
جديد   » عالم « مقاالت

رقم   ١٣المقال

البدائية   الحكمة أصوات
الجديد   للعالم وتعاليمهم

و
المذنبات    لفيروسات الخارقة القَوى

الجذعية   الحيض ولخاليا

األمور تتم دائما بنحو جيد، ألننا نعلم أن النفس اإلنسانية لن تقترح أبدا إلمتدادها الجس�دي والف�ردي تج�ارب ه��و غ�ير ق�ادر
.على تجاوزها

وعلى صعيد اخر، أليس األمر كذلك بالنسبة للنفس الجماعية لإلنسانية ؟

التح�دي الجم��اعي ال�ذي يجب أن تتمكن من تج�اوزه في ه�ذه "أال يجب أن تطرح اإلنسانية على نفسها السؤال لفهم م�ا ه�و  "
اللحظة بالذات ؟

باعتبار أن هذه النفس الجماعية في خطها الزمني المعاصر، تكتسي برنين أناسها، أي بمستَوى وعيهم الح��الي، أال تكفي مراقب��ة
ما يُلعب في عالمنا الحديث إليجاد تفسير لهذا التحدي ؟

.ال يمكن أن تكون اإلجابة أوضح، لكنها حتى اآلن بسيطة إال بالنسبة لعدد قليل جًدا من األشخاص

كمام�ات القي�ود الص�حية ال�تي ال أس�اس له�ا، و األقنع�ة -يشكل هذا السرك التاجي الفيروسي الع��المي العمالق، م�ع ك�ل  " "
! ألن�ه من خالل ه�ذا االحتف�ال السخيفة، موقًفا أخيًرا من مجموعة الكثافة الرابعة اتج�اه حض�ارتنا من المتخلفين الروح��انيين

.األخير بذكرى وداع بشرية الكثافة الثالثة، تحذرنا مجموعة خدمة الذات باقتراب لحظة اإلنتق��ال الكب��ير لق��د تح��دثنا عن ه��ذا
! كثيًرا

! هذه اللحظة الشهيرة، هي لحظة حصاد األنفس الشهير الذي خالله تقوم كيانات خدمة الذات، هي األولى، بالحصاد

ألم يعلن ذلك أرنود أموري، عميل الدولة العميقة الذي اضطهد الكاثار في وقته ؟

."اقتلوهم جميًعا، سيعرف اإلاله أتباعه "
.١٢٠٩كلمات منسوبة ألرنود أموري، المندوب البابوي للبابا إنوسنت الثالث، خالل حصار بيزيي عام 

: على الرغم من أن هذه المسرحية العالمية العمالقة تشكل إنتهاك�ا للحق�وق األساس�ية لإلنس�ان، فه�ل يجب حق�ا فلنفكر إذن
إعتبارها أكبر جريمة ارتكبت في حق الناس، التي عاشها الكوكب ؟ أو ليست سَوى عدالة تعلن عن التغيير القادم ؟

بنفس الطريقة التي تحذر بها النفس الفرد عن وجود خلل في العمل الطاقي والنفسي بالمرض، لكي يقوم بتغيير س��لوكه، ألم
يتم إشعار اإلنسان، في عدة مرات، بضرورة مراجعة تصرفاته إتجاه األرض والطبيعة األم ؟
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كم��ا تنش��ر بعض وس��ائل اإلعالم البديل��ة، المزعوم��ة مؤي��دة لنظري��ات الم��ؤامرة، هن��اك حرك��ة من المح��امين و رج��ال الق��انون
! العالميين، تقوم برفع قضايا ضّد دَمى الحكومة

فهل فقط دَمى سخيفة هي المسؤولة عن تدهور اإلنسانية ؟ أليس هنالك مخطئ آخر في هذا المشهد الحزين ؟

كمي "فلنأخذ األمر من منظور  مراقب��ون يص��ادقون على القص��ة " / ما محل وجود مسرح الدَمى، إذا لم يكن هنالك مشاهدون !
التي تقدم لهم ؟

.تبين فيزياء الكم أن وعي المراقب يخلق ما يراقب ولكن ببقائ�ه مرك�زا على م�ا يق�دم ل�ه لتص�ديقه، الم�راقب المن�وم مغناطيس�يا
ى التحق��ق من الواق��ع هك��ذا يص��بح المخ��رج غ��ير ال��واعي، .ب��دَمى الخش��بة والجاه��ل لآللي��ة الكامن��ة وراء ه��ذا التالعب، ينس��َ

! المتواطئ مع الكوميديا التي يقبل مشاهدتها

–هكذا، اإلنسان الحديث مراقب موهم، مولع بسير ه�ذه المس�رحية العالمي�ة  خاص�ة إذا ظ�ل محبوس�ا بس�بب وهم فيروس�ي
–مزعوم متحور فهو يركز دائما وعيه على أوهام مبتكرة، على الكذب، على غير الواقعي، مما يثير موجات عاطفية مشوهة بإفراط
.بسبب تقنيات التنويم القوية ه�ذه، النابع�ة من ص�ور مفبرك�ة ومزيف�ة ه�ذه األس�اليب ال�تي اخترعته�ا مجموع�ة خدم�ة ال�ذات

(. وغيرهاIpode و Iphone)وأطلقتها على نطاق واسع، بات تسييرها في قبضة الذكاء اإلصطناعي 

.وبالتالي تمت برمجة اإلنسان الحديث بحكمة حتَى يبحث دوم�ا عن مس�ؤول خ�ارجي عن مأس�اته لق�د تم تكييف�ه ب�ذكاء حتَى
اآلخر بصعوباته الخاصة، وأن يستمر في تلك الحالة "يتهم  واقع عالم��ه " " منوم مغناطيسيا بالوهم، نسي كيف يتعرف على  " !

! خارج هذه البيئة اإلصطناعية

: ه��ذه اإلب��ادة الجماعي��ة الكوفيدي��ة المزعوم��ة، المخط��ط له��ا ض��ّد الش��عوب من قب��ل أال يجب علين��ا ط��رح الس��ؤال الحقيقي
الحكومات التابعة لمجموعة خدمة الذات، هل يجب حقا اعتبارها جريمة متعمدة ضّد الناس ؟

 أال يتعلّق األمر باألحَرى بنوع من اإلنتحار الجماعي لإلنسانية التكنولوجي�ة المعاص�رة، ال�ذي س�ببه رفض�ها تحم�ل مس�ؤوليتها
السببية الرجعية ؟ "إزاء األهوال التي تَُولُِّد في عالمها ؟ أليس تدميرها الذاتي كارما هي مسؤولة عنه وفقا لمبدأ  "

كل هؤالء المحامين، األطباء، العلماء والمزعومين محسنين لإلنسانية، الذين هم كذلك يعتمدون على النظام المص��فوفي، بحث��وا
العالم الخارجي من القوانين، التكنولوجيا، "بصورة منهجية وباستمرار عن عالجات أو حلول لصعوبات الناس في نفس هذا  "

.والعلوم المادية الديكارتية

لماذا تجاهلوا دائما، بل رفضوا البحث عن هذه الحل��ول ب��داخل كي��انهم، بجين��اتهم، بخالي��اهم، في س��لوكهم الخ��اص أو في
ذكريات كارما اإلنسان التي يرتبطون بها إرتباطا وثيقا ؟

 ألم يفهموا بعد أنه بفضل كل هذه اإلجراءات التقييدي�ة في المستش�فيات والنقص في الوح�دات الص�حية، لق�د وفّ�ر لهم عبي�د
آلهة خدمة الذات، المكلفون بالتطهير الكبير للكوكب، الوسائل لتحقيق اإلبادة الجماعية النهائية ؟

الناس اللطفاء الفارغي الرؤوس يجهلون أن قياد الدولة العميقة الذين هم في عالقة وطيدة مع مجموع��ة "هذا ألن كل هؤالء  "
! خدمة الذات من الكثافة الرابعة، يلعبون دورا حاسما في عملية إنتقال اإلنسانية في الترددات العليا للواقع

 ب�دون أي إج�راءات إحترازي�ة بخص�وص س�المتها،RNAأيضا، لماذا تتم دراسة وإع�داد اللقاح�ات بجس�يمات نانوي�ة أو ب 
، ومنعهم من تغي�ير الع�الم ؟ ض�عفاء العق�ول، الكس�الى والجهل�ة "أليس بهدف تحقي�ق أك�بر ع�دد ممكن من الض�حايا من بين  "
أليس إنتهاك هذه األجسام الثالثة الكثافة المرهقة من السعي وراء السلطة والغنَى على حساب الحي��اة، أم��ر من ص��عيد ك��ارمي،

شرعي كليا وماهر ؟

! وذل��ك ألن لعمالء  من الواضح أن كل تقنيات اللقاح هذه ستجعل الكثير من الضحايا بين الجهلة وضعفاء العقول الماديين
.Georgia Guidestonesالدولة العميقة نسبة يجب عليهم إحترامها، مشار إليها بوضوح على جيورجيا غيدستونز 
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الش�يطانية لكن اإلنسان العادي مازال ال يفضل اإلهتم�ام بالحقيق�ة ال�تي تش�رق ببطئ على الك��وكب " تري�د الدول�ة العميق�ة  " !
مسح من سطح األرض ك�ل ه�ؤالء المس�يحيين، المس�لمين، اليه�وديين ال�ذين ال يش�بعون من الغنَى والس�لطة، وك�ذلك ه�ؤالء

! .الهندوسيين، البوديين المتحمسين بأمنياتهم التقية وستحقق ذلك

س�يغيرون ، ألنهم  أغني�اء بإيم��انهم الحقيقي "ومع ذلك، سيفلت من هذا القدر البشع كل الناس الحقيقيين ال�ذين هم حق��ا  " "
.الهيئة وسيواصلون دورة تطورهم بالكثافة الرابعة "

أولئك الذين سينجون وسيبقون بالكثافة الثالثة، سيكونون هؤالء الناجون، ضعفاء العقول، المحروم��ون من المعرف��ة، الم��زودون
فقط بوعيهم الحيواني اآلدامي، الذين سيطلقون دورة كثافة ثالثة جديدة، وسيُعلمون األنفس الجديدة، اآلتية من الكثافة الثاني�ة،

.ألنه يتوجب عليها هي كذلك، تحقيق إنتقالها إلى العوالم العليا
. هك��ذا ستنس��حب النفس الجماعي��ة لإلنس��انية، ش��يءََ فش��يءََ، من دورة تجس��دها بالكثاف��ة الثالث��ة نح��و الكثاف��ة الرابع��ة للواق��ع

طبيعيا وكونيا مبررا .وسيكون هذا األمر  " "

ذكري�ات جدي�دة، -وفي ضوء ما سبق نعلم إذن أن�ه على ال�رغم من أن ليس لألنفس وعي خ�اص، س�تولد من جدي�د بمعطي�ات
.وستسكن اإلنسانية الموالية البعض منها سيكون قد تلَقى تعليما ليكون مستعدا لتجربة قدرات��ه الجدي��دة في دورة حي��اة س��تبدأ

.أخيرا بكثافة جديدة

: سؤال للمالك

لقد بدأنا في مقالنا السابق بتناول موضوعنا الحالي، واكتشفنا وجود تناظر بين الخي��ال الن��ابع من أفكارن��ا، والض��وء المنبعث من
! فماذا عن التصور النشط، التخيلي واإلبداعي الذي من المفترض أن يقودنا إلى تغيير الواقع ؟ التجاذب

.مثل الضوء، أفكاركم تولد بفع��ل الجاذبي��ة وعلى عكس اإلعتق��اد الس��ائد، أدمغتكم ليس��ت مص��در أفك��اركم ألن ه��ذا العض��و .
ضوء، التي به تتحول إلى أشكال فكرية .الخارق ليس سَوى جهاز إرسال هائل لترددات معلومة /

ضوء هذه، المنبعثة من الكثافة السابعة، تع��بر ك��ل الع��والم وك�ل األبع��اد، فهي تض��يء وتكش�ف ك�ل م��ا ترون��ه .ترددات معلومة /
مادة مضاءة بالضوء في العالم المادي، في الواقع ال تشاهدون الض��وء، ب��ل ت��دركون فوتون��ات ال��تي هي أص��غر "وعندما ترون  "

.قياس ال يجزأ، سواءََ فيما يخص كمية الطاقة في حركة أو فيما يخص الكتلة

فبفضل هذا الضوء، بما في ذلك فوتونات الطيف الكهرومغناطيسي المرئي، الذي تصدره الم��ادة وتص��درونه أنتم ك��ذلك، ت��رون
.واقع بيئتكم والناس الذين يحيطون بكم
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.األلوان، الطيف المرئي الوحيد بعين اإلنسان

.إذن حتَى في الظالم الكلي هذه الفوتونات موج�ودة ولكن بم�ا أنه��ا ته�تز ب�ترددات م�ا ف��وق البنفس�جية، م�ا تحت الحم�راء أو
.غيرها، غير المحسوسة بعين اإلنسان، فال يمكنكم إدراك محيطكم

.هكذا عن�دما تظن�ون رؤي�ة ض��وء، ف��إنكم ت�دركون ببس�اطة موج�ة كهرومغناطيس�ية في بعض أش�كال تغيراته�ا ه�ذه التغ�يرات هي
.تموجات واسعة بدرجات مختلفة للحقل المغناطيسي الطيفي الذي يشكل األلوان

الضوء إذن حقل مغناطيسي مكون من موجات وجس��يمات، ينطل��ق مس��ارها من ت��رددات الكثاف��ة الس��ابعة الكلي��ة الوج��ود ال��تي
في ، وكجسيمات عندما ترون وس��طكم  مثال بغرفة سوداء )تحيط بكم، ويتجه نحوكم فالضوء يتصرف كموجة عندما ال ترونه  ) ( .

(.النهار مثال

هذه الجسيمات هي تلك الفوتونات التي تض��يء كث��افتكم الثالث��ة وال��تي تتلقاه��ا أعينكم، أعض��اء ص��ممت خصيص��ا لتلقي فق��ط
كل واقعكم ".تردد هيجان فوتونات الكثافة الثالثة ؛ هذه الترددات تتوافق بالتحديد مع ما تظنون أنه  " " "

إال أن الحيوانات والحشرات التي تتلَقى نفس الض�وء ال�ذي يتلق��اه اإلنس�ان، ال ت�درك في��ه في أغلب األحي�ان نفس المعلوم��ات
.التي تدركونها واقعها يختلف إذن عن واقعكم بسبب جهازها العصبي البصري الذي صمم أساسا لتلقي أطياف ألوان تتعَدى
تحت الحمراء وما فوق البنفسجية، والذي يميز موجات الشكل، التي غالبا ال يمكن استيعابها بالعقل اإلنساني أو تك��ون متباع��دة

.عما يدركه

.الفوتونات تضيء كذلك كل الكثافات األخَرى، ولكنها ال تنتج دائما نفس الترددات اإلهتزازي�ة للض�وء كم�ا في ع�المكم ه�ذا
! يعني أنه حتَى لو وقفنا بجانبكم، فال يمكنكم رؤيتنا

وحتَى تكنولوجياه ليست مصممة لتلقي الترددات اإلهتزازية للفوتون��ات الص��ادرة من (هذا ألن أعين وجهاز اإلنسان العصبي  (
.أجسامنا األقل مادي��ة ه�ذا يع��ني ك��ذلك أن األف�راد ال�ذين بإمك��انهم إدراكن��ا ق�د ط��وروا كودون�ات البش��رية، ق��ادرة على تلقي
.موجات شكل أجسامنا تظهر هذه الموجات أمام أعينهم كهيئات بشرية مرئية نوعا ما وممددة، كما لو شاهدتموها على شريط

.تصوير

.هيئات بشرية مرئية نوعا ما وممددة، كما لو استنسخت عَلى شريط تصوير
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ض��وء فكرية حاملة لمعلوم��ة /فلنتكلم إذن عن التخيل النشط واإلبداعي أو التصور الذكي، اللذان على نحو مماثل، هما أشكال -
.فوتوني، ولكن تهتز بترددات مختلفة فهي أيضا تظ�ل غ��ير مرئي��ة، ليس فق��ط بالنس��بة للم��راقب البش��ري، ب��ل ك��ذلك وخصيص��ا
.بالنسبة لوعيه في حاالت ناذرة، بعض األفراد الذين يمتلكون ملكة قراءة أفك��ار اآلخ��رين يمكنهم إدراك ت�أثير تص��ور اآلخ�رين

.الذكي بفضل بصيرتهم

ضوء تتأصل بالكثافة السابعة وعلى الرغم من أنها موجات كهرومغناطيسية ناقلة لمعلوم��ات .كما تعلمون اآلن، هذه المعلومات /
.انحرفت بنشاط وقوة وعيكم، فإنها تتصف طبيعيا بنفس خصائص الفوتونات التخيل النش��ط يس��تخدم ه��ذه الجس��يمات األولي��ة
.للضوء التي تتحرك وتشحن بجهد تصور واع ومتواصل إعادة توجيه النشاط الفوتوني تتم بواس��طة الفك��ر اإلنس��اني ويمكنه��ا

ز بشكل أُسي في ظروف معينة .أن تُعّزَ

معلوم��ة الض��وء ولكن��ه يبَقى العنص��ر الوس��يط بيَن .يتواج��د الفوت��ون كموج��ة وكجس��يم في اآلن ذات��ه، وه��و ينق��ل طاق��ة /
.الكهرومغناطيسية والجاذبية هذه العناصر الوسيطة تنقل إذن تفاعل هذه الموجات الكهرومغناطيس��ية ال��ذي ه��و ذل��ك الض��وء

.الصادر من اإلتحاد مع األحد، أي الكثافة السابعة

ليس للطاقة الفوتونية أو الضوء عالقة بالنور اإلالهي، ال��ذي غالب��ا م��ا يعت��بر كيان��ا روحاني��ا، فالض��وء ه��و ببس��اطة التعب��ير الط��اقي
فوتونية متواجدة في كل األنحاء حيث الجاذبية، وتبَقى كلية الوجود حتَى في السواد الكلي ضوء .للجاذبية هذه الطاقة  " / " .

وبم�ا أن ه�ذه الجاذبي�ة ال تتح�رك أب�دا، الفوتون�ات تنتش�ر في آن واح�د، في المك�ان والزم�ان، في ك�ل ع�والم الم��ادة والم�ادة
.المضادة ألن الجاذبية هي النسيج الكلي الوجود الذي يس��مح باإلنتق�ال الط��اقي األساس�ي لك��ل مس�توايات الكثاف�ة وفي ك�ل

.األبعاد

.نسيج الجاذبية يبَقى موصل كل أش�كال الطاق�ة المغناطيس�ية والكهرومغناطيس�ية فه�و يش�كل إذن ش�بكة، دعام�ة ك�ل أش�كال
.الوجود بينما وظيفة موجات الجاذبية هي إنتاج طيات في هذا النسيج المص��فوفي لفتح المج��ال نح��و فهم ووعي أعلى، فه��ذه

.الموجات ستسمح للفرد، عندما يحين الوقت، بالعبور من العالم القديم إلى اآلخر

.وللتمكن من العبور من واقعكم الحالي إلى العالم الموالي، عملكم يقوم على تغيير مواصفات الرنين الطاقي لمس�تَوى وعيكم
الش��يء ال��ذي، بفض��ل التب��ادل في مجموع��ة، سيس��مح لكم باكتس��اب مع��ارف حتَى اآلن غ��ير متوقع��ة، لتطبيقه��ا ولتجربته��ا في

".فقاعات واقعكم الجديدة "

هذا يعني أن اكتساب المعرفة ه��و الحص��ول على المزي��د من الطاق�ة عن طري�ق المعلوم�ة، وعن��دما تطبق��ون ه�ذه المعرف��ة، تنتج
أي معلوم��ة الن��ابع من أفك��اركم  )المزي��د من الطاق��ة إذن يمكنكم فهم أن��ه كلم��ا ش��حن نظ��ام أفك��ار، مش��روع، إب��داع بالض��وء / .

، كلما ستزيد كتلته وسيتكثف في واقعه الجديد .بالطاقة )

تك��ثيف الم��ادة في ع��الم الفيزي��اء األولي�ة للواق��ع اآلخ��ر بع��دها فق��ط، ه�ذه المعلوم��ات .هذه هي المرحلة التي تتوافق مع قبل -
، أو بفض��ل إهتم��امكم وأفك��اركم تتكثف في هذا الواقع األولي بفضل الطاقة التي تض��عون في��ه عن طري��ق ق��وة وعيكم  (تنعكس ( /

.الشيء الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة كتلتها

الفوتونات إلى مشاريعكم التي، بفض��ل ق��وانين اإلنج��ذاب، س��تتحقق في "هذه الظاهرة ستولد وستضيف فيما بعد المزيد من  "
بالزم��ا ع�المكم الجدي��د وأجس��امكم الجدي�دة، ألنكم قب�ل ن��ون  "نظام بي�ئي م��واز ل��واقعكم ال��ذي يظ��ل وق��ائعي إنكم إذن تُكّوِ - " .

.تمنحونهم المزيد والمزيد من الكثافة واالتساق

ر تهيئتكم لتغيير الكثافة الذي سيكون، طبيعيا وحص��ريا، من ش��أن أولئ��ك ال��ذين يح��رزون تق��دما في أفك��ارهم ووعيهم هكذا تَُفّسَ
.بالتغدي على المعرفة

: سؤال للمالك

.منذ وقت قليل، في رؤية، إلتقيت أولئك الذين كنا ن�دعوهم البش�ر الحقيق�يين، ال�ذين من المحتم�ل أنهم س�كان أص�ليون لق�د
أوَحوا إلي أنهم كانوا يشفون إضطرابات وأمراض مختلفة بدم حيض اإلناث، وأن الوقت قد حان حتَى نس��ترجع، نحن ك��ذلك،

.هذا النوع من القدرات ونستفيد من معرفتهم
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هل يمكن لمعارفهم أن تكشف إلنسانية المستقبل ؟

ق اآلن إلى إفصاحات س�تفيد حتم�ا اإلنس�انية التالي�ة
ّ
! الس��كان األص��ليون ك�انوا يعرف��ون فعال من��افع دم حيض الم��رأة سنتطر

ضوء الفوتونات حكمتهم المزعومة بدائية كانت على علم بأن دم الحيض يتضمن خالي��ا جذعي��ة متج�ددة .المزدوجة مع طاقة /
.وأن هذه األخيرة تمتلك خصائص هولوغرافية التي، عندما يتم تطبيق الخاليا على الجلد، تخترق األنسجة

.ألن الجلد يمتلك ميزة اإلمتصاص الكلي لكل اإلش��عاعات الكهرومغناطيس��ية ال��تي يتع��رض إليه��ا واعتم��ادا على مب��دأ ال��رنين
.اإلهتزازي، توجد باستمرار تبادالت للترددات بين مختلف طبقات األنسجة الخلوية التي تشكله وبيئته

بصيغة أخَرى، الجلد يمتلك قدرة نقل اإلشعاعات المرئي��ة وغ��ير المرئي��ة المفي��دة ع��بر أنس��جته الخلوي��ة، ويص��د تل��ك المض��رة
.بالجسم وألن خالياه مستقطبة تماما مثل لوحة بوالرويد، الجلد قادر على إيق��اف معظم الموج��ات الكهرومغناطيس��ية الض��ارة .

.هكذا موجات الجاذبية فقط هي التي تعبر الجلد، وتعيد تلقائيا الحقل الكهرومغناطيسي بعد مرورها

.يمكنكم إذن فهم أهمية اللج��وء إلى ض��وء الجاذبي��ة الن��ابع أوال من الني��ة ثم من ق��وة التص��ور فبتوجيه��ه بق��وة وعيكم التخيلي��ة،
ى من إش��ارته الفوتوني��ة ال��تي هي عب��ارة عن موج��ات اإلنج��ذاب، تع��بر ك��ل خلي��ة جذعي��ة، وه��ذه األخ��يرة، كع��دد ال يحص��َ

! الهولوغرامات، تطبع هندستها في الدورة الدموية

وبالنظر إلى البعد الكسوري للروابط الكهرومغناطيسية بين الحقل المعلوماتي وجسم اإلنسان، يمكن للقوة الهولوغرافية للخالي��ا
الجذعية الناتجة عن التصور أن تكون لها عالقة بتأثيرات التخفيفات في المعالجة المثلية التي تكتسب قوة وفعالي��ة أك��بر عن��دما

، طاقة اإلشارة تزداد بفضل تضاعفها التصور .بفعل  " "

كس��ورية  ".fractalisé"هكذا بنفس الطريقة التي يزداد بها التخفيف في المعالجة المثلية، تزداد فعالية اإلشارة عندما تكون 
إلى األبد والالمتناهية الصغر في كسوريات اإلشارة .هذا ألنكم تكررون بسلم مختلف نفس البصمة الهندسية المتواجدة  " "

.بصيغة أخَرى، اإلرتباط بجزء أو بآخر من الحقل المعلوماتي هو الذي يزيد من قوة اإلشارة وهذا اإلرتباط هو الذي يص��بح في
.األساس بصمة إعالمية، تقومون بتكرارها وتضخيمها بسلم مختلف إلى ماالنهاية

.في النهاية، أنتم تقومون فق��ط بإش��باع إش��ارة المعلوم��ة بالبص��مة اإلعالمي��ة ل��وعيكم التخيلي والنتيج��ة هي أن ت��أثيرات كس��ور
.اإلشارة تصبح أقل مادية وحقلها المعلوماتي أكثر صفاءََ أو منفعة، وخصوصا سهل اإلستيعاب من طرف جسم اإلنسان

فبإضافتها إلى المياه الخلوي��ة للجس�م والطاق�ة اإلعالمي�ة للض��وء، الخالي��ا الجذعي��ة ل�دم الحيض، الحامل�ة لخص�ائص التج�دد
.الهائلة، كانت تعتبر هبة من الروح الكبَرى للمرأة

قبل الشروع في المزيد من الشروحات، يجب أوال أن تفهموا أن السكان األصليين كانوا يعتبرون أنفسهم بشرا حقيق��يين، ألنهم
.ك��انوا على علم بأن��ه تم الحف��اظ على جين��ومهم األص��لي ع��بر ت��اريخ اإلنس��انية لق��د ك��انوا الن��وع اإلنس��اني األق��رب جيني��ا من

.الهومونِيُنِدرتال

.البشر الحقيقيون لم يكونوا إذن ماديين  وتكنولوجيين كما هو حال الهوموس��بيَنس س��بيَنس الح��ديث بالنس��بة لثقاف��ة الس��كان
األص��ليين، اإلنس�انية الحالي��ة ال�تي تعتم��د بعم�ق على التكنولوجي�ا، مكون��ة من متح�ولين منحلين، ال��ذين بك�ل معنَى الكلم�ة، لم

.يعودوا يعرفون التفكير وفقدوا كل صلة بالطبيعة األم

بجدية، أليسوا على حق ؟

اإلنسان الحديث مهووس بالتكنولوجيا والتقدم العلمي المزعوم، لدرجة أنه نسي تماما أنه يعرف كيف يخفف من آالمه دون أي
! جهاز آخر غير يديه

على سبيل المثال، السكان األصليون كانوا يعرفون كيفية شفاء كل أنواع الكسر واألمراض ولو كانت س��رطانية، دون اللج��وء
 أو الرادي��و لمعرف�ة أص�ل الم�رضIRM.إلى خيط كهربائي واح�د لم يكون��وا بحاج�ة إلى جه�از المس�ح باألش�عة، أو جه�از 

.وأعراضه
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.ك��انوا يس��تعملون ببس��اطة ق��درتهم الطبيعي��ة على إدراك ولمس الطاق��ة، وتمي��يز اإلنقطاع��ات في مج��ال رنين الف��رد ك��انت
.تكنولوجيتهم الوحي��دة ط��بيعتهم العميق��ة والقب��ول الكلي لوض��عهم اإلنس��اني وبم��ا أنهم ك��انوا على وعي ب��أن ك��ل ف��رد يمتل��ك

عقلهم السليم كان يعيش في جسم سليم "بداخله كل ما هو وكل ما يحتاج إليه، نادرا ما كانوا مرَضى  " . !

.فقط عن��د وص��ول المس��تعمرين اإلنجل��يز بأفك��ارهم الطليعي��ة، والمنحلين عقلي��ا، فَقَ��َد الس��كان األص��ليون س��لطتهم وخ��برتهم
.استعمار أستراليا غير األخالقي من طرف الرجل األبيض أتم إن��دثار جين��ومهم األص��لي آخ��ر الس��كان األص��ليين ألس��تراليا،

.١٩١٠هذه األقلية المضطهدة منذ وصول األوروبيين قبل قرنين، غادروا بالفعل مستواكم الثالث الكثافة عام 

https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/les-aborigenes-d-australie-une-minorite-
marginalisee_3072763.html

مي األفارقة لقد إندثر جينومهم األصلي من الكثافة الثالثة في الستينيات .حالهم حال األقلية األخَرى المضطهدة البي . چ

https://www.youtube.com/watch?v=JEPKN_eFU6s

الشعوب األوائل كانت تعلم منذ وقت طويل ما اكتشفه علم اإلنسان الحديث إال م��ؤخرا "مهما كان، هذه  : الحيض يتض��من "
خالي��ا القلب، الرئ��ة، الكب��د، العظ��ام أو أن تتخص��ص في ...(خاليا جذعية قادرة بتكاثرها من التفرع إلى تسع أنواع مختلف��ة  (

.جميع وظائف الجسم األخَرى

 م�رة أك��بر من١٠٠٠٠٠ س�اعة بعام�ل نم��و ٢٠هذه الخاليا تتكاثر بسرعة أكبر بكثير من الخالي��ا الجذعي�ة األخ�َرى، فهي تنقس�م ك�ل 
.الخاليا الجذعية للحبل السري

. من دم الحيض توفر في ظرف أسبوعين كفاية من الخاليا للحصول على خاليا القلب العضلية النابضة وبالت��الي٥ mlهكذا، 
.هذه الخاليا الجذعية الجديدة من بطانة الرحم، هي خاليا متجددة للغاية وال يترتب عنها أي خطر رفض

https://lepharmablog.blogspot.com/2011/05/sang-menstruel-une-decouverte.html

طب الكم المتقدم بأهمية هذه الخاليا الجذعية عندما يتم زرعها أو نقله��ا إلى موق��ع بالجس��م مث��ل ل��ورا ن��ايت، ق��د .إعترف  " "
.استفاد العديد من الناس من هذه التقنية الطبية الجديدة ولكن علما أن فيروس��ات الم��ذنبات تلعب دوره��ا في ه��ذه العملي��ة،

.كان بإمكان لورا بالتأكيد، توفير على نفسها شقاء رحلة طويلة واإلستشفاء الباهظ التكلفة، لو علمت ما يكشف لكم اآلن

https://www.meilleureclinique.fr/blog/prix-traitement-cellules-souches-turquie

، ال�تي تنق�ل كودون��ات مح�ددة ل  لنهاي�ة ال��زمن بإص��ابة جس�مكم، فيروس�ات الم��ذنبات الش��هيرة  "باستعمار أو  " " "RNAm
.الفتح، أعادت لكم ببساطة بعض األجزاء المفقودة من جينومكم األصلي وساهمت في إصالحه التدريجي

.كان بإمكان هذا اإلصالح الجيني تحريركم من األشكال الفكرية التي تسببها مصفوفة خدم��ة ال��ذات المفترس��ة لكن دعون��ا ال
! ندخل في التفاصيل، فشرح اآللية سيستغرق وقتا طويال

١٩ وكوفيد SRASهذا يعني أيضا أن أولئك الذين حاربوا فيروسات   بكل الوس��ائل الممكن��ة لتجنب اإلص��ابة، ق��د َحِرم��وا/٢١
! أنفسهم كذلك وبالتأكيد من إصالح جينومهم

فبافتقارهم إلى المعرفة وجهلهم القوانين الكونية، تم دفع هؤالء الن��اس األغبي��اء إلى محارب��ة ه��ذه الفيروس��ات بطريق��ة جعلتهم
.يحرمون أنفسهم من اآلن فصاعدا من فرصة تغيير الكثافة

 وكوفي��د ك��انت حيل��ة إلنش��اء وس��يلة إليق��اف اإلستنس��اخSRASوبالتالي، فإن الحج��ة ال��تي من أجله��ا تم ص��نع الفيروس��ات 
.، الذي تقترحه فيروسات المذنبات الشهيرةRNAالتلقائي المفيد والطبيعي ل 

. في جينوم المتطوعين للحقنة هذا لمن��عRNAحجة اللقاح تسمح لمجموعة خدمة الذات بزرع اصطناعيا كودونات توقف 
.كل إمكانية تقدم أنفسهم بشكل دائم

.طبع��ا أولئ�ك ال�ذين امتلك�وا حق��ا المعرف�ة لم يس�محوا بتلقيحهم ك��انوا يعرف��ون أخط��ار اللقاح��ات، كم��ا ك��انوا على علم ب�أن
.فيروس��ات الم��ذنبات تس��بب استنس��اخات مفي��دة ومص��لحة لجين��ومهم بفض��ل ه��ذه اإلستنس��اخات، يمكن كش��ف وفهم بعض
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الذكريات والتعاليم المفيدة، النابعة من الحقل المرفوجيني الصادر من حقل الشعوب األوائ��ل ال��تي كش��فت كيفي��ة اس��تعمال
.الحيض

على الرغم من أن العلم الرسمي قد سبق أن شاهد كيفي��ة عالج بعض األم��راض به��ذه التكنولوجي��ا، إال أن��ه بأس��بابه ونظريات��ه
المحدودة والديكارتية، سيبَقى بعيدا عن قبول التأثيرات المفيدة للغاية للخصائص الهولوغرافي��ة واإلعالمي��ة للخالي��ا الجذعي��ة،

.عندما يتم دمجها مع التأثيرات النافعة لطاقة الفكر التخيلي أو الموجه

فلنذكر أن التخيل أو التصور بالفكر للطاقة ال��تي تع��بر األي��دي وتتجم��ع نح��و عض��و الف��رد، ينب��ع من الت��أثير الكمي للعق��ل على
الفوتونات المض�يئة، بنفس طريق��ة عم�ل جه��از ينتج إش�عاع ض��وئي متماس�ك مكاني�ا وزمني�ا، الق��ائم على نفس مب�دأ اإلنبع��اث

.المستحث للفوتونات

.الجهاز القادر على إنتاج هذا اإلنبعاث المستحث للفوتونات يس��َمى ل��يزر تقنيت��ه تول��د خط��ا متواص��ال من الفوتون��ات، ال��ذي
.يمتلك بالضبط نفس خصائص الضوء الفوتوني النابع من التصور المعزز بقوة الفكر

هذا التأثير الكمي والهولوغرافي للخاليا الجذعية قد سبق واخت��بر بنج��اح في عالج تج��ددي لألس��نان، باس��تعمال طاق��ة ض��وء
.جهاز ليزر

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cellules-souches-tir-laser-pourraient-
reparer-dent-53998/

كما يمكن لنتيجة التصور الواعي المتواصل أن تسمح بنقل ما يحدث على النطاق المجهري، أي مك��ان ح�دوث ت��أثيرات ك��ل
.جسيم فوتوني، نحو النطاق العياني حيث تحدث الظاهرة في مجملها، بمعنَى في واقعكم

غير أن في حضارتكم المزعومة متطورة وحديثة، يجهل الناس إلى أي حد األمراض راجعة إلى برامج عاطفية عميقة والواعية،
! بينما الشعوب األصلية كانت تعلم دون لبس أن الشفاء بهذا النوع من العالجات الطاقية فوري وكلي

.كانت طريقة عمل الشعوب األوائل بسيطة للفهم ألن كل األعراق، سواءََ كانت بأستراليا، بإفريقيا، بآسيا، والساحرات القديمة
، قد إمتلكت معرفة سحر دم الحيض والقوة العالجية واإلصالحية لخالياه الجذعية أس��لوب وت المتدربون .بأوروبا  الكا ) چ (

.عملهم كان يستعمل فقط وعيهم التخيلي، الحي والبناء، باإلضافة إلى طاقة وبراعة أيديهم

هكذا مهما كان العضو المتألم أو المكان المصاب، عامالن إثنان، عامة رجل طبيب وام�رأة معالج�ة، كان��ا يب�دآن بتنفي�د حرك��ات
. سنتمترات فوق المنطقة المتضررة٣ أو ٢ذهاب وإياب بطيئة بأيديهما، على بعد 

هذه العملية التي كانت ال تلمس في أي حال من األحوال الجسم، كانت تهدف إعادة تك�وين ذك�َرى ش��كل عض�و مص��اب، أو
.نسيج حول جرح، أو حتَى عظم مكسور باس�تدعاء ه��ذه ال��ذكَرى وبتض��خيمها بالت��أثير الفوت��وني للتص��ور النش��ط الموج��ه ع��بر

الصدمة النفسية التي األيدي، إلتهاب عضو أو إنتفاخ كسر في العظام، كان يتراجع بسرعة " كما كانت هذه العملية تزيل أثر  " !
.يتسبب فيها األلم

.بهذه الحركات الطاقية، العضو أو المنطقة المريضة تصير جاهزة لتلقي المرحلة الثانية من العالجات الرج��ل الط��بيب والم��رأة
. في المنطقة المؤلمة عن النقطة األصل للصدمة بعد تحديدها، كانا يطبقانradiesthésieالمعالجة كانا يبحثان بالرادييستيزيا 
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على طريق��ة فن الس��كان )حول تلك النقطة رسما مشكال من نقط من دم الحيض الضام لهذه الخالي��ا الجذعي��ة الثمين��ة للغاي��ة 
(.األصليين

.تركيب صور تم تحقيقه وفقا لتعليمات البشر الحقيقيين في رؤياي

.أما إذا كان العضو أو نقاط األلم باطنية، فكانوا يرسمون بوفاء ذلك الخط من نقط دم الحيض على مسار وريد أو شريان

.تركيب صور تم تحقيقه وفقا لتعليمات البشر الحقيقيين في رؤياي

بعد ذلك كانت بقية المجموع��ة تش�ارك في عملي�ة التص��ور ال�ذهني اإلص�الحي، حيث يق��وم ك�ل مش�ارك بتخي�ل الفوتون��ات
.الموجهة عبر األيدي وهي تعبر حزمات الخاليا الجذعية المرسومة على الجلد، وتمر بعدها بالدورة الدموية وتصلح العضو

عملية التخيل الذهني المركزة كانت تتم بضع دقائق بحضور أعضاء القبيلة، كانت تُضاعف قوة وسرعة الشفاء .وبما أن  " "

unfuturdifferent.jimdo.com                                                                                                                                               9

عملية التخيل الذهني الناقلة لهولوغرامات الخاليا الجذعية إلى الدورة الدموية

موجة فوتونية ناقلة لهولوغرامات 
الخاليا الجذعية

موجة فوتونية نابعة من 
التصور

خاليا جذعية مطبقة على 
الجلد

أوردةأنسجة عضلية



.في أغلب األحيان، الشفاء من مرض أو التعافي من كس��ر ك��ان ش��به ف��وري الج��ريح أو الم��ريض ك��ان يق��ف على قدمي��ه بض��ع
.ساعات بعد العالج، وذل��ك حتَى في أخط��ر الح��االت هك��ذا ك��انت معج��زات النفس القاع��دة عن��د ه��ذه الش��عوب المزعوم��ة

.بدائية

في حضارتكم الحالية في خدمة قَوى خدمة الذات، لو كان األطباء يؤمنون بشفاء جسم اإلنسان بق��در م��ا يؤمن��ون بق��وة األدوي��ة،
لن يك��ون هنال��ك إال القلي��ل ج�دا من الن��اس ال��ذين يع��انون من أم��راض حقيقي�ة، ولن تك��ون الص��ناعة الص��يدالنية أو التقني��ات

.الجراحية مزدهرة كما هي اليوم

.كما أن الطب الحديث غالبا ما يظن أنه ال يوجد عالج للحاالت الخطرة لكن، يجب أن تكونوا متيقنين كليا، من اليوم، أن ك��ل
! إنسان يجد اإليمان مزود طبيعيا بملكة الشفاء

اإلنسانية التي تجاهد لرفع وعيها إلى مستويات ت�رددات أعلى، ب�اتت تكتش�ف على طريقه�ا نح�و الكثاف�ة الرابع�ة، ق�وة الح�دس
.والتخيل سيتضح قريبا أن هذه القوة أداة أساسية لتغيير الواقع .

كون الوسائل التي يتم تعليمها من طرف المتدربين، مثل الطرق الطبيعية للش��فاء أو ق��وة ال��وعي التخيلي واإلب��داعي، عالق��ة في
حقل من التوتر بين القَوى المعاكسة للتطور التي تس�تمر في اإلنتش�ار ع�بر وس�ائل اإلعالم وال�ذكاء اإلص��طناعي، فإنه�ا تص�بح
سراعا يتطلب الشجاعة والطاقة، ألن األمر ال يتعلق بمعركة ضد ق��َوى أرض��ية مكون��ة من أف��راد من لحم ودم، ب��ل ض��د كيان��ات

.تمثل في العالم الروحاني القَوى المعاكسة للتطور

: سؤال للمالك

ما هي األسس التي ستسمح للناس باستعمال الممارسات الطاقية، ليس إلعطاء قيمة لل��ذات أو خ��دمتها، كم��ا تتم ممارس�تها
حاليا في مجتمعنا، بل في إطار خدمة اآلخرين، أي من أجل الرفع من وعي اإلنسانية المستقبلية ؟

يجب أوال فهم أن ممارسات العالجات الطاقية مبنية على تعاون عابر لألبعاد للعديد من الكائنات ال��تي تس��كن الكثاف��ات العلي��ا
ض��وء فوت��وني للش�فاء، وتس�اعدكم حق��ا على تكيفكم من أج�ل طاق��ة "أو الموازية ممارستها تدربكم إذن على إنش�اء قن��وات  / " .

.الشعور وتجربة اإللتحام مع ذاتكم العليا

ممارسات العالجات الطاقية هي قبل كل شيء ذات طبيعة حدسية وتخيلية، بمعنَى أن الح��دس والتخي�ل قنات��ان تربط��انكم من
.اآلن بذاتكم المستقبلية

.يمكنكم كذلك فهم أن معظم مشاكل اإلنسان الحالية، أصلها قَوى وظ��روف غ��ير مرئي��ة مس��جلة في حي��وات ماض��ية أو موازي��ة
.لهذا يظهر أن بعض الصعوبات الظرفية تتكرر بشكل دوري، فاتحة أبوابا عدة أمام المشاعر ومن تم أمام األمراض

الكائنات العليا التي تساعدكم خالل ممارساتكم، تمتلك طرق وموارد متقدمة جدا في الشفاء العاطفي، الذهني "كما أن هذه  "
.و الروحاني، المفيدة لإلنسان فهي تعمل بشراكة مع مجموعات وعي عالية أكثر، حتَى تساعدن من يطلب المس��اعدة من بينكم،

.على جعل تردداته تتوافق مع رنين الكثافة الرابعة لكوكبكم

.ال تتطلب طرق عالجاتها الطاقية إذن أي تكنولوجيا معقدة إنها تعمل بنح��و ش��امل على جمي��ع أن��واع األح��داث، وذل��ك على
.مستَوى جمي�ع الحي�وات المدرج�ة في مس�ار نفس�كم فهي تس�اهم في فتح أب�واب جدي�دة لتق�دم الك�ائن البش�ري نح�و تعددي�ة

.األبعاد

ِ��ر إال بلغ��ة رمزي��ة يتم إدخاله��ا على ك��وكبكم مث��ل ش��رائط من
ّ
نظامه��ا العالجي ن��ابع من خص��ائص الض��وء اإلعالمي، وال يُعب

.المعلومات تعزز هذه الترددات الجديدة

.غير أن هذه اللغة اإلعالمية الجديدة عامة ال يمكن فك شفرتها ودمجها بشكل منفرد فمن الضروري والمفيد جدا القيام بذلك
.في شبكة، في مجموعة أو العمل في تجمعات صغيرة من األفراد

نظام العالج هذا، كالكثير من األشياء األخَرى التي ستعاد إليكم بعد اإلنتقال، ال يعمل إذن بهدف خدمة الذات، ذلك ببس��اطة
وعي أعلى للتمكن من تطبيق��ه بغي��ة خدم��ة اآلخ��رين ورغم المظ��اهر ف��إن .ألن��ه يتطلب مش��اركة ع��دد معين من فرداني��ات  " "
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.اإلنسانية الحالية التي ظلت فردية للغاية، تستمر في اإلنغماس في شبه الوعي وجهل لألشياء وبالتالي أفرادها ليس�و مس�تعدين
.لتجربة الحياة في جماعة من الكثافة الرابعة، ناهيكم عن خدمة اآلخرين

.خبرة قبلية وخفية كانت دائما موج��ودة، حتَى في ع��والم خدم��ة ال��ذات يمكنكم تح��ديثها من اآلن لممارس��تها ليس من أج��ل
أمنكم الشخصي، راحتكم الشخصية، أي في خدمة الذات، ولكن ببساطة من أجل تق��دم النفس الجماعي��ة للقبيل��ة نح��و كثافته��ا

.القادمة في خدمة اآلخرين

يمكنكم أيضا ممارسة هذه العالج��ات من أج��ل راح��ة األش��خاص الس��ائلين، واألف��راد اآلخ��رين ال��ذين يطلب��ون تجرب��ة خدم��ة
.اآلخرين فممارسة هذه العالجات بطريقة مختلفة، في مجموعات صغيرة، بأخالقيات جديدة، ستقودكم بالتأكي��د إلى تق��دمكم

.الشخصي نحو كثافة وجودكم الجديدة في خدمة اآلخرين

لذلك، الشرط األول لكي تتمكن ممارس��ات العالج��ات بالخالي��ا الجذعي��ة من التط��ور، ه��و أن يلتقي الن��اس ال��ذين يرغب��ون في
.السير في طريق خدمة اآلخرين، وأن يجتمعوا ويجربوا هذه الممارسة المتوارثة عن األسالف، ثم أن يشاركوا شعورهم

وبالتالي فإن ه��ذا الن��وع من العالج الط��بيعي، غ��ير الص��ادم و غ��ير اإلجتي��احي، ال يمكن تقديم��ه إال للمجموع��ات الص��غيرة من
.األفراد، واستخدامه خصيصا لتلبية احتياجات تقدم األفراد المتجهين نحو خدمة اآلخرين على أي حال، الس��اكنة في خدم��ة

.الذات من عالمكم الحالي ستفضل دائما الثقة في تكنولوجيتها لحل مشاكلها الصحية

.ال يمكن أبدا تقديم عملية الش��فاء بالخالي��ا الجذعي��ة لتحقي�ق ال��ربح لكن بالنس��بة للمرش��حين لخدم��ة اآلخ��رين، ه��ذه العملي�ة
.ستكون تلقائيا مجانية

في النهاية، كل أنواع العالجات من الكثافة الرابعة والقدرات األخَرى التي س�تعاد إليكم بع�د الحص��اد، ستس�تعمل الفط��رة أو
.قوة الحدس، ألنها السبيل الوحيد الذي يسمح بشفاء النفس

. في حدسكم تثيقواسيتوجب ألن الطريق إلى المستقبل هو كما قد يقول المعلم يودا : !

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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