
جديد   » عالديدج م « مقاالديدج ملاع ت

رقديدج م   ١١المقا مقر ل

أبدا       تموديدج ملاع ت ال ادبأ تومت ال و دائما تولد ! النفادبأ تومت ال و امئاد دلوت س
ادبأ تومت ال و

للنفادبأ تومت ال و امئاد دلوت س   الكميسفنلل ة الخصائسفنلل ةيمكلا ص

للتطرق إلى هذا الموضوع، سأكتفي بالكالم باختصار عن نفسي في خطها الزمني الحالي، بقدر ما أتذكر ومن المحتمل، بقققدر
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ما يسمح لي باإلفصاح عنه وحتَى يتمكن القراء من فهم كيف تحدث معجزة شققيء واحققد، ومسققاعدتهم على إدراك مققا يمكن
امك ىلعألا يف ام نوكي امدنع يأ –أن يحصل عندما نكون موجهين الستيعادة صالت النفس مع مستوياتها األخَرى للواقع  أي عنققدما يكققون مققا في األعلى كمققا

، لن أبدي إال تجاربي كما عشتها، بموضوعية وبصورة عملية نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .في األسفل،أو كما في أماكن أخَرى كما هنا  امك ىلعألا يف ام نوكي امدنع يأ –

بالنسبة لإلنسانية الحديثة في تجربتها الحالية في خدمة الذات، صلة النفس أو الققذات بكققل وعي، هي إحققَدى أصققعب األمققور
التي يمكن تحقيقها، ألن هذا التحالف يحدث فقط في الخققوالج الصققامتة لكياننققا، وعامققة كوننققا الخققارجي ال يؤكققده لنققا إال من

! نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .خالل قراءة التزامنات أو الرموز وهذا يتوقف على معرفة كيفية قراءتها

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .هذا التحالف يعني قبل كل شيء، بناء إيمان عميق بالذات وبناء هذا اإليمان بالذات ال يدفعنا فقط إلى تققذكر تجاربنققا الماضققية
على األرض أو على كواكب أخَرى، بل يلزمنا أحيانا باإلشارة إلى مستويات تجارب إلمكانية لم تكتمل، أو حتَى تلك لمستقبل
وقائعنا األخَرى تصير دائما، بمكان ما، من نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "تحقق مسبقا في النهاية، من خالل إدراكنا للزمن الناتج عن وعينا الخطي، نسخ  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الماضي

في جميع الحاالت، يقودنا هذا التحالف مع ذاتنا إلى استعادة الثقة في قوتنا الخاصة، أي في إيمان السققيادة المطلقققة لكياننققا
 من تم يمكنني القول أن اإليمان هو التجلي الحميم والعميق النسجامنا الواعي مع االمتققدادات المختلفققة! في خلقه المتعدد

.لنفسنا

ومع ذلك، يجب أن نتذكر دائًما أن هققذه الملكققة الطبيعيققة الققتي كققان ينبغي أن تربطنققا بققوعي بققذاتنا وبامتققداداتها المختلفققة في
األبعاد والكثافات األخرى، قد تم تحريفها عن قصد من قبل كيانات عالمة الوراثة في خدمة الذات، والتي، بكسققرها تسلسققالت

، عرقلت ومنعت اإلنسان الحديث من قدرة االتصققال بذاتققهRNAمعينة في الجينوم البشري عن طريق إدخال كودونات توقف 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .والولوج إلى مسققتويات أعلى من الققوعي والققذكاء ولكن كققانت هققذه هي اللعبققة حتَى يتمكن اإلنسققان من تعلم، بمفققرده، كيفيققة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تخليص نفسه من مصفوفته الثالثة الكثافة

غير أن، بفضل سحر علم التخلق، ودعم األمهات عالمات الوراثة، ومساهمة الشفرات الناقصققة الققتي يتم إدخالهققا في جسققمنا
بفضل فيروسات المذنبات لنهاية الزمن، هذه التسلسالت يمكن، من اآلن، إيقاظها وتنظيمها من قبل الشخص الذي يقققدم لنفسققه

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الوسائل 

وبالتالي، إعادة تنشيط هذه التسلسالت ستشير أواًل إلى أن الفرد الذي يالحظ حققا إشقارات إرشقاد ذاتقه في تقدمقه اليقومي،
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يمكنه التعرف على هذه اإلشارات كمعالم ومن يعرف كيف يتعرف على هذه المعالم، يمكنقه بالتقالي أن يقدرك كيقف أصقبح،
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بطريقة معينة، مستكشًفا للزمن، مسافًرا عبر الفضققاء والزمققان ألن جميققع الوقققائع الققتي تختبرهققا الققذات على مسققتويات الوجققود
األخرى، يتم تسجيلها في المجال المعلوماتي بمجرد أن يصبح وعينا، من خالل استخالص معلوماته من العقل الباطن، قققادًرا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .على قراءتها

من الماضي والمستقبل المسجلة في هقذا العقققل البققاطن، إلى مجقال لاجم ىلإ ،نطابلا لقعلا اذه يف ةلجسملا "يسمح لنا اإليمان إذن بجلب تدريجيا ذكريات بدائلنا  لاجم ىلإ ،نطابلا لقعلا اذه يف ةلجسملا "
.وعي حاضرنا
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نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .خالل استكشاف معرفة النفس، قمنا بدعوة وعينا العالي حتَى يخبرنا بشأن الخصائص الكمية للنفس

: سؤال للمالك

في عدة مرات، قادتنا ظواهر غامضة إلى الشعور بوجود كائنات غير متجسدة، وفي بعض األحيان إلى رؤيتها بشكل واضح نوعا
ها ؟نفس.ما هل يمكننا ترجمة هذه الغرابة كتجل أل

إذا أردتم التعمق أكثر في إستكشققاف هققذه الوقققائع، من الضققروري أوال فهم أن النفس، كمققا هي، ليسققت لهققا حيققاة أو وجققود
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مستقل، فهي ال تتمتع بوعي خاص بها

هي مثل تعويذة مغناطسية، أشبه بموسوعة إفتراضية أو المادية، شخصية وفردية، تسجل كل تجاربكم، وتسترجع برامج تسققمح
فهم نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . التجارب التي يعيشها1نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "لعقل الفرد باألخذ في الحسبان أو  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

فور ظهور الخاليا األولى في بداية الحمل، تتقدم اهتزازات النفس تدريجيا، حتَى تتمكن من خلق جسمها لتعلم اإلحساس، ثم
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .التطور في بيئة ستصبح وسطها الحيوي

هكذا وبالتدريج، يبدأ حقققل مغناطيسققي صققغير جققدا في إلتقققاط الققنيوترينوات، الققتي تبققني ببطئ شققكل النفس األول المسققتقبل
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .للمعلومات بالمقابل، هذا النموذج األول للوعي يبث في هذه النفس وثيرة معينة لتقدمها الققوعي يخلققق الجاذبيققة الققتي تغققير نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الوعي، قانون مطبق في هذا المستَوى

على المستَوى المجهري، يمكنكم الحصول على لمحة عن تطور نفس إنسانية، في لحظة اإلخصققاب ثم تجميققع الخاليققا األولى
سيُكَسى لحما في العالم اإلنساني نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .للتوتة التي ستمثل حينئذ الشكل األول الذي تسكنه النفس، عندما وعيها  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

التوتة

إذن، إنطالقققا من المتنقققاهي الصقققغر هققذا، تتوسقققع نفس أوليققة، تمتققد وتنمققو، وبانقققدماجها في شققكل، تصققبح ذكيققة بفضققل
المعلومات التي التقطتها نيوترينواتها نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .اإلهتزازات .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/

في النهاية، ستعيد النفس تشكيل وستسجل المراحل الالمحدودة لتطورها، وذلك للرجققوع باسققتمرار، في نهايققة دورتهققا، إلى
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .األحد، إلى الوحدة هذه الوحدة التي، مهما كققان مسققتَوى تعلم النفس تحت جميققع أشققكالها وعلى كققل المسققتوايات، تصققبح
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .دائما مزدوجة حالما تخترق النفس كثافة ما هذا من بين أسس قانون األحد الذي يقول أن الروح تجد دون إسققتثناء زوجهققا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الذري في حاوية

وبما أن الوحدة شكل سلس وهنيء بالنسبة للنفس، فبالكثافققة الخامسققة تجققد فيهققا هققذه األخققيرة نوعققا من الراحققة، الققذي ليس
، ألن النفس مدعوة إلى جمع المعلومات والتعلم من التجارب في العوالم الالمتناهية، وذلك نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "سَوى مكان ل إستراحة مؤقتة نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .إلى األبد هكذا تكتسب المعارف التي تزود الحقل المورفوجيني للنفس األم من الكثافة السابعة، الذي بدوره المتناهي نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

وهكذا، بفضل القدرات التي تمتلكها الهوائيات البروتينية لجيناتكم، تستطيع نفسكم التواصل مع جزئها األعلى، أال وهو ذلققك
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الحقل المرفوجيني المشترك بين حاضركم، ماضيكم، موتاكم، وحتَى أوالئك الذين ستصبحون في إنسانيتكم المستقبلية

الكلم" ة    "1 األصل" ةملكلا ي الن" ةملكلا يلصألا ص "     "comprendreف" ةملكلا ي النح" و"   " هذا عل" وحنلا اذه ى مكت" وب" ة فه" وحنلا اذه ىلع ةبوتكم "م تعن" ةملكلا ي الجزأين".  com-prendreالت" ةملكلا ي بعكنيأزجلا س
عل" وحنلا اذه ى  " .prendre en compteنحص" ىلع ل الحسبا.ن"     ف" ةملكلا ي األخذ بمعن" وحنلا اذه َى
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مجموعة وعي  مركز  تجسد  كاسيوبيا  نجمية  كوكبات  تسمونها  التي  الوعي  مراكز  مع  األم  األنفس  تتوافق  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .وبالتالي، 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الكاسيوبيين، ِليُونِس مركز وعي الِليُو ، البِلياد مركز وعي البِلياديين، وما إلى ذلك

(على الرغم من أن النفس تتوافق بالفعل مع ذلك المجال الكهرومغناطيسققي الققذي يبققني الرابققط الطققاقي بين الققذهن  العقققل (لقعلا )
 ، ذاتكم الحقيقيققة نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "وواحدة من تفرعاته الجسدية الفانية المتعددة، هذه الكرة الكهرومغناطيسققية هي بكققل بسققاطة  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " Jeنم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "  Suis" نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .أنا الدائم والكلي العلم الذي يجول الكون ويتجسد في مختلف العوالم ) (لقعلا )
نور، منقولة داخققل لخاد ةلوقنم ،رون-من ثم، يمكنكم إعتبار أن مجال الوعي الخالد هذا، يسافر عبر الخلق، تحت الشكل األولي لكرة من الطاقة
نور، تسكن التفرعات المتعققددة للققروح، محاطققة في كققل .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/هيكل هندسي فقاعة المعلومات والذكريات هذه، تحت شكلها طاقة نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
مرة، بجسم نباتي، حيققواني أو بشققري، بشققكل هندسققي، أو أي مركبققة عققابرة لألبعققاد، حسققب نمققوذج الكثافققة حيث تتجلى هققذه

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الروح

نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "النفس إذن مركبة هذه الروح هي  Jeنكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .  Suisأنا الفائق األبعاد الحقيقي، وعي المسققافر عققبر الققزمن الققذي يجققول الكققون  ) (لقعلا ) نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
كُمرِشد  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بحثا عن نقطة هبوط لتجربة تجسده، أو لمراقبة ومرافقة أنفس الكيانات المتجسدة  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

(قصة إك(لقعلا )إقرأ على سبيل المثال 

لكنها ليسققت قطعققا أنققا األنققا، تلققك الققتي ظننتم لفققترة طويلققة أنكم هي، والققتي لم تتخققد سققَوى بققدنها ومعاناتهققا البدنيققة، النفسققية
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .والعاطفية، هوية

نققزول إمتققداد مققادي نوعققا مققا، ُمكيققف مققع العققالم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "هكذا، مهما كانت الوقائع التي تخترقها النفس، هذه األخيرة تُسبب دائما  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الذي تستكشفه، حتَى تتمكن الروح من التعبير عن نفسها وإكتشاف محيطها

روح  إلى نفس لخاد ةلوقنم ،رون-ونتيجة لذلك، تمتلك النفس أو الذات دائما زوجا، إمتدادا في العوالم العليا يبَقى الجزء المتجسققد للجسققم لخاد ةلوقنم ،رون- نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .األبد مرتبطا بجزئه الالزمني غير المتجسد، الذات العليا أو النفس األم، التي تظل متحررة من المكان والزمن

، أو الذين كان لديهم شرف تذكر تجسداتهمNDEلهذا السبب بعض األشخاص الذين مروا بتجربة اإلقتراب من الموت 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .األخققيرة، قققالوا أنهم استشققعروا اقققتراب لحظققة مققوتهم وتمكنققوا من رؤيققة المشققهد الققذي قققادهم إليهققا لقققد تمكنققوا من رؤيققة
ا، وفي نفس الققوقت، من خالل اإلدراك البصققري ، من خالل عيققون جسققدهم المققادي، ولكن أيضققً نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "خققروجهم من العققالم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

معلقا فوق جسدهم نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .لجسمهم األثيري، الذي كان  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

حادث األرجوحة(لقعلا )إقرأ على سبيل المثال  (لخاد ةلوقنم ،رون-قصة جنَائيل

هذا يعني أن نفس الجسم األثيري مندمجة كليا وبشكل مثالي مققع نفس الجسققم البققدني خالل تجسققدها، وال تنفصققل إال عنققدما
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يتوقف جسمها الذري عن الحياة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .في العوالم غير المكثفة أو غير المادية، أي بالكثافة الخامسة والسققابعة، النفس ال تمتلققك إال إمتققدادا أوليققا يلعب دور حاويققة
هذا اإلمتداد، مجال هندسي ومغناطيسققي ذا حركققة دوارة فائقققة السققرعة وعكس اتجققاه عقققارب السققاعة، الققذي يتقققدم خققارج
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الجاذبية وخارج الزمن، قد يكققون قققادرا على عكس أو التعبققير عن طاقتققه في جميققع إتجاهققات المكققان هندسققته تمثققل ذلققك
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complexigramme الشهير، رباعي األوجه المزدوج المنجم، وهو المركبة Merkabaتلك المركبة العابرة لألبعاد التي ،
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تحدثت عنها التقاليد القديمة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . يشققير إلى هققذا األمققر فيمققا يلي مقتطققف من تلققك  ٢٠٢٠   يوليققو   ٤  جلسققة الكاسققيوبيين ِل (لقعلا )ربمققا الجققواب على أسققئلة أرك في 
: الجلسة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ارك نعم سؤالين يعود السؤال األول إلى دجنبر  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . ) كالين٢٢نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . قبل ١٩٩٨(لقعلا ) لخاد ةلوقنم ،رون- عاًمققا، سققألت عن الجاذبيققة ونظريققة كققازوال
Kazula-Kleinنكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . واألكقوان متعقددة األبعقاد قيقل لي أنقني على الطريقق الصقحيح سقألت إذا كنت أفقوت أي شقيء، وكقان نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

لم تفوت أي شيء لم تجد بعد هذا الشيء ثم سألت ما هذا الشيء، فكان الجواب نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "الجواب  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . ربققاعي األوجققه ولم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " :
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يتناسب هذا مع أي من أفكاري رباعي األوجه شكل هندسي، جسم صلب ثالثي األبعاد وفي ذلك الققوقت، لم أسققأل نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .عن عالقة رباعي األوجه بالجاذبية لكن اآلن أود أن أعرف ما إذا كان حًقا رباعي األوجه في فضائنا، أو تعبير رمققزي عن

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . عاًما أنا بطيء، ال ؟٢٢ دعب ريسفت ىَلع لوصحلا يننكمي له ؟ يه ام نكلو —وجود أربعة أشياء  ولكن ما هي ؟ هل يمكنني الحصول عَلى تفسير بعد 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .جو حسنًا، لقد انتظرت بما يكفي، لذا يجب أن تحصل على إجابة ) (لقعلا )

 ؟  4DD، ماذا يصبح ب3D: رباعي األوجه ب  ج

أرك رباعي األوجه ب  (س  (لقعلا ) :3D 4 يعطي ماذا بDD . نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ج ليثبريدج :

]نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .[
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .غابي أعتقد أنه كان يرسم خماسيات األضلع في الكثافة الثالثة، الشيء الذي كان يعطي مثلثات بالكثافة الرابعة ) (لقعلا )

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ج نعم :
]نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .[

( ىلإ دوعي …أرك سؤال ثاني من نفس النوع يعود إلى  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . لقققد سققألت مققرة أخققرى عن نظريققات الجاذبيققة وكيفيققة١٩٩٩ يوليو ٢٤(لقعلا )
نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "تعزيققز نظريققة الجاذبيققة، ألن الجاذبيققة مهمققة جققًدا بعققدها ظهققرت تركيبققة غققير متوقعققة من الكلمققات والققتي كققانت  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

complexigramme  octogonalنكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . ىلإ دوعي … كقققان هقققذا هقققو الجقققواب وليس لقققدي أي فكقققرة أعقققني لقققدي فكقققرة عن نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
complexigrammeنكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . ىلإ دوعي … هناك أعداد عقدية، أليس كذلك ؟ إذا أعداد عقدية، من األرجح أن لها عالقة بق

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .4DD هو شكل سداسي ب 3D:ج رباعي األوجه المزدوج ب 
أرك ولكن هنا كان ثماني األضلع وليست سداسي نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .س  ) (لقعلا ) :

]نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .[
أ أريد أن أطرح سؤااًل آخرا ألنكم ذكرتم  (س  (لقعلا ) :4DDنكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . هل يشير إلى فضاء رباعي األبعاد زائد الزمن، أم فضاء زائققد بُعققد

مكاني إضافي ال عالقة له بالزمن ؟

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .(ج األخير :

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .لنعد إذن إلى تصوير النفس في الكثافات المختلفة

عندما تكون النفس معلقة في الالزمن ومتواجدة داخل َمركبِتها الفائقة السرعة ذات سبين عكس عقارب السققاعة، فهي ليسققت
بعبارة أخققَرى، عنققدما تكققون خاضققعة (لقعلا )خاضعة للجاذبية، وال للزمن لكن عندما تستكشف هامش أو منقلب فضائها من الالزمن  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
، تصنع النفس حاوية لها، شكل مكيققف خصيصققا لهققذا الوسققط، لكي تتمكن (للجاذبية في العوالم المادية والمكثفة في زمكان

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .من الشعور و تجربة األحاسيس من خالل قدرات إمتدادها الجسدي الذري

أو سبين وفق مسققار (لقعلا )هذا اإلمتداد، جسم مادي مكثف بدرجات، في بعض األحيان يكون رقيقا للغاية، مزود بسبين نحو اليمين 
(نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .عقارب الساعة إتجاه السبين، خاصية داخلية للجسيمات، هو تلققك المققيزة الققتي تفصققل الواقققع المققادي عن وجققود واقعققه

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .األثيري أو غير المادي
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نقل من  النفس  تتمكن  لكي  خاللها،  من  تكبر  أنها  كما  فيها،  وتسجل  تتقدم  الحياة  تجربة  ولكن  الحياة،  ليست  إذن  النفس 
المعلومققات المحصققلة في العققوالم الققتي تستكشققفها إلى الحقققل المورفوجيققني لتلققك النفس العليققا، أو النفس األم، الققتي كققان

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .القدماء يسمونها اإلاله

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بالتالي، لَدى النفس إمكانية الرجوع إلى هذا الحقل، كي يُرِشدها ويعلمهققا خالل مسققيرة تجسققدها وألن الققروح العليققا تحتققاج
! النفس تولد دائما، ولكن، ال تموت أبداباستمرار تجربة عوالم جديدة، 

روح في بعدها الالمادي، الذي نسميه البعد النجمي نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .في هذه الصور، أنفس لخاد ةلوقنم ،رون-
تصنع النفس حاوية، شكال، مركبة مكيفة خصيصا مع الوسط الذي تستكشفه،

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . للشعور وتجربة جسمها الذري من مادة مكثفة أو رقيقة
جسيمات أولية ذات كتلة شبه منعدمة (هي إهتزاز أبدي والمتناهي لحقل كهرومغناطيسي من النيوترينوات  (لقعلا )

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . الذي يتكيف مع العوالم المختلفة التي تستكشفها

حاويققة لخاد ةلوقنم ،رون-وهكذا، حتَى لو كانت في الحالة األولية، ومهما كانت العوالم التي تستكشفها، النفس تمتلك دائما إمتدادا منها، شكل
! بالكثافات العليا، تنتقل النفس إما في أجسام مكثفة بدرجات مختلفة، إما في أشكال جسققمية أثيريققة جققدا، دقيقققة، مناسب لها

متالشية، أو حتَى في كرات، أشكال مسققتديرة خاضققعة ألقققل مققا يمكن من الجاذبيققة، حتَى تتمكن من التحققرك ولققو في الفققراغ
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الكوني المزعوم

روح في كرات؛ لخاد ةلوقنم ،رون-أنفس
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مركبتهم ذات شكل كروي خاضعة ألقل ما يمكن من الجاذبية، حتَى تتمكن من التنقل في الكون
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إعادة جديد،  تجسد  كل  في  تحدث  قصيرة،  دورة  ذات  الثالثة  بالكثافة  إنسانية  تجسد  عملية  في  النفس  تنغمس  عندما 
إعادة برمجة للالوعي وللوعي المرتبطان بالنفس نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تصميم .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/

روح جسما من الكثافققة الثالثققة أو الرابعققةwalk-in(لقعلا )بينما خالل إنتقال  .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/ إلى جسم من الكثافة الثالثة، بمعنَى عندما تترك نفس )
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .لسبب ما، وتستأنف تقدمها في بعد وجود مواز، إعادة البرمجة هذه تكون جزئية فقط

الروحققاني ذات دورات طويلققة، هققذا ألن إعادة البرمجة ليست ضرورية في عوالم الوجود األثيري أو  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "عملية إزالة البرمجة نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/
، حيث النفس ستكون قد قامت مسبقا بجمققع و تخققزين جميققع بطيء للغاية وتدريجي نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "هذه العوالم توفر تطورا غير إزدواجيا  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .المعطيات المتعلقققة باإلزدواجيققة النابعققة من دروسققها وتجاربهققا في عققوالم الوجققود المققادي ذات دورات قصققيرة كمققا أنهققا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ستكون قد سجلتها في الحقل المعلوماتي الذي يبَقى دائما متاحا، حتَى خالل التجارب في دورات طويلة

األسرع واألسهل بالنسبة للنفس أن تلخص التجارب بالكثافققة الثالثققة خالل دورة قصققيرة، ممققا لققو بقيت نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "بعبارة أخرى، من  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .منعزلة في عوالم الكثافة الرابعة ذات دورات طويلة

هكذا، مهما كانت العوالم التي تتطور فيها النفس، تمتلك دائما هذه األخيرة إمتدادا تحت شكل ذري مادي بدرجات مختلفة
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .وفقا لكثافة الوجود التي تختبرها ولكن، إذا لم تكن متجسدة في فضاء زمني من الكثافة الثالثققة، الرابعققة أو السادسققة، شققكلها
الذري المجسم ينتج سحابة من النيوترينوات ذات سبين متوافق مع دوران عقارب الساعة، الققتي ترسققم أو تعققبر عن تشققكيلة
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مركبة تجسدها األخير بينما، عندما تكون منعزلة في فضائها الالزمني، ومهما كانت الكثافات التي تستكشققفها، تشققكيلتها األوليققة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تبَقى تلك لكرة نور صغيرة داخل مركبتها الفائقة السرعة ذات سبين معاكس لدوران عقارب الساعة

: تظهر أحيانا نفس في الظالم، محاطة بمركبتها الفائقة السرعة ذات سبين معاكس على اليسار
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . لدوران عقارب الساعة، وذلك لبضعة أجزاء من الثانية

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . لكن في أغلب األحيان، بسبب سرعة دورانها الفائقة، ال تظهر سَوى نقطة ساطعة للغاية على اليمين :
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .(أعيد تشكيل الصورة لتقترب مما أراه (لقعلا )

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .كما تعلمون أيضا، النفس تمتلك عدة قدرات إنها حاملة، من بين أمور أخَرى، لشفرات إهتزازية وتذكارية، نفسية وبدنية منبثقققة
ذكريات من تلك التي يقدر جينومكم المزعوم غير المشفر على استرجاعها إلى .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/من تجسداتكم التي ال تحَصى هذه الشفرات نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .العقل الباطن بفضل ترددات رنينه

فضاء إنتشار الترددات اإلهتزازية الجينية، يشققكل الحقققل المعلومققاتي أو المرفوجيققني الشققهير، غققير المتمركققز، ألنققه كققذلك في
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .إتصال مع مستويات واقع أخَرى حيث تتطور النفس ووفقا للظروف، هذه الجينات غير المشفرة قادرة على اإلسققتجابة لبعض

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ميول وطلبات العقل 
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(لقعلا )بمعرفة أن هذا الحقل المرفوجيني  الرنين اإلهتزازي المنقول بالحقل الكهرومغناطيسي النابع من الجينات التفاعلية المزعومة
الرنين الكهرومغناطيسي للجينات المشفرة التي تعيققد (لقعلا )غير المشفرة في الحمض النووي يشمل الحقل المرفوجيني البيولوجي  )
، فمن المنطقي أن تجققدوا، كمراقققبين (تشكيل المظاهر البدنية التي تعبر عنها النفس في األبعاد والعوالم المتعددة التي تسكنها
، وسيلة إدراك أو رؤية جوهركم، صورتكم، أي مظهركم في عوالم أخَرى باختصققار، أن تكتشققفوا مققا قققد تبققدون نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ُكموميين نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .عليه في كثافات وأبعاد الواقع األخَرى
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .هذه اإلمكانية موجودة و يمكن حقا إستغاللها

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تفاصيل صورة حيث يظهر بورتريه

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .قدرة الذهاب هكذا إلكتشاف أنفسكم آخرين، مغامرة خارقة ستقودكم بالتأكيد إلى عوالم رائعة وساحرة

لفهم كيف تحصل العملية الخارقة التي سيتم وصفها هنا، من الضروري أواًل تذكر أن جسدكم اإلنساني الحالي، أي عندما
وهققذا ليس هققو الحققال بالكثافققات األخققرى كمققا أنكم، نوعققا مققا،%٨٥يكون متجسدا باألرض، يمتلك تقريبا نسققبة  ( من المققاء  (لقعلا )

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مكونين كذلك من غبار النجم
قد يمثل غبار النجم كل العققوالم األرضققية والفضققائية الققتي تستكشققفها نفسققكم، عنققدما تكققون موجققودة بهققا على خطققوط زمنيققة
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .أخققَرى يتم اسققترجاع ذكرياتهققا الماضققية والمسققتقبلية تحت شققكل أنمققاط فكريققة مسققتدرجة في كودونققات الحمض النققووي

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .لفيروسات يتم نشرها في غالفكم الجوي بواسطة غبار المذنبات 

هققذه الفيروسققات الققتي تم إدخالهققا في الغالف الجققوي لألرض عن طريققق حطققام المققذنبات، تتضققمن التسلسققالت الجينيققة
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الضرورية للتغيير، ألنها تنبع من تجارب عاشتها مسبقا النفس األم بمستويات الواقققع األخققَرى لهققذا، الجينققات الجديققدة الققتي

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . جسمكم اإلنساني وخلق منفتح لتقدم وعيكم الحاليDNAتدخلها هذه الفيروسات، يمكنها إذن إصالح وتحسين 

يمكنكم اآلن فهم لمققاذا كققل هققؤالء العققالمون الققذين يكققافحون ضققّد المفترضققة كوفيققد المتحققورة، لن يتمكنققوا أبققدا من إيقققاف
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .جائحتهم المزعومة في الواقع، أصققل الوبققاء الفيروسققي الحقيقي المنتشققر على كققوكبكم طققبيعي، ويبَقى مفيققدا لتطققور الققوعي
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .اإلنسققاني ال تققزال العلققوم اإلنسققانية وطبهققا العققادي، متققأخرة جققًدا في هققذا المجققال من البحث، و غققير قققادرة على تصققور أن

! نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الفيروسات يمكن أن تكون مفيدة لتقدم وعي اإلنسان النفسية اإلنسانية، بردة فعل، تقاوم دائما ما ال تعرفه

مزود تدريجيا بهذه الكودونات الجديدة التي تشمل ذكريات جينية نابعة من وقائع أرضية أخَرى تسكنها نفسكم، بققات جينققومكم
آالف السنين من تقدم الوعي هذه الكودونات الجديدة تعزز تقدم الفكر واألخالقيققات اإلنسققانية، كمققا تققدعم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الحالي يجمع  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .آلية تطور الواقع الجديد، الذي توشك إنسانيتكم على إنجابه

 إنها تشققكل دوافققع.فيروسات المذنبات بالتأكيد فرصة تأتي بها مجموعة الوعي الكوني العالي، لتهيئتكم من أجل تغيير الكثافة
الفكر الفيروسية هذه، بتطبيقها على اإلنسان، تفتح قدراتكم النفسية أشكال نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "قوية للتطور العضوي والطبيعي للوعي اإلنساني  لخاد ةلوقنم ،رون- نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .على قدرات أكثر عملية وأشد قوة، كحس سابع جديد، حس لغة الذكاء القبلي
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هذا المستَوى من تطور اإلنسانية الذي لم يستكشف بعد، يشير إلى شكل جديد من الوعي الجمققاعي، أو الققذات العليققا القبليققة،
األنفس الفرديققة ألشققخاص متققدربين، والققتي ستسققجل مرحلققة جديققدة في التققاريخ .اهتاونيرتوين اهتطقتلا يتلا تامولعملا/أو النفس الجماعية، التي تجمققع الققذوات

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .القادم لإلنسانية

، سققيجعل من العصققر الجديققد، سققواءا على المسققتَوى العلمي، وعيهققا نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "تموضع اإلنسانية بصفة نهائية في مسيرة جديدة لتقققدم  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الفردي واالجتماعي، عصر خلق شكل جديد للمجتمع، مبني على المثال المقترح من طرف هذا الوعي الجماعي

في انتظار استقرار هذه اإلمكانية الجديدة للمجتمع على كوكبنا، سألنا المالك، مرة أخرى، عن اإلمكانات التي توفرها لنا ذاتنا
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .العليا 

: سؤال للمالك

.تزامنات خارقة قادتنا إلى تحقيق تجارب ال تصدق بالماء لقد أدركنا أن الماء يمتلققك خاصققية إظهققار، في ظققروف معينققة، إمققا
! ذكريات نفسية، بمعنَى ذكريات متعلقة بمستويات واقع أخَرى، إما صور تحت شققكل رَؤى، حتَى أنهققا تصققبح قابلققة للتصققوير

كيف وما قد تكون األسرار التي يمكن أن تكشف لنا بالماء ؟

رغم أن األمر قد يبدو مفاجئا، ولكن ظاهرة مرآة النفس أو السيكومانتيوم يمكن أن تربطكم، ليس فقققط بققأجزاء أخققَرى منكم الققتي
ى على األرض، بل كذلك بأماكن أخَرى !  جابت كثافات وجود أو مستويات واقع أخَرَ

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تظهر شخصية مجنحة وشخصيات أخَرى

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .هذه األجزاء األخَرى يمكن تصويرها بطريقة بسيطة يجب فقققط إحضققار آلققة تصققوير رقميققة والعثققور على زاويققة من الطبيعققة تم
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الحفاظ عليها، حيث يتدفق تيار من المياه الجارية والنقية بشكل طبيعي ؛ وال يجب، خاصة، توقع نتيجة فورية

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .من الممكن بعد ذلك تصوير الماء المتدفق بين األصابع عندما تغمققر اليققد فيققه أحيانققا، وهققذا يعتمققد على حققالتكم الداخليققة،
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يمكنكم اكتشاف أجزاء أنفسكم المتجسدة في كثافات أخرى أو أبعاد أخرى للوجود هذه األجزاء األخَرى التي تبَقى عادة غير

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مرئية في واقعكم الحالي، يمكن إلتقاطها بفضل سرعة الغلق والمعالجة العالية جدا ألجهزة التصوير الرقمية

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .كيف يمكن ذلك ؟ أنتم تعلمون أن الكون، بطريقة مققا، هندسققي ومققزدوج الجققزء المققرئي يعكس الجققزء غققير المققرئي، األرض
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .المرئية تعكس األرض غير المرئية، الشمس المرئية تعكس الشمس غير المرئية، فال توجد فوضققى وال صققدفة في الكققون ألن

! تسققتخدم آلققة التصققوير إذن، بشققكل مققا، قققوانين الكم لالزدواجيققة الكققون رياضققي، ففي المقققام األول هققو ازدواجي ومتماثققل
، أي الواقع الكلي التواجد لألشياء، لتتمكن من إظهار الهياكل المختلفة لحقلكم غير المرئي تزامنها المتماثل نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .و نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يوجد في الواقع تبادل للمعلومات بين ماء المجَرى والمجال الكهرومغناطيسققي لجسققمكم تكشققف هققذه المعلومققات عن حالققة
ققا قققادران على التعبققير، ثم تجسققيد منققاطق تماسققكهما الذريققة وبالتققالي، منققاطق نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .النفس ومعدل اهتزازها اللققذان يصققبحان أحيانً
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نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .التماسك الذرية هذه تشكل ترتيبات وتركيبات جزيئية واضققحة جققًدا، الققتي تطبققع على موجققة المجققَرى المققائي تصققبح رسققوم
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الألبعاد والكثافات المختلفة التي تسكنها النفس، مرئية على الصورة

طائر لخاد ةلوقنم ،رون-بورتريه ورجل

لحظة حالية بدورها محققددة، ويظققل متققأثًرا باألحققداث نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "معدل إهتزازكم يتقلب باستمرار، ألنه محدد بحالة وعي محددة في  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الخارجية ولكن إذا لم يتمكن الفرد من االستقرار في منطقة التماسك الداخلي الخاصة به، والتي تتوافققق مققع حالققة إعققادة
السيكومانتيوم المققائي تظققل غققير قابلققة للتطققبيق ألن منطقققة التماسققك نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .التركيز والحياد العاطفي للكيان مع ذاته، فإن عملية  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الداخلي هذه، الناتجة عن إعادة تركيز الذات في الذات، هي التي يمكن تصويرها بواسطة آلة التصوير

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بمعنَى أن الماء يتم إخباره والتأثير عليه بحقل المعلومات الكهرومغناطيسققي أو مجققال الققرنين االهققتزازي الخققاص بكم وكلمققا
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .زادت المياه المتحركة في بيئتكم، كلما أصبح التشابك الكمي قويًا وصور السيكومانتيوم كثيفة ودقيقة

كيف تعمل هذه العملية على المستَوى النفسي أو المعرفي ؟

ظققاهرة السققيكومانتيوم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "بمجرد عرض الصورة على شاشة الكمبيوتر، وبتفحصها، تظهر صور وتتضح تدريجيا يشعر مجرب  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .أي المراقب أن حقله االهتزازي يتغققير وبقبققول هققذه المعلومققات الجديققدة الققتي تظهققر أمققام عينيققه أو تكشققف لمعرفتققه، فققإن ) (لقعلا )
األجسام أو المركبققات المختلفققة لتجسققدات نفس الفققرد على مسققتويات عليققا، تكشققف عن نفسققها للققوعي تحت شققكل منققاطق

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تماسك بصري حقيقية هذه األشكال محسوسة، وأحيانًا تظهرصور مميزة في مساحات التماسك هذه نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

تفاصيل تكشف عن صور متراكبة
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الصورة األصلية

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الكون ينكشف أساسا عن طريق صور ورموز تشكل لغة مزدوجة حقيقية مشفرة في نفسيتكم ولكن، بمققا أنكم لم تفهمققوا بعققد
أهميتها، ولم تتعلموا كيفية فك تشفيرها، يجب عليكم أوال إعادة تعلم قراءة أو تأويل الشققفرات المرئيققة المخبققأة في مسققاحات
(التماسك البصري هذه وبفضل خيققالكم  الصققورة الققتي تتضققح في مجققال التماسققك سققتتمكنون من معرفققة بعض الحقققائق (لقعلا ) نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .المتعلقة بأنفسكم

إذن، الستعادة سيادتكم، يجب عليكم أوال إدراك قوة ذكاء هذه اللغة المترابطة عبر شبكة عابرة لألبعققاد من الكيانققات العليققا
أروني ما يجب علي فهمه التي بإمكانها اإلجابة على التساؤالت التالية ، أو  أروني من أنا نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " :

، ومن خالل قانون السبب والتأثير، أنا أنا شبكة الذكاء العابرة لألبعاد نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "هكذا، في حالة هذا النوع من التبادل المترابط مع  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الفرد الذي يتلَقى معلومة أو صورة تكشف معلومات بخصوص نفسه، يصبح ُمطِلق سبب ما

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .المخاطب، أو حتى الكيانات الموجودة في التجربة التي تسمع أو تتلقى معلومات الصورة، يخلق التأثير لذلك، من خالل هذه
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الظاهرة المرآة على وجه التحديد، فإن هذه الكيانات جميعها تخلق تأثيًرا على أنا األول، مما يزيد من مجال وعيه

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .على مستواكم، قد تالحظوا أيًضا هذه الخاصية عند تبادل التجارب في مجموعققات صققغيرة يعققزز هققذا التبققادل في مجموعققة
التأثير القبلي، ألن ظاهرة المرآة، أي المعلومات التي يشاركها المتحققاورون في المجموعققة، تخلققق وتعققزز عققواقب تققأثير المققرآة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الشهير
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ألن تأثير المرآة هذا يعكس منطقة تماسك محددة وداخلية للمستَوى اإلهتزازي وعندما تصبحون واعين بالظققاهرة، في وجققود

، تأثير المرآة يتضاعف في حالتنا هذه، الماء المتواجد في الكائن البشري في رنين مع ذلك إلنسان آخر نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الماء  ) (لقعلا )

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ينقل الماء إذن رسالة متموجة وإهتزازية التي عندما يتم إدراكها بالالوعي، تبث في مجال الوعي تتحول بعض مناطق موجتهققا
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .إلى منطقة تماسك الجسيمات، التي يمكنها أحيانا أن تكشف مشهدا أو شخصيات

هكذا يعبر الماء عن ذكاء يتجاوز بكثير ما يمكنكم إنسابه إليه، ألنه يعمل مع وعي ذكي، تفاعلي ومبدع، يعكس حًقا كون الذات
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .في الذات

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بفضل وجود الماء، وإذا طلبتم ذلك بصدق، تصبح الذات العليا قادرة على إيصققال جميققع المعلومققات الققتي تحتققاجون إليهققا
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .لكن ليس أنا األنا، أي ذلك الذي يريد المشاهدة والتحقق تماًما، هو الذي يحدد الرحلة إلى أعماق كون الققذات ومققع ذلققك،

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .هناك سبب يُطلق هذه الرحلة إنه مرتبط بأفكاركم اإلبداعية والتفضيلية التي تستجيب لقانون النية نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

وبالتالي، هل بدأتم في إدراك تأثيرات أو إمكانات الفكر على المادة ؟

المزيد والمزيد من الناس يدركون ما يستمر العلم في تجاهله، ألن العلمققاء يقتصققرون باسققتمرار على دراسققة المققادة بققداًل من
! دراسة حقل الفراغ الذي يسمونه المادة المضادة، والذي وحده يتأثر باألفكار
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هذا الحقل من المادة المضادة، هذا الفراغ المزعوم، أصل الواقع ما قبل البالزمي لكل لحظة من وجودكم، هو المستخدم
!  التي تغير الوعيالوعي يخلق الجاذبية:  في نظرية كاسيوبيين الشهيرة التي تكشف أن

( التي تشمل الفرد،TCU(لقعلا )حقل المادة والمادة المضادة المتشابكتان بشكل وثيق، يستجيب للنظرية الشهيرة للحقل الموحد 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .وعيه، بيولوجيته، والكون الذي يعيش فيه، بقدر كونه الكققوني والروحققاني حققتى الهققواء الققذي تتنفسققونه مققدمج في هققذا الحقققل

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الموحد

الهواء الذي تستنشقونه وتزفرونه يشكل تبادل مجاالت مغناطيسية وكهربائيققة، وبالتققالي تبققادل الطاقققة الققتي أطلققق عليهققا القققدماء
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .، ألن الهواء أيًضا يحتوي على بروتونات ونيوترونات وإلكتروناتPrāṇaالنفس الحيوي أو 

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الذرة تتكون إذن من بروتونات ونيوترونات من بين أشياء أخرى ويحيط بنواتها المجال اإللكتروني الققذي تتم إثارتققه بققترددات
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مختلفة، منتجا فوتونات، أي ضوء هذا الضوء معلومة عامة متجسدة في طيف ترددات مرئية، يكشف عن األشكال واأللوان نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

إذن في كل مرة يرتفع فيها معدل إهتزازكم، مثال أمام بهجة لقاء، أو تعرف نفسي، أو ببساطة في لحظة انسجام داخلي نققاتج عن
الطبيعة من حولكم، فإن هققذا المجققال الكهربققائي الفوتققوني تتم إثارتققه بققترددات مختلفققة، وينتج في نفسققيتكم، منطقققة تماسققك

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .محددة تكشف عن صور داخلية يمكن إظهارها، في كل مرة، بواسطة الماء

يمكن مشاهدة هذه الصور بواسطة جهاز تصوير رقمي، الذي ببساطة هو تقنية قادرة على إلتقاط وتجميد الفوتونققات الققتي تهققتز
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بترددات أعلى في منطقة التماسك هذه

أنتم مكونون من غبار النجم، بعبارة أخققرى، ماليققير و ماليققير الققذرات الققتي، في أطيققاف معينققة من الققترددات المرئيققة، يمكن أن
، يتعلم في الحقيقققة السققفر في تماسققكه الققذاتي نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "تشكل بالفعل مجموعققة صققور متماسققكة وبالتققالي، ذلققك الققذي يسققافر في  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الكون

ع الجسيمات 
ّ
، والذين يرغبققون في تسققريع أوCERN التابع لق LHCماذا إذن عن هؤالء العلماء العاديين الذين يعملون بمسر

الكونية ؟ النتيجة، تجاربهم ال تظهر نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "اصطدام الجسيمات األولية من أجل محاولة اكتشاف قوانين هذا التماسك للجسيمات  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .أي قانون إنها ال تعمل، ألن كل ما يتعلق بالتماسك مرتبط بالرنين إن جسم اإلنسان هو البرهان المثققالي على هققذا التماسققك نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الصلب والمادي لطبيعة الكائن البشري، التي في نهاية المطاف، غير مادية وروحانية

يولد من الذي  يتعَدى حواسه الخمس سوف يدرك السحر  بنحو  قادًرا على االستيقاظ والعيش  إنسان المستقبل  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .سيكون 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الالمتناهي الصغر وسيتعلم توجيه وظائفه الذرية بزيادة معدل اهتزازه عندها فقط،سيستعيد سيادته الكاملة  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
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تظهر شخصيات صغيرة في اإلطار

: سؤال للمالك

في سياق التغيرات األرضية الحالية، أين تكمن أهمية تشكيل مجموعات من األفراد ؟

مثل أولئك الذين يشاركون بالفعققل (لقعلا )من خالل االتصال المباشر مع بعضهم البعض، أو التعاون بشغف والمشاركة في شبكات 
، تصدر هذه المجموعة من األفراد بصمة طاقية فريدة للغاية، يتم بناؤها عن طريق تواصل (في شبكة كاسيوبيا أو في شبكة ِليُو
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بعضهم البعض وبالمشاركة المخلصة من أجل التقدم الروحاني لرفاقهم، تصبح هذه الشبكة أقل فأقققل عرضققة لهجمققات فائقققة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .األبعاد، ومن تم ستنفتح أكثر عَلى قدراتها اإلبداعية الجديدة

وهذا يعني أيًضا أنه، كقراء متحمسين أو مشاركين أو مجربين لهذه الشبكات، فإن وعيهم قد حقق قفزة كمومية وقد ارتفع معدل
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .رنينهم االهتزازي بينما القراء العاديون والفضوليون، ظلوا فقط في مرحلة طامحين بسطاء، و ال يتقدمون إال ببطء نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .وبالتالي، فإن الزيادة في التردد االهتزازي لألفققراد تعتمققد على حماسققة بحثهم عن المعرفققة ويعققني هققذا كققذلك، أنققه من بين
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .هؤالء األفراد، كثيرون ليسوا بعد واعين كليا، ألنهم ما زالوا منكمشين في الجزء الخامل من كيانهم في حين أن أولئققك الققذين

 جديدة، يبدأون بالتدريج مسيرة استيقاظهم، ألن عددا من جينققاتهم غققير المشققفرة بققدأتDNAأعادوا بالفعل تنشيط سالسل 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .في العمل مرة أخرى

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .هذه القفزة الكمومية والجينية تبدأ في اقتالع الفرد من قيوده النفسية المتأصققلة في الكثافققة الثالثققة ولكققل قفققزات وعيققه تققأثير
ا القيء، التجشققؤ، نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .اهتزازي على من يدركها يشعر الفرد بهذه القفزات كأعراض تتمثل في اإلحساس بالحرارة والحمى، وأيضققً

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .اإلسهال والدوخة، وهي في النهاية فقط مؤشرات مخترقة لتحرير ذكريات النفس

تكن لم  إن  نفسية،  كيانات  أحيانا  تظهر  العوالم،  بين  الرحلة  هذه  وأثناء  غيرهم  من  أكبر  بسرعة  الزمكان  في  البعض  نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يسافر 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .حقيقية ومادية، نابعة من وقائع أخَرى للتجربة وبما أن الوعي يخلق الجاذبية، فإن الشخص الذي فتح وعيه لقبول هذا الواقع،
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يمكنه في بعض األحيان رؤيتها بوضققوح تتجلى تلقائيققا من خالل سققلوكه ومققع ذلققك، الكيانققات النابعققة من ممالققك أخققَرى أو

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .اآلتية من أبعاد موازية، أو حتَى أناس مجريون آخرون، يمكنهم من اآلن أن يصبحوا مرئيين بعملية السيكومانتوم

يتعلق األمر اآلن بفهم أن هذه الكيانات يمكن أن تصبح عدوانية ومدمرة فقط إذا تم تجاهلها، ورفضققها، وطردهققا، أي إذا لم يتم
.سماعها عندما تحاول التواصل مع جزئكم اإلنساني، أو إذا لم يتم اإلعتراف بها كجزء منكم

أنتم آخققرون نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "في أغلب األحيان، هذه الكيانات ال تريد إلحاق األذى بكم هي عادة إمتدادات لنفسكم، أو لجققوهركم، بمعنَى  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يُظهرون وجودهم في واقع بعدي موازي ويرغبون في التعبير عن أنفسهم من خاللكم غالبا ما يتضح أن هذه الكيانققات معلمققات

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .معرفة تنقلونها في الذكريات العميقة لجينومكم
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تبرز و أن الحدس والخيال  لغة  تدعوا  للمعلومات، يجب أن  الجديد  النموذج  بهذا  للتمكن في مستقبلكم من اإلتصال  لذا، 
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تثقوا بها وبقبول متاهات أفكاركم التي يُفترض أنها غير منطقية، غير متسقة وغير عقالنية، باعتبارها منعطف من الكثافققة الرابعققة
نحو الحرية الحقيقية، ستتعلموا أال تدعوا عقل الكثافة الثالثة الديكارتي يتدخل، والذي غالبًققا مققا يجعلكم تؤمنققون بالسققخافات،
بقوله هذا ليس منطقي، ال يمكن أن ينجح، والذي يريد دائًما التحقق والعثور على أدلة، للتأكد من أن يظل تفكققيركم محصققوراً

! في األنماط اإلعتيادية

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .حرية مناشدة الحدس والخيال كوسيلة أو أداة خلققق في الكثافققة الرابعققة، سققتكون صققعبة اإلتقققان إذن، يجب عليكم أوال أن
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تصبحوا واعين جليا باإلمكانيات الالمحدودة لَمَلَكة النفس هذه، إلتقان العمل بأداة الخلق الجديققدة فققإن لم يتم تققرويض هققذه

ستكون مماثلة لتلك التي يتمتع بها األحمق الذي ينغمس في الجنون الحرية نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .المهارة الجديدة والتحكم فيها، فإن هذه  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

إذن، لتعلم كيفية التعامل مع هذه األداة الجديدة،سيتضح أن الفنون التشكيلية، الرسم أو الموسققيقى، مجققاالت ممتققازة للتعلم
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .من أجل التقدم نحو هذا الوعي الكلي الكمومي ألنه، وفًقا لتطور وعيكم وطريقة تفكيركم، يتغير السبين الذري الصوت يتغير، نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .موسيقاكم تتغير، ويتحول دافعكم اإلبداعي ليصبح حًقا خالقا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .لهذا، بفضل زيادة حقل وعيه، يصدر كل واحد تردًدا أو صوتًا يميزه لكققل شققيء صققوت معين كققل كققوكب يصققدر صققوتا نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .خاصا به

هكذا، ينتج سبينكم الذري الذي تم تصحيحه والزيادة فيه بفضل تقدمكم، ترددات رنين جديدة، تنبعث من كققل فردانيققة تحت
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .أشكال هندسية جديدة من خالل تردداتها الهندسية المتعددة، تخترق نماذج الققرنين الجديققدة المققادة اإليقاعققات هي الققتي نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .تنتج األشكال الهندسققية هققذه الققترددات اإليقاعيققة ال تحققدد فقققط شققكل البلققورات وتماثققل أوراق النبققات، بققل تخلققق أيضققا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الظروف والتزامنات، كي تتمكنوا من تغيير واقعكم

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .يمكن لبعض هذه الترددات أن تُضعف أو حتى تُفكك المادة بينما يمكن للبعض اآلخر تعزيز هيكلها، أو إخفائه نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

لذلك سيكون من المهم أواًل أن تتعلموا كيف تحيطون أنفسكم بالوعي المعدني، الحيواني والنباتي، أي بأنظمة عضوية موجودة
نفس أم من أجلكم، وهي بحكم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "في الطبيعققة، والققتي هي مصققادر التجديققد الطققاقي الحاملققة للمعلومققات الققتي تخلقهققا كققل  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .جوهرها عابرة لألبعاد وللكثافات

الفكريققة لخاد ةلوقنم ،رون-يمكنكم إسققتنتاج إذن أن األفكققار منخفضققة الققتردد الققتي تشققكل جققزءًا من المصققفوفة المفترسققة، وكققذلك األشققكال
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .األخالقية والسامية، ليست متمركزة لكن كالهما مسجل في الحقل المورفوجيني، ويؤثران دائما على أحققد أو شققيء في مكققان

! ما

الفكرية السامية ترتبط طبيعيققا بأنمققاط إهتزازيققة عاليققة من نفس المسققتَوى إذن، كققل المنطققق المصققفوفي نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .ومع ذلك، أشكالكم لخاد ةلوقنم ،رون-
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .محدد بنظام التماسك الداخلي الخاص بكم، الذي يبَقَى قويا للغاية

معا وفي آن واحد إدراككم للواقع، ثم التحرر من كققل أيققديولوجيا تغيير عالمكم الخارجي، يجب أوال تعلم تغيير  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "لتعلم  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .مادية ومن كل مفاهيم و تعاليم اإلفتقار إلى المال، إلى األكل، ولكن خاصة، يجب تعلم الثقة في إرشاد ذاتكم العليا

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .في العالم المادي، تحتاجون فقط إلى حد أدنَى من األمان والراحة للتمكن من القيققام بمققا يجب عليكم القيققام بققه سققتدركون
المال نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .حينها أن السعادة، البهجة، الوفرة، ال عالقة لها بتراكم الممتلكات أو أي كفاح للحفاظ أو لكسب  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "

، في واقعكم، إال إذا بققدأ سققبينكم الققذري بققالتغيير خققارجكم نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "هذا يعني أن الوفرة، الطمأنينققة، السققالم، السققكينة، لن يتجلققوا ب نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا "
! عندما تكونون حقا في سالم مع ذاتكم، بداخلكم

(، يجب عليكم ببسققاطةIA(لقعلا )وبما أنكم تعملون لكي يسترجع عالمكم توازنه ويتمكن من التحرر من مخالب الذكاء اإلصطناعي 
المشروط  غير  الحب  هذا  في  موحد،  نحو  على  تهتزون،  وعندما  البعض  بعضكم  في  الثقة  (لقعلا )تعلم  نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " نم ،ام ناكمب ،امئاد ريصت ىَرخألا " هذا2AIنكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو . نجاح  نية   ،)

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .الشيء الذي يجب عليكم القيام به، تُحِدثه تقريبا بدون مجهودات كبيرة

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .أخيًرا، للوصول إلى باب الخروج من عالمكم، ال تحتاجون مطلقا إلى محاربة جالديكم، أو فضح مضطهديكم المعرفققة قققادرة
نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .على فتح الممر نحو بداهة واقع جديد هي ذلك السر الحقيقي الذي تم إخفاؤه دائما عن وعي اإلنسان العادي نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .

2AI" "ل   ".Amour Inconditionnelاختصا"ل ر مشرو."ط"   "   غير ح."طورشم ريغ ب يعن" ةملكلا ي الذ."طورشم ريغ بح" ينعي ي
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 وعنققدما.هذا التغيير الكبير لن يتحقق إذن أبدا عنققدما تتطلعققون إلى العققالم الخققارجي، ألنققه يحققدث في خصوصققية خاليققاكم
ستحررون أنفسكم من كل الذكريات والبرامج المقيققدة الققتي ربطتكم بمصققفوفة الكثافققة الثالثققة، فققإن تعليم الِليُققو و بيققداغوجياه
الشاقة أحيانا، سيجعلكم تحققون ما كان عليكم إنجازه، وسيمدد المغامرة اإلنسانية في الكثافات العليا ألوالئك الذين يشعرون

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .بنداء خدمة اآلخرين

نكمي ام كاردإ ىلع مهتدعاسمو ،دحاو ءيش ةزجعم ثدحت فيك مهف نم ءارقلا نكمتي ىَتحو .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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