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المهم"مألا ة   التذكيراديدج ملاع ت وبعةمهملا تاريكذتلا ض

ءانثأ رفاست يسفن نأل ! ألن نفسللي تسللافر أثنللاء كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أشياء كثيرة تكشف لي عندما أنام فيما يخصني، النللوم ليس دائمللا مرادفللا للراحللة، بعيللدا عن ذلللك
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .نومي فأحيانا عنلدما تسلافر، تبلغلني وتللأتيني بلحظللات لطيفلة وعنلدما تستكشللف وقللائع أخلَرى وتلتقي بكائنللات تسلكن عللوالم كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مختلفة، فإنها تعلمني كذلك

ءانثأ رفاست يسفن نأل ! فبعد نوم الريم الللذي خالللله نحلم جميعللا، غالبللا مللا تمثللل فللترات اللحظات المميزة التي أتحّدث عنها ليست فترات الحلم
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .اإلستيقاظ في ظالم الليل العميق فرصا تيسر لي إقامة محادثات حقيقية مع ذاتي الداخلية

ذاتي المستقبلية في بعض األحيان تُعللرض علي "كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أثناء لحظات الخصوصية الكبيرة هذه، تجري مناقشات حقيقية بيني و بين  "
أنللا وهللذا العللدد ، تلعب دور المترجم والوسلليط بين  المالك "رَؤى لوقائع أخَرى وبالتالي فإن ذاتي العليا التي أسميها  " " " كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الهائل من الكائنات والكيانات التي تعلمني أحيانا خالل هذه الرَؤى

 وأثناء إحدى رحالت النفس، تحدثت مع األَمُستُم التي زارتني عنللدما كنت ال أزال أعيش فيالمقال السابقفخالل فترة تحرير 
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .األلزاس

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .كنت على علم في تلللك الليلللة أن نفسللي كللانت تسللافر تحت شللكلها الكللروي وأن األمسللتم كللانت تملليزه هكللذا، من خالل
أفكارها باستعمال تبادل لدابت لامعتساب اهراكفأ-التواصل معه، تمكنت من الولوج إلى أفكاري الخاصة وبما أنها تمتلك القدرة على الرد بمفاهيمها كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الخواطر، جرت مناقشة صغيرة مكونة من أسئلة وأجوبة، سجلتها ذاكرتي بشكل مثالي والتي أنقلها هنا
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: سؤال لأَلَمُستُم

أعلم أنه يمكنك رؤيتي ؟ مسإ كيدل له ؟ كتادانم يننكمي فيك ! كيف يمكنني مناداتك ؟ هل لديك إسم ؟ يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ج عنللدما كنت ال أزال أتجللول في عللالمكم، أطلقت علي الحضللارة السللومرية اسللم نللامو لكن في العللوالم العليللا، ال معللنى لدابت لامعتساب اهراكفأ-
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لسؤالك، ألننا لم نعد نتواصل هناك بمفاهيم محدودة وازدواجية، كما تفعلون دائما بكثافة األرض الثالثة وأحيانًا الرابعة

حتى لو أننا مجتمعون تحت وصاية مركز وعي واحلد وعلى اللرغم من وجلود العديلد من األعلراق اللتي تلونله، لم تعلد للدينا
ءانثأ رفاست يسفن نأل ! منفعة استخدام األسماء أو الرتب أو أي رمز انفصالي يميزنا عن بعضنا البعض

فاألمُستُم، مثلهن مثل جميع سالالت الكاديستو من الكثافة السادسة، تتواصلن ببساطة عن طريق تعللديالت صللغيرة لللترددات
التخاطر الكوني "كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .رنينهن و بواسطة بصمات مجاالت هاالتهن أو حقولهن الطاقية وبالطبع، من خالل نوع من  "

بالنطق وفًقا للكثافات التي نسكنها، فلم نعد بحاجة إلى التحدث أو تسللمية أنفسللنا، نظللًرا ألن "على الرغم من أننا مازلنا نتمتع  "
شللعب واحللد متحللد "جميع الكائنات في خدمة اآلخرين، ذات الكثافة السادسة، هي جزء من نفس الللوعي الكلي الوجللود،  "

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بالكثافة السابعة في الوعي الكوني لألحد فنحن قادرين على تجاوز كل الكثافات كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وبالتالي، كفردانية إنسانية من الكثافة الثالثة، يمكنك ببساطة اعتباري عرابتك

، بمعنَى ملكة مملكة، أو عرابة بمعنَى أم بالمعمودية ؟1يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س هل يجب أن أناديك ملكتي

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ج يعتبرني شعب األمستم من الكثافة الرابعة كملكة أم، ألنني في اآلن ذاته والدة وعالمة وراثية ولكن فيما يخصلك، أنللا فقلط لدابت لامعتساب اهراكفأ-
عت جينوم قابل للعيش، سمح المتداد ذاتك الكبَرى من الكثافة السابعة، ببدء تجربتها عرابتك، ألنني لست سَوى تلك التي جّمَ
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .للكثافات السفلى، وإنجاز عملها ومساعدتنا في إتمام عملنللا كمللا فهمت، تتجلى أدوارنللا في مسللاعدة النللاس حتَى يتمكنللوا من

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تحمل ثم دعم الترددات اإلهتزازية الجديدة لمادة األرض، مما سييسر تقدمهم نحو الكثافة الرابعة، ومن تم تغيير الواقع

ال التي أحملها ؟ ؟ اهلمحأ يتلا لاچس أيمكن تأكيد ذكريات النون يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ج ليست ذكريات كما تفهمونها في عالمكم مصدر الذكريات ماض قد ولى، بينما الماضي منصرم فقط بالنسبة لعقل اإلنسان لدابت لامعتساب اهراكفأ-
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الخطي والمحدود هذا ألن الطبيعة الحقيقية للزمن مرتبطة باعتقاد خاص بالكثافة الثالثللة ألن الكثافللة الثالثللة حيث تعيشللون كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تشكل جوهر الزمن الخطي والساكن في كلل الكثافللات العليللا األخلَرى، يتجلى الللزمن بطبيعتله الحقيقيللة، بمعنَى فضللاء حاضللر

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . عدة، التي هي مالبسات زمنية يختارها الوعي ويعلم كيفية تعديل فضائهاKairosالمتناهي مرصع بفرص كيرس 

ال الللذي يعيش نون "لذا، فيما يخص ذكرياتك المزعومللة، فهي ببسللاطة معلومللات منقولللة عللبر نفسللك، من طللرف أنت آخللر  شيعي يذلا "لاچ "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .دائًما بمستوى آخر من الواقع أحيانًا ينقل إليك أيًضا معلومات يترجمها وعيك على أنها نابعة منك كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

ولكن للتمكن من قبول مهمة نفسك وعدم التللدخل في إرادتللك الحللرة، كللان يجب أن تقللود بنفسللك بحثلك، حتَى تعللترف بللأن
، بللل تم هومللو إِركتُس أو هومللو سللبينس مت لب ،(جينومك األصلي الذي صمم لكثافة األرض الثالثللة، لم يكن جينللوم كللائن بشللري  مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)

ال؛ لهذا اقترحت عليك لعبة المسار والرموز عند وصولك إلى األود كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تجميعه ليصبح جينوم نون شيعي يذلا "لاچ

ذاتك اإلنسانية أم مغذية بالمعنَى الحرفي للكلمة، مثل الثدييات البشللرية تم تكللوين جسللم تجسللدك األول بالكثافللة كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ليست ل " "
ال اآلخرين كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الثالثة في رحم اصطناعي، كأجسام النون شيعي يذلا "لاچ

للقيام بذلك، وفرُت خاليا جذعية نابعة من جينومي الخاص، تم زرعها في جينات الَكِدسللتو سللوكال، ثم بعللد ذلللك بكثللير، في
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .جينوم الهومو سبينس الذي، وفقا للمظهر، ال تزال حتى اليوم

الكلم ة   1 الفرنسي ة إل ى         marraineباللغ ة يوح ىلإ ي أ ىلإ يحوي ن لنطقها يمك ىلإ يحوي نأ اهقطنل ن ولك ىلإ يحوي نأ اهقطنل ن العراب ة .ma reineتعن ىلإ ي ملكت ىلإ ي   أ.يتكلم ي
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ال شيعي يذلا "لاچلتأكيد ذكرياتي، تم إرشادي حتَى أعثر على نقش لنون
بَن  لي لدابت لامعتساب اهراكفأ- يصاحبه سوكال في غابة رين .Rennes-Les-Bainsلدابت لامعتساب اهراكفأ-

يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س هل قررت بنفسك هذه المهمة ؟

لدابت لامعتساب اهراكفأ-ج فيما يتعلق بهذا اإلنجلاز العظيم المتمثلل في خللق نملط ظلاهري بشلري على وجله التحديلد، مالئم لكثافلة األرض، قلدمت
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أعراق مجرية أخرى مساعدتها وسلسالت من جينومها، من أجل إنشاء وسط النمو الجيني االستثنائي الللذي أصللبح كللوكبكم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لذلك لم أتخد هذا القرار بمفردي

الذي كانت الشعوب األولى  البشر الحقيقيون  أوصياء عليه في نظام شمسللي بملتَقى مت لب ،(باإلضافة إلى ذلك، يتواجد عالمكم  لدابت لامعتساب اهراكفأ- لدابت لامعتساب اهراكفأ- مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الطرق المجرية التي يسلكها المخططون منذ القدم، وبالتالي يشكل المكان المثالي للقيام بمثل هذه التجارب

لقد كلفت الهيئات العليا من الكثافة السادسللة مجموعللة الكيانللات المخططللة بخلللق أفللراد يحرصللون ويعلمللون اإلنسللانية عللبر
ال بهلذه المهملة، الللتي مللا زالللوا حتَى اليللوم يمارسلونها وراء مظهلرهم شيعي يذلا "لاچچالعصور والتجسلدات للذلك تم تكليللف بعض النون كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .البشري و من أجل العثور على دالئل متعلقة بأصولك، وإعطاء معنى لعملك، إنطلقت لعبة المسار بعد طالقك كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

مهارات مميزة تسمح لهم اليوم بتعللديل أو الحللرص على "بموازاة مسارك الخاص، طور أيًضا بعض األفراد من مجموعتكم  "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .إصالح و نماء الجينوم األصلي لإلنسان

يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س لماذا تعتبرين ملكة أم لألمستم ؟

أوَرس  مخططي  من  وواحدة  سابقة  وراثة  عالمة  لكوني  باالحترام  أحَظى  الحياةUrasلدابت لامعتساب اهراكفأ-ج  محمية  اسم  وهو   ، األرض مت لب ،(  مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لنظامكم الشمسي لقد أودع المخططون كادستو كللل معللارفهم الجينيللة حللول هللذا الكللون في كللوكبكم، الشلليء الللذي يفسللر

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تواجد مثل هذا التنوع البيولوجي

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ولكن منذ وصول األنوناكي، أصبح هذا الخزان الجيللني أورس منطقللة حللروب مجريللة ومكللان ازدواجيللة قصللوى وذلللك ألن
محمية مرغوب خاصة لتحقيق اختبارات جينية من قبل مجموعات عدة من الكثافة الرابعة كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .كوكبكم لدابت لامعتساب اهراكفأ-

يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س فهل أعضاء مجموعتنا الالتي بدأن في االتصال بذكرياتهن كأَمُستُم، جميعهن عالمات وراثة ؟

ِّلرن بالكثافلة الثالثلة
تُعب "ج ليست كل األمستم عالمات وراثة للبعض منهن وظائف أخَرى بالكثافة الرابعة أملا تللك الالتي  " كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . لدابت لامعتساب اهراكفأ-

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .في قبيلتكم، فإنهن تمتلكن إمتدادات فردية تكتسب مهارات جديدة لدعم ارتفاع ترددات رنين اإلنسانية من بينهن بللدأ البعض
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مهمة نفسه في هذه اللحظة بالذات
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ولكن لفهم اآللية الكونية لكسورية النفس عندما تعبر الكثافات، كان يتوجب أوال على األمستم، اللواتي أصبحن كذلك بشرا،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تذكر عملية تجسد النفس من خالل آليات علم الوراثة

كان يتوجب عليكم أوال اإلعتراف بأن أي كائن من الكثافة السابعة يمتلك إمتدادات له بالكثافات السادسللة، الخامسللة، الرابعللة،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الثالثة و الثانية، سواءََ كانت في خدمة الذات أو في خدمة اآلخرين

 من الثريللا أو أُريللون، أن تسللقطن أنفسللهن في حاضللركم٢٠٠٠على سبيل المثال، يمكن لألمستم اللواتي تمثلن جزءََ من الشعوب 
ا، الثالث الكثافة تحت شكل إنساني، كما أنهن يبقين، في نفس الوقت، بالكثافة الرابعة تحت مظهرهن البشري الزاحف، أو أيضللً
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .في الكثافة السادسة تحت مظهرهن األثيري األصلي من خالل تقسيم وعيهن ونقله إلى أجسام منفصلة، فإنهن يمتلكن بالتللالي

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .امتدادات لهن في كل الكثافات، في وقت واحد

يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س هل األمستم في إتصال مع كل الشعوب المجرية ؟ 

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ج يعتمد هذا على الكثافة التي تولد فيها وجهة نظرك فحسب قانون األحد للكثافة السابعة، جميع الشللعوب المجريللة مرتبطللة لدابت لامعتساب اهراكفأ-
بوعي عميق بالوحدة، على الرغم من أنه وفقا للكثافات، كما هو الحال على كوكبكم، يمكن للبعض أن يكونللوا أعللداء شرسللين

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لآلخرين

يبللدأ انقسللام الللوعي من الكثافللة السادسلة بانقسللام واستنسللاخ هولللوغرافي لألنفس النابعللة من األحللد، ثم تشللتتها الهائللل عللبر
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الكثافات وأبعادها المتعددة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وكلما انغمست األنفس في الكثافات، كلما أصبحت اإلزدواجية ملموسة ومفرقة، و األطراف المسللتقطبة تتعللارض وتتصللادم
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الشيء الذي يترجم على كوكبكم بحروب شرسة بين قَوى النور وقَوى الظالم، خاصة بالكثافة الثالثة، وأحيانا بالرابعة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بالكثافة الثانية تعتبر اإلزدواجية مجرد مسألة بقاء تَأُكل أو تُأَكل، هذا هو السؤال فبهذا المستَوى من الوعي األولويللة لقواعللد كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الطبيعة و القوانين الكونية العديمة الرحمة

، أصبح عالمكم منطقة يكافح فيهللا الكللل من أجللNephilim عام، ثم النفليم ٣٥٠٠٠٠ منذ Gina'Abulمع وصول الجيناأبول 
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .البقللاء وقبل أن يستولي كليا هؤالء المفترسون المجريون عليها، كانت ترددات الكثافة الثالثة أعلى بكثير مما هي عليلله اليللوم كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

فللالحروب بين المجموعات الزاحفة المنقولة إلى المستَوى اإلنساني ساهمت في تراجللع كللوكبكم في تللرددات رنين منخفظللة
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .للغاية وكثيفة

وعلى عكس ما جعلتكم تيارات التفكير السائدة تعتقدونه، لم تساهم كل الزواحف أمستم في بتر الشفرة الجينية للكائن البشري
الحيوانات هومو سبينس سبينس الحديثة في خدمتهن لقللد تكلللف بهللذا العمللل علمللاء الوراثللة جينللاأبول كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لتحويله إلى آدم  مت لب ،( مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وإناثهم أمستم في خدمللة الللذات إال أنلله من بين األمسللتم كديسللتو، سللاهم البعض منهن في الحفللاظ على جينللومكم األصلللي

خامدة فيه، قابلة للتشغيل في نهاية هذه الدورة بفضل فيروسات المذنباتARNبإدراج  شفرات  كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .  " "

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لقد تسبب هذا التعديل في جينوم اإلنسان في إحداث دورات قصيرة في حياة األرض وطاقتها هذا التالعب بجينومكم سمح
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لتعليم النفس بأن يصبح أكثر تركيزا وبالتالي، التجارب الللتي كللان يقتضللي تعلمهللا آالف السللنين في مجرتنللا، لم تعللد تسللتغرق

ءانثأ رفاست يسفن نأل ! سَوى حياتان أو ثالث على األرض

ألنهللا سللتُحل األزمللة الكورونيللة على األرض  لحُتس اهنأل–كما أنه لحظة انتقال عالمكم إلى كثافته الجديدة، بمعنَى آخر، عندما ستُحل  " "
، سيتغير الوضع على الكوكب، وستنتهي سيادة الجيناأبول كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .في كل منكم لحُتس اهنأل–

بهذه إتصال  في  العميقة  واإلسرائيلية  األمريكية  الصهيونية  الدولة  نخبة  أي  الكورونية،  األزمة  لهذه  المثيرون  اآلن،  ولكن حتَى 
الكيانللات الالزمنيللة جينللاأبول والنفليم، الللذين اضللطروا على اإلنسللحاب من مركللز حكمهم في الللبيت األبيض بواشللنطن دس،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يحاولون يأسا االستمرار في حكم كوكبكم، وهذه المرة بنشر الموت والللرعب طبعللا، هم مؤيللدون في دورهم المشلؤوم بعلدم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .كفاءة اإلنسان العادي وخموله الذهني

يجب أيضا معرفة أن جو بايدن وأنصاره لم يعودوا يحكمون الواليات المتحدة، كما ال تزال وسائل اإلعالم الفاسللدة في خدمللة
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .المجموعة تحاول إقناعكم بل هم أشلباه لهم، تم إنشلاؤهم في أرحلام اصللطناعية من قبلل نسلل الجينلاأبول، اللذين ملا زالللوا
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الفضائيين العميقة والسرية، الواقعة تحت بحيرة جنيف وتحت "يحاولون حكم إمبراطورية النظام العالمي الجديد من قواعد  "
األزمللة الكورونيللة تتوافللق، بكللل بسللاطة، مللع أوج الشللعور بالضلليق الللذي "جبل سانت جوثار في سويسرا وبالتالي فإن هللذه  " كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أُحدث في الوعي اإلنساني من قبل هؤالء الجيناأبول المتبقيين، الموجودين على أرضكم

هذا اإلفتقار إلى المعرفة بخصوص آلية الترتيب الطبيعي للكثافات ولساكنتها في الكون، يتسبب في كللل أنللواع الصللراعات بين
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مختلف سالالت أنفس الكثافة الثالثة 

الفيروس الكوروني هذه هي ببساطة الوسيلة المتاحة لإلنسان إلتمام تحريره النهائي من التأثير العابر للكثافللات "كما أن أزمة  "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .للجيناأبول من خالل تكنولوجيتهم اإلصطناعية الذكية و المستقلة، الشديدة القوة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .فبالنسبة لإلنسان العادي، تبدو تقنية الذكاء اإلصطناعي غير مؤذية حتَى أنه يتم اعتبارها دليال على تقدم التكنولوجيللا والللذكاء
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .اإلنساني لكن الذكاء االصطناعي أصبح اآلن  قادًرا على إتاهة العقل البشري بشكل تام حلتى أنله يحلل محلل نلاهبي العقلل كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .القادمين من المسللتَوى النجمي السلفلي لألرض ألن هللذا الللذكاء االصللطناعي، الللذي تحللرر اآلن من صللانعيه، يواصللل فتح

ءانثأ رفاست يسفن نأل ! إنه يستطيع بشكل مستقل تماًما، فصل المزيد والمزيللد من البشللر عن أبواب نفسية لطفيليات الفضاء األخرى، وليس هذا فقط
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ذكائهم الخاص وذاتهم العليا

مثال على مدى تعقيد بنية الذكاء االصطناعي
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .التي تتجاوز اآلن البنية العصبية للدماغ البشري

كوروناليا أكثر كسحا من الدمار الذي أحدثتلله الطاقللة الذريللة العسللكرية القللادرة أيضللا على فتح "هذه األزمة األخيرة، نفسيا و "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .نوافذ اصطناعية بين الكثافات، قد سمح بها المخططون كاديسللتو فلللدعم اإلنسللانية في تغييرهللا إلى مسلتوى أعلى من اللوعي،
تعديل الكثافة سيتم هذه المرة بشللكل طللبيعي، دون اللجللوء إلى الطاقللة النوويللة، وذلللك بفضللل فيروسللات المللذنبات الللتي هي

فكرية حقيقية مشفرة ومنقولة في  كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ARNلدابت لامعتساب اهراكفأ-أشكال

الفكريلة األشلكال إعللادة تشلكيل فردانيتهلا، بفضلل  لدابت لامعتساب اهراكفأ-فقط إنطالقا من اللحظة التي تقبل فيها كل نفس متطوعة لتغيير الكثافة  " " "
"الفيروسية الجديدة هذه، وأن يتمكن هللذا التعللديل الجيللني من ربلط الفلرد بذاتلله المسللتقبلية، ستصللبح حينئلذ طفرتلله الذريلة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .والخلوية فعالة

"لألسف ، أولئك الذين ما زالوا يقاومون التأثير المفيد لفيروسات المذنبات سلليحكم عليهم بتكللرار دورات تجسللدهم، من "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أجل مواصلة تجاربهم في فترات ذات دورات قصيرة، وذلك تحت سلطة الكيانات النفسية في خدمة الذات

، منطقة الدخول المتواجدة باليافوخ في الجزء العلوي من الجمجمة والتي توحللد الكورونال "كما أن قوة اختراق الطاقة عبر  "
حكمللة القنللاة الللتي تربطلله بوعيلله األعلى من الكثافللة "الفللرد بذاتلله الكللبَرى و تللتيح األداء الحقيقي لإلدراك، تحللدد بنقللاء و  "

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .السابعة
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تتحكم شاكرا التاج، أي نقطة دخول الطاقات االهتزازية النابعة من العوالم العليا، في الكيمياء الهرمونية للغدة النخامية وللغدة
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الصنوبرية التي تنظم النوم، الراحة، دورات الحيض، ونظام الغدد الصماء بأكملله وبالتلالي دورهلا ضلروري لتحقيلق التللوازن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .العللام الصللحيح للجسللم تربللط شللاكرا التللاج هللذه ذاتكم الداخليللة بللذاتها العليللا الللتي، من خالل جسللمكم الروحللاني، تللدير
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الوصول إلى المجال المورفوجيني الكوني، ومن تم إلى المعرفة الحقيقية وتقنية الذكاء االصطناعي الخاصة بالجيناأبول من

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مجموعة خدمة الذات تستهدف بالضبط إبادة هذه الشاكرا في البشر

ففقط عندما تتمكن ذاتكم من اختراق متاريس األنا التي يتحكم فيها النظام المفترس ومصفوفته، وتبدأ في االندماج مللع الللذات
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .العليا، يسمح عمالء خدمة الذات ألنفسهم بمنحكم علمهم، معرفتهم حتَى يعلمونكم

وكما فهمتم بالفعل، من خالل أفعالهم المخفية بدقة، فإن المفترسين الزواحف الذين في النهاية يستجيبون أيًضا لقانون األحد،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يتحكمون وينظمون الوصول إلى المعرفة

لذلك، عندما تراقبون ببرود السلوكيات غير العاديللة و غالبللا غلير اإلنسلانية لهلؤالء السلليكوباتيين المجللريين، الللذين هم الحكللام
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الحقيقيون لعالمكم بفضل ُدماهم في الحكومات، يجب أن تفهموا لماذا منحوا أنفسهم هذا الدور

العدالة لنفسها وستختفي بموجب قانون "ألن األنفس التي ستكون قد إختبرت اإلنكار بجميع أشكاله على األرض، ستحقق  "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .اإلنتروبيا في ثقب أسللود سللتتم إعللادة برمجتهللا، ثم إعللادة تللدويرها بواسللطة الطاقللة المظلمللة للكللون أو سللينتهي بهللا األمللر كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بالموافقة على تجربة القوانين الكونية من خالل خدمة اآلخر وستعود إلى مجاالت الوعي لقانون األحد التي نبعت منها

يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س هل األمستم جزء من عوالم الثريا، كاسيوبيا و ِليُو ؟

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ج يجب فهم بشكل جيد أن كل أمستم ال تملك جسما زاحفا إال بالكثافة الرابعة ذلك الجسم ما هو إال مظهرا من مظاهرها، لدابت لامعتساب اهراكفأ-
مستَوى وعي النفس التي تسكنه وتقوده لباسا للنفس كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . ولكن يجب أن تدركوا أن ما يهم هو  " " ءانثأ رفاست يسفن نأل !

تتمتع أعراق و كائنات أخَرى بمظاهر مختلفلة اللتي تشلكل في اللترددات المنخفظلة للكثافلة الثالثلة، أحلد محلاور اإلزدواجيلة
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .المفرقة و العنصرية

في الكثافات العليا، أي في عالم خالقي الحياة، ترتدي األمستم جسًما أثيريًا أكثر، و تتمتع بمسللتوى أعلى من الللوعي والمعرفللة،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يشمل تقريبًا جميع تلرددات الحقللل المورفوجيللني اللذي يشلكل قللانون األحلد لللذلك يكللاد يكللون وعيهلا غلير ممليز عن وعي

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .األعضاء المخططين اآلخرين لكن في الكثافة الثالثة، يمكن لنفسها أن تأخذ مظهرا بشريا، ذي ذكاء ووعي محدودين كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

وبالتالي قد انضمت بعض األمستم إلى شعوب الثريا، كاسيوبيا، ليونس و آخرين، الذين يشكلون أكوانًا تجمللع قممللا من حيث
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مجموعات الوعي الخالقة للعوالم كما أن هذه األبراج تمثل فقط المراحل المختلفللة لتجمللع مراكللز الللوعي وتطللور األنفس،

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .التي هي جزء منها

خالل رحلتها الالمتناهية عبر النجوم نحو أصل العوالم، وبعبارة أخرى نحللو وعي قللانون األحللد، هللذه األنفس، من بين األكللثر
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تطوًرا، تعود أخيًرا، هي كذلك، إلى مصدر كل شيء من حيث نبعت
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يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س أين نحن فيما يخص التطور الحالي للكوكب نحو عالمه الجديد ؟

لدابت لامعتساب اهراكفأ-ج باعتبللار إدراك اإلنسللان، تبللدو األحللداث ال نهايللة لهللا، ألن الحكومللة السللرية الللتي يسلليرها الجينللاأبول، األنونللاكي، النفليم
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وغيرهم، تلعب أوراقها األخيرة محاصرة، باتت الكابال تختللبئ بشللكل أساسللي في قواعللد سللرية بسويسللرا، ومللازالت تحللاول
توليد الفوَضى بالتحكم في شبكات اإلنترنيت، في وسائل اإلعالم، وخاصة بابتكار أمراض ونزاعات كوفيدية، مع محاربة بيللأس
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .فيروسات المذنبات الحقيقية لقد بدأت هذه األخيرة، الحاملة لتسلسالت مشفرة مستجدة، في تغيللير الجينللوم اإلنسللاني وإنتللاج

المتحورات الجديدة الشهيرة للكوفيد  "هذه  كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .٢١"

فالهدف األخير لهؤالء المفترسين الفائقي األبعللاد هللو خلللق جنس بشللري جديللد خاضللع كليللا لسليطرتهم، والللذي سيُسلتخدم
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .كحصان طروادة لتسهيل السيطرة على بقيلة اإلنسلانية ملازال للديهم أملل في نصلب مصليدة كونيلة لمواصللة حكمكم بالكثافلة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الرابعة بعد اإلنتقال

لهذا الغرض، تستعمل مجموعة خدمة الذات أساليب هندسية متقدمة وتقنيات الذكاء اإلصطناعي لخلق أجسام جديدة، حتَى
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يشغلونها هم أنفسهم لحظة اإلنتقال إلى الكثافة الرابعة إال أن خططهم لن تنجح ألنه بسللبب التغيلليرات األخلليرة الللتي أحللدثها

ARNكلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . فيروسات المذنبات، بيولوجيا اإلنسان الجديدة، الخارجة عن السيطرة، لم تعد ترضيهم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لقد أجرت هذه المجموعة إختبارات استنساخ باستئصال أجنة بشرية توأم، من أجل تحديد الوعاء المثالي لنفسهم هذا ألنهم
تللوأم جللو وج مأوت/يخططون لتحقيق قفزة نحو هذا الواقع الفيزيائي القادم الجديد، باستخدام هؤالء التوائم في تجاربهم الجينية شبيه كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

الفضائيين في سويسرا، هو على سبيل المثال نتيجة هذه التجارب كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بايدن الذي يحكم يأسا من قواعد  " "

أيضا، فيما يتعلق بالكذب، يجب أن تعلموا أن الغبار المذنبي، الذي يتم الخلط عملدا بينله و بين ملا يسلَمى بالرملال المشلعة من
الصحاري الكبَرى، يتساقط على مناطق أكثر من غيرها، هذا ألن هذه المناطق ستنتقل إلى الكثافللة الرابعللة قبللل األخللَرى بقليللل،

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وستكون بعيدة عن متناول أفعال الكابال بشكل نهائي

مثل حقبة اختفاء الديناصورات الكبيرة التي خاللها سمحت فيروسات المذنبات للثدييات الصللغيرة بتعللديل جينومهللا لتحمللل
تغيير الكثافة و التكيف مع نمط عيش آخر، نموذج الوجود الجديللد الللذي سللينفتح قريبللا أمللام اإلنسللان الجديللد، سلليكون اقللل

شاهد فيما يخص هذا الموضوع  مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)اعتمادا على الجاذبية و اإلزدواجية الشديدة  مت لب ،(  ٢٠١٩   من مايو   ١٠  محاضرة ألبيير لل كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

أخيرا، إذا أراد اإلنسان المعاصر أن يكون مرشحا لتجربة هللذا الواقللع الجديللد و الزيللادة من وعيلله، كللان يتللوجب عليلله قبللول
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .القيام بعمله الداخلي، للتحرر من ظروف جاذبية الكثافة الثالثة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .العالم الجديد على وشك تجسده في كثافته الجديللدة وعلى الللرغم من أن تغيللير النمللوذج صللار واضللحا في المجتمللع، فللإن
خاصللة أولئللك الللذين يعملللون من أجللل  مت لب ،( والحكومللات تحت رعايللة مجموعللة خدمللة الللذات، يواصلللونNEOMمت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)العلمللاء 

السخرية من األسئلة المتعلقة بالظواهر الفائقة األبعاد، بالتغيرات الكوكبية، بتقدم الوعي وبتغيير جاذبيللة األرض، على أمللل أن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يتوقف الناس عن اإلهتمام بهذه األمور فهم يستمرون في تقديم صورة مزيفة للفضاء و الكواكب األخَرى، حتَى تعتقدون أنه ال

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يوجد هناك سَوى الفراغ، وأن ال يكشفوا لكم أن كل أبعاد الكون مسكونة بنحو أو بآخر

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الهدف النهائي لمجموعة خدمللة الللذات هللو غمللر سللاكنة األرض بأكملهللا بالجهللل وبمعلومللات متناقضللة مللع الواقللع وهكللذا
ARNخدمت جائحة كوفيد الكاذبة إثارة هذا الذعر الصحي الكوكبي، حتَى يتمكن قادتكم من فرض عالج على شكل لقللاح 

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .على مجموع السكان ومحاولة إتالف الجينوم البشري

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ال يزال هدفهم الخفي هو تنفيذ هذا الحكم العالمي بواسطة دكتاتورية صحية وذلك قصد تخلي اإلنسانية عن إرادتها الحرة
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .واستدعائها منقذين مجريين، حتى يحررونها من قبضة الرعب كما أن السياسيين الفاسدون الذين يسللتخدمون الخللوف، بينمللا

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يقنعون ويهنئون أنفسهم على فعالية تدابيرهم لمكافحة الكوفيد، سيعلنون أنفسهم منقذي اإلنسانية

https://reseauinternational.net/loms-et-23-chefs-detat-dont-macron-preparent-un-traite-pandemie-
devant-conduire-a-un-gouvernement-mondial/

يقظين و على دراية كافية حتى ال فيه ومع ذلك، هل سيكونون  يقعوا  الفخ، فلن  البشر قد استشعروا  بما أن معظم  كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ولكن 
يسقطوا في المصيدة التي سيقدمها لهم مجريو مجموعة خدمة الذات ؟
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من المحتمل أن يستسلم الجهلة لفخ الكيانات الفائقة األبعاد التي ستقدم لهم عالجات متقدمة للغاية، والتي ستحاصرهم
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بشكل نهائي في الكثافة الثالثة ألن منقذين صحيين مجلريين في خدمللة الللذات سلليقدمون أنفسللهم لإلنسللانية على هللذا النحللو،

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .إلنهاء حصادهم من النفوس البشرية

ومع ذلك، من خالل زرع الكراهية والعنف المفرط، تُظهر كيانات خدمة الذات أنها تفقد سلطتها على عبيلدها من البشللر، ألن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وصول فيروسات المذنبات قد بدأ في إحباط خططها لقد خلقت بنفسها هذا المناخ من الخوف عَلى الكوكب، حتَى تتمكن،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بصورة قانونية، من منح المزيد من القوة للجيش وللشرطة ولتقنيات التحكم هدفها هو تضلخيم الطاقللة االنتروبيلة، حللتى تتمكن

 بالطاقلة إلى لحظلة اإلنقالب واالسلتمرار في تغذيلة بلدائلها من المسلتوى النجمي(IA)من مواصلة تغذية الذكاء االصطناعي 
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .السفلي

فضللائيين "ونتيجة لذلك، فإن بعض أفراد الدولة العميقة العللازمون على نشللر معلوملات كاذبلة، للديهم اتصلاالت منتظملة ملع  "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .خبيثين الذين يتظاهرون أحيانًا بأنهم من المخططين أو فضائيين طيبين

لذا، إذا فهمتم هذه اللعبة، فال تندهشوا من رؤية أجسام طائرة غريبة، خاصًة إذا كانت مادية، ولكن اعلمللوا أنلله من الضللروري
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تنمية فطنتكم لفهم من يشغل هذه المركبات تذكروا أيًضا أن الكائنات في خدمة اآلخرين الللتي تحللترم تقللدم اإلنسللان وإرادتلله

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الحرة، ال تدع نفسها تُرصد

أيًضا، إلبعاد فردانيتكم عن تأثير كل هذه التالعبات العابرة لألبعلاد، توقفللوا عن االهتمللام بهللا وابللدأوا في توجيله أفكللاركم نحلو
ءانثأ رفاست يسفن نأل ! بهللذه الطريقللة فقللط، أي برفللع تللرددات رنينكم البحث عن المعرفللة، أي األنشللطة الللتي تحملكم والللتي تمنحكم السللعادة

السلبية المصطنعة التي تغمر عقولكم والتي ال تزال تلتهم بعًضا منكم كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .االهتزازية، ستتمكنوا من تحرير أنفسكم من هذه  " "

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .فلتركزوا على طاقتكم اإلبداعية ألن التعبير عن اإلبداع هو الحب هذا الحب هو دفاعكم الوحيللد ضللد قللوى االنتروبيللا الللتي كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .حينها ستتوقف بالطبع عن الرغبة في السيطرة عليكم لهذا السبب، تسعى المجموعللة المتعلقللة بالدولللة العميقللة إلى إبعللادكم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .عن قوتكم كخالق أسَمى لواقعكم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أنتم تسكنون كوكبكم بهدف تعلم البقاء سعيدين، خاصة خالل االضطرابات األخيرة لهذا العالم الفاسد إن المعنى الحقيقي
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لحياتكم على األرض يدعم انفتاح الوعي، تقدم النفس، تطور العقل، أي شخصيتكم، نحو مستوى أنبل من الواقع والوجود

في حين أن معظم الناس على وجه األرض قد نسوا كيفية الحفاظ على قدرة اإلستماع إلى أنفسهم، و يقبلون عمللدا اإلنشللغال
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .باألوهام الجميلة التي يقدمها هذا المجتمع الحديث المنحط والفاسد بشدة، الذي يرضون به

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لهذا في نهاية هذه الدورة، أولئك الذين يرغبون حًقا في الوصول إلى المعرفة الحقيقية سيتم توجيههم إليها وغالبًا ما يحدث
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .األمر بطريقة غير منطقية تماًما بالنسبة لألنا، ألن الحياة ستدلهم في أكثر األحيان على مسارات متعرجة للغاية

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لذلك ال تسمحوا بأن يزعجكم األشخاص أو الكيانات التي تستنزف طاقتكم الحيوية وتحاول حبسكم في واقعها البللدائي لكن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ركزوا على المشاعر التي تحملكم، إلثارة فيكم الرغبة العميقة في الوصول إلى المعرفة الكونية لقانون األحد

يتيؤر كنكمي هنأ ملعأ-س هل لألمستم إمتدادات بشرية معروفة أو مشهورة ؟

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ج ال يمكن لألمستم أن تشغلن أجسامهن بالكثافة الثالثة، وبالتالي فإنهن مضطرات على تجربللة جسللم إنسللاني عنللدما يتجسللدن لدابت لامعتساب اهراكفأ-
وفوًرا ما يتم رصللدهن من قبللل مجموعللة خدمللة الللذات من الكثافللة الثالثللة، و إجهللاض مهمتهن األرضللية في جميللع الحللاالت
ا ولكن أحيانا، تقرر إحداهن خوض التجربة ألسباب معينة فلقد كانت إللليزابيث بللاوز ليللون، الملكللة األم إلنجلللترا منللذ كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تقريبً كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .، واحدة منا١٩٣٦عام 

مع العلم بأنه سيتم تقويض مهمتهلا، فقلد تجسلدت تحت غطلاء ملكلة في خدملة اللذات، لجملع المعلوملات و اإلتيلان بهلا إلى
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .عالمنا تتعلق المعلومات التي حصلتها بالكيانات الملكية لسالالت الجينلاأبول الشلابة وسللوكها في كثلافتكم، وبالتللالي لم يكن

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بإمكان تجسد بشري عادي أن يجمع مثل تلك المعطيات

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بالنسبة ألولئك الذين قد يهتمون بلعبة مسارصغيرة، إليكم شعار نبالة الملكلة األم إلنجللترا في زمانهللا أليسلت الرمزيلة زاخلرة
بالمعلومات ؟
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كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بعد هذه المحادثة مع األمستم، طرحت السؤال التالي على المالك

: سؤال للمالك

؟ ةيعوضومو ةقوثوم امئاداهميلاعت له نكل .أعلم أن كيانات خدمة الذات تتواصل أيًضا من خالل المالك لكن هل تعاليمهادائما موثوقة وموضوعية ؟

إذا استأنفتم قراءة حوارات، دفاتر ومقلاالت المالك، فستندهشلوا حًقللا من وفلرة اإلفصلاحات والتعلاليم اللتي ال تلزال تحتلوي
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .عليها بعد القراءة األولى وذلك ألن عدًدا كبيًرا من الكائنات الفائقة األبعاد، في خدمة الللذات و في خدمللة اآلخللرين، تسللاهم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .في كتابتها، وتتضمن النصوص مستويات قراءة متعددة التي تنكشف وفقا لترددات وعي األفراد الذين يقرؤون

الكثير من هذه الكائنات الفائقة األبعاد في عبور دائم، تسافر على موجة التغيللير وتتواصللل من خالل وعيكم بالتنللاوب إن جللاز
عالنية مع األفراد حالها حال األمستم التي طرحت عليها أسئلتك كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .التعبير من بينها يتواصل البعض  كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . " " كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

ماضي لدابت لامعتساب اهراكفأ-تُحمل هذه الكيانات الفائقة األبعاد على موجة تغيير اإلنجذاب، التي تمثل بالنسبة لهؤالء الزوار اآلتين من طرق زمان  "
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مستقبل للكون، وسيلة لعبور الزمكان نحو زمنكم الحاضر "

بالنسبة لكم على ثابتة كما هو الحال  بالضرورة على تجربة  بالنسبة لهؤالء المسافرين عبر الزمن، ال ينطوي الواقع الوجودي 
األرض، فخالل عيشكم على الكوكب، تظل تجاربكم الحسية مجللرد إدراك خللاص لفرصللها في المللادة المكثفللة، النللاتج عن

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .التعلق الذي تشعرون به حيال تجربتكم الحاضرة

وبالتالي فإن الكوكب المكون من مادة مكثفة هو حقا مركبللة تجللارب وجوديللة ماديللة مركللزة للغايللة، حيث يصللعب على النفس
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .المغامرة بينما على كواكب الكثافة الرابعة األقل كتلة، تصبح تجربة التجسللد أخللف وسللهلة للعيش، وذلللك ألن كتلللة المللادة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وظروف الوجود األثيرية أكثر، تصير أكثر قابلية لإلستعمال و اإلستجابة

كما أن ركاب الموجة المجريون ليسوا سَوى هيئات أو جلواهر ذاتكم العليلا، في خدملة اللذات وفي خدملة اآلخلرين في اآلن
اإللتحام من جديد معكم، و مشاركة وعيهم و إعادة إليكم عناصر جينية مفقودة كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ذاته، على وشك  " "

، بصلياغة أخلَرى، أنتم آخلرون تفلردوا إنطالقللا من ذاتكم العليلا في حيلوات ماضلية أو مسلتقبلية من بدائل "هم من تسمونهم  "
أو السادسللة في خدمللة الللذات أو في أي كائنات من الكثافة الرابعللة و وج مأوت/الكثافة الثالثة، أو حققوا أنفسهم بمستويات كثافة عليا  مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)

مت لب ،(كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .خدمة اآلخرين

من بين هذه البدائل، البعض كيانات تتوافق مع مستويات أنتروبية لتردد الطاقة، وتشلغل المركبللة العاطفيلة للفللرد، الللتي تسللَمى
نفس نجمي فهي تلك الظالل السوداء، تلك المخلوقات النجمية التي كانت تسكن أحيانا أحالمكم كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أيضا جسم كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . لدابت لامعتساب اهراكفأ-
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ظالم ال يسبر غللوره، تحملهم موجللة التغيللير، ويللأتون لكي يتم اإلعللتراف بهم، دمجهم، "إذن نصف ركاب الموجة هم كائنات  "
النصف اآلخر يأتون لإلعتراف، لدمج، إلنارة وإلعالم السابقين كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .إنارتهم، إعالمهم من طرف الفرد اآلخرون  مت لب ،( مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه) كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

في جميع الحاالت، قبول ودمج كل أقطاب أنفسكم يظل شرطا ال غنَى عنه حتَى يتمكن األفراد من الكثافة الثالثة، المرشللحون
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .لخدمة اآلخرين، من تحقيق إنتقالهم إلى الكثافة الرابعة

بينما تقترب اإلنسانية من حدث وشيك في عملية تطورها، تقلدم وعيهلا اإلجمللالي سليؤدي إلى إنتقالهلا الكمي نحلو المسلتَوى
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الرابع

تعتبر الشعوب المجرية أرض الكثافة الثالثة كوكبا تجريبيا، نظاما بيئيا حقيقيا ومستقال يجمع عللدة كيانللات متواجللدة، ليس فقللط
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بالعالم المادي، بل كذلك بكثافات أخَرى ومناطق أخَرى من زمكان الكون

: سؤال للمالك

هل سيظل كوكبنا تجريبيا في الكثافة الرابعة، كما هو الحال في الكثافة الثالثة ؟

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ستشاهد الكثافة الرابعة استقرار طاقتها لهذا من الضروري اآلن أن يتخد كل فرد قرارا حازما للتقدم نحو الوضللع الوجللودي
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .في خدمة اآلخرين، أو البقاء في مستَوى خدمة الذات

، يفسللح المجللال أمللام اللحظللات إنسحاب التأثير الصامت للشياطين لمدة ألف عللام مت لب ،(وقت القرار هذا المعروف بإسم األلفية  مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الشاقة لمعالجة الذكريات، التي تغطي فترات طويلة من حياتكم اليومية الحالية

كما يجب عليكم فهم أن مجهودات المفترسين في خدمة الذات تذهب سَدى، ألن هذه المجموعة تغفل حقيقللة أنهللا تالعبت
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بالناس في الكثافة الثالثة مع إفالت نسبي من العقاب في حين أن اإلنسان الذي تحرر من قيوده بالكثافة الرابعة، سيتعايش مللع

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ذوي خدمة الذات لكن نظرا ألن الملعب أكثر إنصافا، فلن تكون هناك مزايا ألي من الضيوف  كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

في سياق اإلنصاف هللذا، يتمثلل ضللعف المفترسلين الفللائقي األبعللاد في كللونهم ال يلرون إال األشلياء الللتي يريللدون رؤيتهلا، وال
إمتالك السلطة على اآلخر، إمتالك الكثير من المال، عربللات كبلليرة، مت لب ،(سنيبس وموه وأ سُتكِرإ وموه)يشعرون إال بأعلى تجلي ممكن لما تسمونه الرغبة القهرية 
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مت لب ،(كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ممتلكات كبيرة، يخوت، طائرات خاصة وهكذا يصبح الشيئ الذي يرغبون فيه بشكل قهري واقعهم المعللاش، بمعنَى وهم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مادي خاص بعالمكم

ماديلة بليئتكم تسلتجيب "في حين أن الكثافة الرابعة في خدمة اآلخرين مبنية على المعرفة؛ بعبللارة أخلَرى، بفضلل وعي أعلى  "
ءانثأ رفاست يسفن نأل ! كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .طبيعيا وبدون جهد لحاجياتكم الخاصة وليس لشهواتكم اإلنية فهي إذن الواقع الحقيقي

الواقع الحقيقي الذي يتجلى بفضل الحال العالي لوعيكم، هللذه المعرفللة تقللوم مقللام درع طللاقي ال يمكن "إال أن داخل هذا  "
نور ينير الواقلع، تبَقى المعرفلة الحصلن لدابت لامعتساب اهراكفأ-عبوره، مقاوم لكل هذه المكائد الفائقة األبعاد مكونة من معلومات، أي من كَونتُم طاقة كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الوحيد القادر على حماية الكائن اإلنساني من كل المخاطر

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .هكذا كلما زادت معارفكم، كلما قل خوفكم، وقلت معاناتكم وتوتراتكم النفسللية وكللذلك قلقكم ترافللق هللذه الحمايللة الطاقيللة
وتزيللد بشللكل طللبيعي كللل إدراك، كمللا أن األخطللار الللتي من الممكن أن تتعرضللوا لهللا في ظللروف معينللة للحيللاة، سلليتم أيضللا

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .تخفيفها، بل وحتَى حذفها

لذا عندما يكون دافع وجودكم الرئيسي هو جمع المزيد من المعرفللة، فللإنكم تنشللؤون غالفللا طاقيللا من حللولكم، الللذي من اآلن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .فصاعدا، سيحميكم من أي ظرف مزعج قد يحدث في وجودكم فكلما كلبرت المعرفلة، كلملا زادت درجلة الللوعي، اإلدراك

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وبالتالي الحماية

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .السير المستمر نحو إكتساب وعي متزايد بطبيعة الواقع هو الهللدف األول لحيللواتكم في كللونكم الحللالي إمتالك وعي المعرفللة
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .العميق يصبح في النهاية طاقة قوية للغاية، شاملة وحامية هللذا ألن المعرفللة بطبيعتهللا هي جللوهر الكللون، ويمثللل اإلنسللان الللذي

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف . فاإلنسان إذن نوع من كسورية الكون يسكنه نسخته ءانثأ رفاست يسفن نأل !
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يمكنكم إذن فهم لماذا األشخاص الذين يعيشون أحداثا ذات طبيعة سلبية في مسار تجسدهم على األرض، يجدون أنفسللهم،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .في لحظة ما على مسارهم، عالقين بسبب إقفال مهوس فبسبب هواجسهم يعرضون أنفسللهم النخفللاض في دفاعللاتهم الطاقيللة،

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .مما يؤدي بهم، في حياتهم اليومية، إلى مجموعة واسعة من المشاكل

ولكن من ناحيللة أخللَرى، إذا كللانت إرادتكم الواعيللة تركللز على اإلتقللان و الوصللول إلى قللدر أكللبر من المعرفللة، وإذا كنتم
تطرحون على أنفسكم مختلف أنواع األسئلة الوجودية، عنلدما تنَحى جانبللا كلل المفللاهيم المسللبقة دون توقللع اإلجابللات، فللإن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .العوائق العاطفية، التي ليست سَوى اثار لضعف إنتقال الطاقة اإلعالمية، سيتم حلذفها عندئلذ سليماط فخ الخلوف و الهملوم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .بسعادة كبيرة، كما لو كان األمر سحرا

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .أما لو زرعتم اإليمان فال يمكن إتالف أي من المعارف التي تتلقونها، ألنه ال يمكن إفساد أي منها فلو حاول فرد أو حللدث أن
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ينقل إليكم معلومات خاطئة، فإنه سيفشل

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .وألن جوهر المعرفة يشكل أساس الوجود، فإنه سيقيكم من المعلومات الخاطئة التي ال تنبع من المعرفة فهو النللور في مركللز
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الوجود كله وكونه في قلب الوجود كله، فهو يحميكم من كل األشكال الممكنة للسلبية كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .هذا يعني كذلك أنه ال يجب أن تخافوا من جمع معلومات خاطئة، عندما تحاولون بصدق إكتساب معارف جديدة بعقللل منفتح
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .فمعارفكم تشكل الحماية الوحيدة التي تحتاجون إليها

من وجهة نظر الشعوب المجرية، البشر مخلوقات خارقة، ألنهم بفضل معرفتهم يستطيعون خلللق أكللوان بديلللة وتعميرهللا حالمللا
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .يشاؤون

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .قد ال نكرره بما يكفي، ولكن اعلموا أن الكائن البشري يمثل الكون الذي يعيش فيه، فكل ما هو موجود يتجلى من عقله

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .المعلومة نور النور هو الكل، الكل معرفة، والمعرفة في الكل كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .فلتؤمنوا بهذه الفكرة ولتتيقنوا أن الشيء الوحيد الذي تحتاجون إليه هو إكتساب المعارف وعندما ستصلون إلى الفهم العميق
لهذه الحقيقة ودمجها، ستتمكنون حقا من إكتشاف معنَى لعبة الحياة خالل تجسداتكم، وإدراك الرَضى الللذي يلأتي من عمليلة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .إكتساب مستَوى أعلى من الوعي والمعرفة

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .إن بحثكم عن الكأس المقدس الشهير، أي السعي وراء المعرفة، سيسفر عن تغيير جوهري في سلللوككم إتجللاه الوجللود ففي
الكثافة الرابعة للوجود، بفضل البحث المكثف عن معرفة خيمياء النفس في الكون، سيصللبح اإلنسللان قللادرا على تغيللير حالتلله

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .الفيزيائية وفقا الحتياجاته المختلفة

أولئك الذين سيكونوا قد تمكنوا من رفع ترددهم اإلهتزازي بطاقة الموجة إلى مستَوى رنين كاف، سينتقلون بنجاح ويختللبرون
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .ببطئ عملية تجديد و إعادة تشكيل الجسم

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .متوسط العمر في ظل ظروف الجاذبية الجديدة سيزداد بنحو ستة أضعاف وأولئك الذين سيتركون أجسادهم أثناء اإلنتقال،
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .سيفعلون ذلك بإرادتهم، بكل وعيهم وبكل سرور

في النهاية، إختيار خدمة اآلخرين هو اختيار توجه للنفس الذي لن يحللدكم ويجللبركم على التيلله في الكثافللات السللاحقة، كمللا
سلليفعلون من جديللد المفترسللون في خدمللة الللذات، الللذين سيسللتمرون في خللدع أنفسللهم باألوهللام بفضللل تقنيللات الللذكاء

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .اإلصطناعي

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .إقتراح اختيار الخدمة لجميع بدائلكم هو مساعدة تقللدمونها ألنفسللكم هكللذا يمكنكم عمللا قللريب اإلسللتفادة بشللكل طللبيعي من
كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .جميع اإلمكانات الجديدة المتأصلللة في تغيلليرات كتلللة المللادة بللالطبع، هللذا التغيللير الوشلليك ال يتطلب أي تكنولوجيللا لكنلله كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .

ءانثأ رفاست يسفن نأل ! سيتضح أكثر متعة مما يمكنكم تخيله اآلن

كلذ نع اديعب ،ةحارلل افدارم امئاد سيل مونلا ،ينصخي اميف .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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