائية، والذي هو في اآلن ذاته مادة وال مششادة، موجششة

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وجسيم وعلى غرار كوكبنا األرض، فهو يسبح إما في الماء العذب، أو في الماء المالح ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ِّششر صششداه في اتجششاه العششوالم الخارجيششة ؟ هششذا مششا
إذن، أال ينبغي لنا أيًضا أن نعلم وننير كوننا الداخلي بنششور الحقيقششة، حتَى نغي

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يحاول الِليُو تحقيقه

لقد فهمنا أنه لو تمكن كل فرد من المجموعة من تغيير عالمششه الششداخلي، بإيقششاظ أجششزاء معينششة من جينومششه بفضششل رنين صششغير
وقوي نابع من ذاته العليا، أي اإليمان ببساطة، هششذا التغيششير سششيتم التعبششير عنششه كششذلك بطريقششة عششابرة لألبعششاد، في واقششع عالمنششا

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الخارجي

ألنه وفًقا للواقع الذي تسكنه الروح، فششإن هششذا الجششزء الصششغير المزعششوم غششير المشششفر من الجينششوم البشششري، من الممكن أن يتم
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .تنظيمه وفًقا للكثافششة، إمششا حششول نششواة كربششون، أو سيليسششيوم في حين أن الششذكريات الخلويششة لإلنسششان المنقولششة في نيوترينششوات

موجودة في عوالم غير المرئي أو الطاقة أو المادة المظلمة للكون ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الروح، من المحتمل  " "

ذكرياتنا التي يهتز صششداها بشششكل أساسششي في ، أي بعض  أو الكارما اإلنسانية "إذن، جميع هذه البرامج التي لم يتم حلها  " ) رييبلأ)
، من المحتمل أنها تلك الظالل السوداء أو  بديل "المادة المضادة لماض أو مستقبل لم يتم حله والتي نسميها  "flyersالششتي 

ا، تلششك ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يتحدث عنها كاستانيدا، أو ربما حتى، ذلك الزومششبي الششذي شششاهده آرك في رؤيتششه في بعض األحيششان قششد تكششون أيضششً
،astralالكائنات غير المجسدة التي تتجول في المستَوى النجمي  جزئهششا األعلى " والتي لم تجد بعد نور الحقيقششة هششذا ألن  " ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .المتجسد في عوالم الكثافة الثالثة، لم يجد هو كذلك نور الحقيقة، أو أنه يرفضه

ففقط من خالل هذا العمل الذي يتجلى في إلقاء الضوء على أجزائنا المظلمة، التي في بعض األحيان، هي أسالفنا الذين ظلوا
فكر فيروسات المششذنبات، نششدع الجينششوم ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-يتجولون في العوالم النجمية، بدأنا، بفضل البحث عن المعرفة المعزز تلقائيًا بأشكال

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الجديد لإلنسان المقبل يظهر

، حمضنا النششووي األثششيري "وهكذا، من خالل تغيير وعينا، فهمنا أنه بفضل تأثير علم التخلق الذي يتم نقله بواسطة كودونات  "
حقيقة التي من شأنها أن تحررهم من كثافتهم نور المعلومة ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .يمكننا أن نقدم ألجزائنا المظلمة في الماضي والمستقبل،  " ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- "

المستنيرون بالواقع الذي تم التحقق منه في حاضششرنا من الكثافششة الثالثششة "ففقط بفضل هذا العمل الجماعي، سيكون أسالفنا  "
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .في خدمة الذات، قادرين أيًضا، عندما يتخذون خيارهم باستخدام إرادتهم الحرة، على تغيير الكثافة

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . المترجم من اليونانية وسيفضي بششالبعث20.5سر هذا العمل الخيميائي لم يتم الكشف عنه إال ضمنيا في كتاب األبوكاليبس 
القديسين الذين ماتوا في كِرست الذين، على صوت بوق اإلاله، سيقومون أواًل ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .األول، بعث  " "

، سينطلق إيقاظ اإلنسانية سيستيقظ حًقا المتدربون ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .بعبارة أخرى، فقط عندما  " "

بعث أو  إيقاظ  ذلك  بعد  ثم  الحاضر،  في  األحياء  بعث  أو  المتدربين  إيقاظ  في  بوضوح  ر  ُمفّسَ الزمني  التسلسل  "هذا  " "
! "األموات

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

النقطة عامة منسية بعناية في الكتاب المقدس الكاثوليكي الروماني "لكن هذه  ! ! ولسبب وجيه "
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KIRISTOSإليقاظ هذا الجزء المزعوم غير المشفر، هذا الكنز الذي يحوي الجسيم الكريستي، الجين األخالقي أو ِكِرستُس 
، كان يتوجب علينا قبول رؤية جانب آخششر من خدمششة اآلخششرين، أال وبنات الحياة المتوهجون أبناء  أي جينات  "(بالسومرية  ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- ،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- " رييبلأ)

أسالفنا غير المتجسدين، فرصة تغيير الكثافة ! بششدون جسششم مششادي، ال يمكنهم إال من خالل أبحاثنششا يضقن ،(دوسأ /وهو إمكانية تقديم لبدائلنا
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .وانفتاح عقولنا لوجودهم وحضورهم، أن يستفيدوا من المعلومات لتغيير، كذلك، مستَوى الوعي والواقششع هششذا العمششل يطششابق

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .بالفعل الكتابات األخروية لنهاية الزمان

، تشير إلى بعث األرواح، أي تحريرها من مناطق الالزمن عالم اسششتراحة الششروح إنارة عالم الموتَى بخدمة اآلخرين ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .مرحلة  " "
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .هذا، حيث كان بإمكانها تقرير تجسششدها أو ال في عششوالم مكثفششة، كنششا نسششميه الكثافششة الخامسششة ألم يخبرنششا جوليششوس قيصششر في

إحَدى الجلسات، أنه في اللحظة المناسبة على األرجح، سيتجّسد بالكثافة الرابعة ؟

طبعا، الطريق نحو خدمة اآلخرين، منطقيا وتلقائيا، يمر عبر الكثير من األالم، ألن الناس يظلون في أغلب األحيان صم أمام مشششا
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .تقول لهم روحهم معظمهم يفضلون تجاهل ما تحاول إخبارهم ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

وبما أن هؤالء الناس يتشبتون بإنكارهم عنادا، بتجاهلهم المششَدى الحقيقي للعمششل الخيميششائي للششروح، ولكششونهم ال يتقنششون اللغششة
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الخيميائية، يقعون مرَضى، يجولون المستشفيات بحثا عن عالج معجزة ويتوّهمون بالشفاء

أال يجب أن تشع المعرفة عبرنا جميعا، لتحريرنا كذلك من المعاناة، أو على األقل، المساهمة في تخفيف جروحنا ؟

، ننفتح على إمكانية الخط الزمشششنيالشعوب األولى أو الناس الحقيقيونأليس بشفاء صدمات الروح، بفضل عملنا في قبيلة مثل 
 وخدمة الذات ؟التحكم في المادةالمتباعد عن خط عالم الذكاء اإلصطناعي، المال، 

ألم يخبرنا الكاسيوبيون أنه في الكثافة الرابعة، لن نكون عبيد المادة، بل أن المادة ستكون في خدمتنا ؟ طبعا، لم يقولوا لنا أنششه
! ! وهنا يكمن الفرق يتوجب علينا التحكم في المادة

، أو ماذا"ce que le mal a dit" إلى maladieعلى سبيل المثال، في اللغة الفرنسية، يرمز المرض  ما قاله األلم " بمعنَى  "
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .تحاول الروح قوله ربما األمر ليس دائما مسألة االعتماد على تقدم الطب للتخفيف من استيائنا، أو دعوة الكاسيوبيين لحششل
ا القششراءة بين السششطور والسششعي ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .المشكالت الشخصية ؟ في بعض األحيان يلمحون إلى ذلك بأنفسهم ربما يجب أن نتعلم أيضششً

! ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .إلدراك رسائلهم الخفية يتدخل مرشدونا فقط لتوجيهنا في بحثنا، وليس إلعطائنا الحل

٣١في الختام، يبدو أيًضا أن الكاسيوبيين قد نصوا في بالغهم  ١٢ ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .٢٠٢٠  :  علىريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

المششال يسششاويريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .أولئك الذين يستطيعون العطاء أكثر يجب أن يفعلوا ذلك اآلن أكثر من أي وقت مضى كما قلنششا من قبششل، 
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . إذا كان المركز ثابتًا، فإن األشششعة واألقمششار سششتثبتتساعدكم جميًعا على االستمرار وتقوية المركزريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . هذه الطاقة الطاقة

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . جعل هذا صعبًا، إن لم يكن مستحيًلا لكن يجب أن يصمد المركز للجميعPTBريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .أيًضا يحاول  ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . هناك الكثير من اإلضطرابات قادمة نحث هنا جميع أعضائكم على بذل كل ما في وسعهم إن أمل مملكتكم يعتمششد علىريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .
.شبكتكم سيكون من المؤسف فقدان هذا األمل .

https://cassiopaea.org/forum/threads/session-31-december-2020.49951/

من تتمكن  لإلنسانية حتى  والروحي  الجسدي  الشفاء  عملية  في  نشارك  جميًعا  ألننا  فقط  ليس  اليوم  نستجيب  الطلب  ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لهذا 
تحمل ترددات الكثافة الرابعة، بل نشارك أيًضا في عملية شفاء أعضاء دائرتكم، حششتى يتمكنششوا من االسششتمرار في جعششل منششارة

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .المعرفة تشع على العالم

! ومع ذلك، مألفون من مثقفين وعلماء وباحثين، فهم مترجمو جلسات الكاسيوبيين أنارونا في العديد من المجاالت لسنوات
ا، إليالء اهتمششام أكششبر برمزيششة يحتاجون دائًما البحث عن أدلششة ديكارتيششة وعمليششة لمشششكلة مششا، ألم يحن األوان بالنسششبة لهم أيضششً
م لهم إلتمام، هم كذلك، العمل العالمات والتزامنات والسماح لحدسهم بالتحدث ؟ اللغة الكونية للكثافة الرابعة يمكن أن تُقّدَ

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .الخيميائي لكيانهم

أليس من المهم مالحظة أن األمل في مستقبل أحسن هو مرادف مستقبل لم يحّل ؟

أال يجب علينا كذلك تعلّم تغيير إدراكنا للواقع ؟ ربما حان أوان السماح ألنفسنا باإلنزالق داخل جحر األرنب األبيض ؟
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العوالم جار من إنفصال  وبرأينا، عند خروجنا  تفيد في شيء  لن  تدهوره  الكثافة خالل  الثالث  القديم  العالم  إضاءة  قريبا  ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .  !
 : جماعششات جينيششة النفق، مسارنا نحو خط زمني جديد سيجمع في الكثافة الرابعة، القبائششل والمجموعششات في شششبكات أوسششع

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .قبلية، مجتمعات أرواح، ال عالقة لها باألسر، وال حتَى بالمعايير المجتمعية أو السياسية القديمة إلنسانية الكثافة الثالثة

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لسنا بحاجة إذن إلى اإلنشغال بما إذا كان ترمب سيربح اللعبة أو بيدن، أو القلق بتركيبة اللقاحات

ِيلي  رييبلأ)فقط للعلم ."سناربلا يف لآارچ في لعبة البحث عن األدلة إكتشفنا أن دونالد اسم اسكتلندي، مشتق من ال : Domnall أو ،Dumno-
valosو ،Dumnos العششالم السششفلي و لِتك يعششني  "ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . بالبروتوسششِ "Valosالشششخص الششذي يحكم، األمششير، صششاحب  "

ذلك الذي يحكم العوالم السفلية "السيادة ؛ باختصار "ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .  " : 
ترومبيور القديمة  الفرنسية  من  مشتق  "ترامب  "Trompeorاألبواق خالق   " بالبوق " ربطها  الممكن  من  المعلومة  هذه   !

(األخير لكتاب األبوكاليبس اليوناني ؟

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك . أنا فقط في الطريق في الحقيقة، إنهم ال يالحقونني، بل يالحقونكم !

مسرح الدَمى هذا ليس سَوى تضليل مخطط من قبل كيانات الكثافة الرابعششة، الششتي وضششعت بنفسششها تششرمب في منصششب السششلطة
! مكان هيلري كِلنطن، لكي تتم نهاية الزمان وفقا لألخرويات اإلنجيلية

يجب أن نفهم حًقا أنه بغض النظر عما يفعله الناس أو يفكرون فيه، فإن النخب التي تحكم العالم لن تسششمح ألي شششيء بتغيششير
ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .خططها، ألن هذا سيقوض مهمتها التي، على الرغم مما قد نعتقد، تظل متوافقة مع قانون األحد

لذا، بالطريقة نفسها التي تعكس بها الكوارث المناخية جنون العالم، فإن المعركششة الششتي تحششدث في واقعنششا الخششارجي بين كششل
الزومبي،  .هي فقط انعكاس لصراعاتنا الخاصة، جروحنا، وصدمات روحنا المدفونة بعمق داخل كياننا،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن-هؤالء السيكوباتيين

 أخششيًرا، الشششخص الششذي سششيكون قششد.وبالتالي، فإن ألعاب هذه الدمى ليست سوى إلهاء إلبعادنا عن عملنا الششداخلي الحقيقي
! فهم هذا، سينجز حًقا واجبه في خيمياء الذات ولن تتاح له حتى فرصة التطعيم

صراعاتنا الداخلية، اهتزاز "لذا، إذا تمكنا من توقفنا عن  "
، سيتوقف اضطهاد الشعوب على األرض،تدريجيًا، بمجرد صَدى،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- 
، ستحد الكوارث المناخية من آثارها أثناء التغيرات األرضية،تدريجيًا، بمجرد صَدى،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- 
! الجددبين الناس ، سينشأ التوازن والسالم بمجرد صَدى أيًضا،حورلا حورج ،ضعبلا نم انضعب روفن- 

أي رييبلأ)لذلك، ال يتعلق األمر مطلًقا بالتأمل في صمت من أجل تغير العالم، ولكن يجب أن نجمع كششل قوانششا ومهاراتنششا المتبادلششة 
! حتى تتمكن أخيًرا، مجموعة وعينا المستقبلية من الكثافة الرابعة والسادسة، من القيام بالحصاد!(،  فن الناس

! ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ال يمكن لألشخاص العاديين أبًدا أن يتخيلوا كم الطريق المحفوف بالعقبات نحو معرفة خدمة اآلخششرين مرهششق إنششه جنششون
! لكن فتح هذا المسار أمر حيوي، بل ممتع في كثير من األحيان

خارجي لتحرير العالم هششذا وهم ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .لذلك لن يكون هناك أبدا منقذ  " ! كششان علينششا أن نفعششل ذلششك بأنفسششنا، ألننششا نحن من كنششا "
! ننتظر

! ! حان وقت إلقاء التحية أنتم الكاسيوبيون ونحن الِليُو

ريغص صيخلتب مايقلل ةصرف فاطملا ةياهن يف تحضتا هتباتك .ساند و جنَائيل وفريق الِليُو من ألبيير
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