
جديد   » عالديدج م « مقاالديدج ملاع ت
رقديدج م   ١٥المقا مقر ل

الذاديدج ملاع ت        خدمتاذلا ة نحتاذلا ةمدخ و منفصمتاذلا ةمدخ وتاذلا ةمدخ وحن ن تاذلا ةمدخ وحن نومصفنم و المفترستاذلا ة باألرتاذلا ةمدخ وحن نومصفنم واتاذلا ةمدخ وحن نومصفنم و ةسرتفملا ح مبرمجتاذلا ةمدخ وتاذلا ةمدخ وحن ن
تاذلا ةمدخ وحن نومصفنم و

مفرط       إستشعار ذتاذلا ةمدخ وحن نومصفنم و مستشعر تاذلا ةمدخ وحن نومصفنم و التجريبيتاذلا ة النرجيسيتاذلا ة

هل المجتمع الحديث من صنع األرواح المفترسة ؟

الكوفيدي التي ولّدتها الهستيريا الجماعييية لإلنسيانية الحاليية، يجب علينييا بالتأكييد أن نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "عندما نرى الحالة المتداعية للمجتمع  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.نطرح على أنفسنا بعض األسئلة

كيف تمكنت نخبنا من شل حركة ماليير البشر على الكوكب وتقييدهم لشهور في خوف مستمر ال يزال حتى يومنا هييذا ينتشيير
بين كل هؤالء الجهلة ؟

ما هي الخبرات التي استعملوها، ومن يدعمهم للنجاح في تحقيق هذه الضربة الماهرة ؟

يجب علينا خصوصا التوصل إلى فهم لما سادة العالم هؤالء مصرون على إطالق العنان لجنونهم ؟

الكوفيدي الفظ المتفشي منذ أكثر من سنتين على األرض ؟ نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "لماذا مازال الكثير من الناس عمي أمام هذا التالعب  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

كيف سمح هذا الكم من األفراد بأن تتم برمجتهم إلى هذا الحد، لعقود، دون ردة فعل؟

الهندسة اإلجتماعية نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا ".الجواب هو أن سادة العالم يستخدمون تقنيات التالعب بالعقول التي تسَمى لباقة وفي اللغة العامية  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

https://www.reseauleo.com/ingenierie-sociale-le-monde-est-sous-hypnose-par-ema-krusi/

أساليب برمجة الجماهير الشعبية الناتجة عن الحروب األخيرة، مبنية على عمليات ذكية تم تطويرها ألغراض االحتيال من
.قبل النخبة السيكوباتية

ربما لن نكرره أبدا كفاية، ولكن هذه النخبة مكونة من كيانات بدون نفس مزودة بجينات بشرية،
.تشبه اإلنسييان، ذكييية للغاييية، والييتي بالنسييبة ألولئيك الييذين مييازالوا يجهلونييه، ليسيت إنسييانية

وبالرغم من أن لها مظهر بشري، هذه الكيانييات مخلوقييات ذات هيئيية بشييرية مسييكونة بييذكاءات
، نسيل عمالقيية الماضييي، قبييل تغييير الكثافيية األخييير نفليم نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "فائقة األبعيياد يطلييق عليهييا إسييم  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

.لألرض

https://secretnews.fr/geants-nephilims-ont-existe-photos-fbi-declassifiees-
erreur-prouvent/

منذ القدم، وحاليا وراء بدالتها البشرية، نظمت هذه المخلوقات بطريقة منهجية تقنيات معقدة
.للغاية، إلبقاء الشعب جاهال، خائفا ومطيعا لكل ما يقييال لييه أسييلوب تالعبهييا يرتكييز قبييل كييل

.شيء على اإللهاء مما يبعد عقل اإلنسان عن قدراته الذهنية السيادية

حتَى لَدى الرومان، نظم بعض األباطرة السيكوباتيون ألعاب السرك و المصارعة، وذلك لتشتيت إنتباه الشيعب حتَى يظيل عبيدا
.مخلصا
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.سباق عربات بسرك ماكسيموس في روما

وبالمثل، في عصرنا المفترض حديث ومتحضر، نخبتنا التي تخرجت من المدارس الكييبَرى، هي المسييؤولة عن هييذه الوظييائف
.القذرة إللهاء الشعب، وبعبارة أخَرى، تحويل إنتباهه عن واقع أهم بكثير، وذلك بجائحة الكوفيد المزورة

: فهذا الوباء العالمي المفبرك من طرف حكومة الظالم والمدعوم بأكاذيب عدة، يستهدف إخفياء أمير بيديهي ذي أهميية كيبَرى
! آلية جارية ستقود الحضارة اإلنسانية إلى تغيير الكثافة القادم

.عملية إسقاط الحضارة وبزوغ نموذج جديد، تناشد اإلنسانية بفتح وعيها وذكائها وجعلهما ينمييوان ولكن بسييبب هييذا التسييتر
.المصمم ببراعة من قبل مجموعة خدمة الذات، ال يزال معظم الناس بعيدين عن اليقظة الحقيقية لوعيهم األعلى

.اإلنسييانية مييدعوة إذن إلى تغيييير واقييع عالمهييا للقيييام بييذلك، وقبييل الرغبيية في إحبيياط خطيية السيييطرة على العييالم لهييؤالء
! السيكوباتيين الذين تسكنهم أرواح النفليم، يجب أوال فهم كيف تم إعداد وتطبيق هذه الخطة

إنسانيا أكثر مميا كييان عليييه قبيل  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "يجب معرفة أن مجتمعنا الحديث ليس متقدما  . عيام اإلنسييان العييادي المعاصير،٣٠٠٠٠٠نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
: سيينما، كيرة القيدم، الجاهل لواقع عالمه، أصبح غير واع، متهيور وميتراخ، ألن حياتيه اليوميية مليئية بقيدر هائيل من اإللهياء

، ألعيياب رقمييية، مسلسييالت تلفزيونييية، هواتييف ذكييية،  خاصيية المنقوليية على التلفيياز ،Iphones ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(مباريييات رياضييية موهنيية 
١٢-٧)...حواسب والتي، في كل مشاهدة واستعمال مطول، تدخله ال محالة في حالة تنويم مغناطيسي بموجات دماغية ألفييا 

Hertz)تولدها ترددات كهرومغناطيسية يبثها الجهاز ،.

هذه الحالة الثانوية الناتجة بالتحديد عن هذه الموجات ألفا في قشرة الفص الجبهي، تمنيع الفيرد من التخميم و القييام بأفعيال
.مدروسيية فيياألفراد المييبرمجون نفسيييا بالهندسيية اإلجتماعييية، والضييعفاء طاقيييا بسييبب تكنولوجيييا الموجييات الماكروسييكوبية،
الجاهلون للخطر، غالبا ما يبقون مشيتتي اإلنتبياه، ذاهلين، غيافلين، وحالميا يعيودون إلى واقعهم الييومي يتصيرفون بطريقية آليية،

.تكرارية و ميكانيكية، تماما كما لو أنهم ظلوا في حالة تنويم مغناطيسي

وهكذا، عندما نتأمل في واقعنا المجتمعي، ال يمكننا سَوى مالحظة أن العالم بأكمله بات حرفييا منوميا مغناطيسييا، مشيغوال على
.الدوام بالترفيه المتواصل الذي تقدمه له وسائل اإلعالم

https://www.reseauleo.com/tavistock-institut-le-secret-le-mieux-garde-d-amerique/

الساكنة الشابة المستهدفة بشكل خاص هي األكثر تضررا، وذلك بسبب إدمانها على األجهزة اللوحية، الحواسب، شبكات
...التواصيل، اليبرامج الواقعيية، النشيرات الرياضيية، األلعياب الرقميية، المسلسيالت التلفزيونيية وسيائل الترفييه هيذه مصيممة

! إلنتاج،  بوفرة، طاقة عاطفية مصطنعة، ليست مبنية على الوجود الحقيقي، بل على الخيال

بالنسبة للنخبة، يوجد سبب وجيه للرغبة في تشويش وتدمير نفسية الشباب، فهم دائميا المحرضيون على التغيييرات الثوريية في
شباب ثائرون يمثلون خطرا على العمالء الفائقي األبعاد في خدمة الذات، وذلك ألنه بمعارضتهم للنظام، سيقومون .حضاراتنا

.بتأكيد إرادتهم الحرة
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توجب على مفترسي عالمنا التمكن من تنويم مغناطيسيا هذا الكم من الشباب، حتَى يصرفوا إهتمامهم عن القرارات السياسية
.و اإلشكاليات المهمة في مجتمعنا، وخاصة منعهم من إدراك سيف دامكليس فوق رؤوسهم

ولتجنب إنتفاضيية الشييعب و التمكن من فييرض كييل هييذه اإلجييراءات التقييدييية القامعيية للحرييية، تييوجب على النخبيية المسيييرة
للحكومات، طائفة من عبييد النفليم الخاضيعة للمفترسيين الفيائقي األبعياد، غمير هيذا الكم من البشير بطوفيان من المعلوميات

.المتناقضة وغير الضرورية، وذلك عن طريق التالعب باإلعالم

.ضربتها الساعقة الثانية تمثلت في تعزيز النسيان المتعلق بالتنويم المغناطيسي لعقل اإلنسان لهيذا الغيرض، طيور عمالء خدمية
.الذات تقنية تتمثل في ابتكار مشكل يقدمون له، هم أنفسهم، الحل

 من شتنبر، رأينا كيف حققت حكومة الظالم ألمريكا هجومييا في بلييدها، وذلييك القييتراح،١١خالل هجمات البرجين التوأمين ل 
كرد، المزيد من الرقابة، والمزيد من الرصد بأساليب التعرف على المالمح و التعرف الرقمي، لجعييل النيياس يؤمنييون بإمكانييية

: .التنبؤ بالهجمات وهكذا تمكنت من إضفاء الشرعية على التعزيز التيدريجي للرقابية اإلجتماعيية في بقيية العيالم بفضيل حجية
. في النهاية، نشرت جيوش بكثافة في كل الدول للسيطرة على الجميع بحجة الحيطة و األمن األمن !

https://www.reseauleo.com/aaron-russo-interview-de-2007/

.من أجل أمنكم، لن تبَقى لديكم حريات

: . المشكل الذي إبتكرته الحكومة الخفيية، و اليذي تقييدم ليه، هي نفسييها، الحيل١٩نفس المخطط يكررونه مع فيروس الكوفيد 
. وبما أن الشعوب المنومة بالهندسة اإلجتماعية استسلمت لهلع الوباء، تولدت حالة رعب باتت جائحة اللقاح !

ولكن ما تجهله اإلنسيانية حتَى اآلن هيو أنيه سييتم قريبيا اسيتبدال الكوفييد بهجميات سييبرانية معلوميية أوال، اليتي ستشيل كيل
الشعوب واحدا تلَوى اآلخر، ثم جميع المستشفيات، مانعة هكذا تبيادل المعلوميات بخصيوص عالجيات مسيتقبلية قيادرة على
.وضع حد للوباء بعدها، سينتشر وباء فيروسي عالمي حقيقي من نوع الطاعون، والذي سيتسيبب فييه إميا إنتشيار بيروتين سيام

! أو تسيمم بجسييمات نانويية ألكسييد يصييب النياس الملقحين، عاقبية حملية تلقيحيية إجباريية سيخيفة، وافيق عليهيا السيفهاء
رافين، مشغلة ومستهدفة بترددات كهرمغناطيسيية عاليية محيددة للغايية، منبعثية من أجهيزة   أوHAARP و 5GG ةزهجأ نم ةثعبنم ،ةياغلل ةددحم ةيلاع ةيسيطانغمرهك تاددرتب ةفدهتسمو ةلغشم ،نيفارچالكاربون أو ال

.من أقمار عسكرية مزودة بأسلحة ذات طاقات عالية موجهة

https://fr.sott.net/article/37427-La-substance-meurtriere-dans-la-circulation-sanguine-la-proteine-
spike
https://www.reseauleo.com/dr-pavleski-la-prot%C3%A9ine-spike-n-est-pas-une-chose-naturelle-c-
est-une-arme-fabriquee-par-l-homme/
https://www.reseauleo.com/oxyde-de-graphene-et-5Gg/
https://www.reseauleo.com/dr-geert-vanden-bossche-la-vaccination-va-rendre-le-virus-si-
infectieux-que-nous-ne-pourrons-plus-le-controler/

ARNهذا الشكل الجديد لوباء الطاعون الذي متالزمة هافانا هي إحَدى مؤشراته، سينتج عن إفراز هذا البروتين وفيروس 
المعدل جينيا، المعدي للغاية، القاتل والمدمر، الذي مصدره لقاحات الكوفيييد وأدوات الكشييف عن الفيييروس، الييتي في بعض

رافين النانوية .األحيان تكون ملوثة بجسيمات ال  ةزهجأ نم ةثعبنم ،ةياغلل ةددحم ةيلاع ةيسيطانغمرهك تاددرتب ةفدهتسمو ةلغشم ،نيفارچ
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https://fr.sott.net/article/37318-Le-syndrome-de-la-Havane-ou-le-mystere-des-attaques-acoustiques
https://neonews.net/alerte-tests-et-masques-contamines-par-des-nanos-vers/
https://www.reseauleo.com/dr-astrid-stuckelberger-pcr-et-vaccin-reinfectant-du-delta/

لقد إبتكر نسل النفليم هذا الحل الرائع لسحق كل الدول اإلنسانية، وإضعاف التردد اإلهتزازي لرنين الساكنة على قيد الحياة،
.حتَى يتخلى النيياس العيياديون عن إرادتهم الحييرة وفطنتهم واألسييوأ هييو أن هييؤالء سيييكونون مييرتبكين إلى حييد أنهم قريبييا

! وبقبييول سيهتفون للعمالء الفائقي األبعاد الذين سيتقدمون إلنقاذ اإلنسيانية من الطياعون اليرهيب اليذي أعيدوه، هم أنفسيهم
.غزو هؤالء المفترسون المجريون في كثافة وجودهم الجديدة، سيتم حصرهم بدورهم داخييل حيدود العييالم النجمي حينهييا

الحصاد األول من قبل الكيانات الفائقة األبعاد في خدمة الذات .سيتم  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

الناس ال يهتمون كفاية بالتاريخ، لهذا كان من السيهل تكيرار عمليية التالعب بالجمياهير وخليق مجتميع مقييد أكيثر و أكيثر، في
.خدمة مفترسي خدمة الذات، بدون أن يالحظ أحد

، اليتي تمت تجربتهيا على نطيياق واسيع من قبيل النخب حيل رد فعيل نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "وبمييا أن األمن الوطيني مزعيوم على المحيك، تقنيية  بخنلا لبق نم عساو قاطن ىلع اهتبرجت تمت يتلا ،"لح- بخنلا لبق نم عساو قاطن ىلع اهتبرجت تمت يتلا ،"لح- نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.الخفية، الندالع الحرب العالمية األولى وبعدها الثانية، أصبحت تعمل بشكل مثالي

لقد تم تطبيق هذه التقنية في الحرب الجينية والنفسية التي أصبحت النزاع العالمي الثالث واألخير في الكثافة الحالية، الييذي
.ليس سَوى حصيلة نزاعات كثيرة بين سالالت جينية مختلفة لمفترسين من أصل فائق البعدية

https://www.reseauleo.com/vaccination-covid-le-dr-zelenko-met-en-garde-contre-un-potentiel-
genocide-planetaire/

طفولية برسائل  أو  بمعلومات  الشعب  مخاطبة  مناوراتهم  بين  استجابته من  من  تزيد  النحو  هذا  على  الجمهور  فمخاطبة   !
.الصبيانية

: في عصيرنا المزعيوم حيديث و متطيور، معظم الرسيائل اإلعالنيية تسيتعمل خطابيا يعيرض شخصييات افتراضيية مثل ُموّضح
.دميات، تماثيل تقدم حججا تسويقية بلسان أبله وطفيولي للغايية وهكيذا يسيتجيب المشياهد بيردود فعيل سيلوكية الواعيية،  ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(

.تليق بأطفال في سن مبكرة أو بمعاقين عقليين

.وبالتالي يتم تقديم مجاالت التفكير الجادة للغاية كاللقاح، الحرب أو المواضيع الرئيسية األخَرى على أنهييا طفولييية ممييا يييبين
.أنه عندما يخاطب شخص عاقل كطفل، فإن رده سيكون بال معنَى كما لو كان في الثامنة من عمره

تصبح استجابته الالواعية الناشئة عن مبدأ القابلية لإليحاء، آلية ميكانيكية نفسية تدفع الشيخص إلى الخضيوع بسيهولة القيتراح
.ما، اإلستجابة و اإلنصياع له بشكل انعكاسي وبدون أي حس نقدي
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تجنبوا الخد على الخدتجنبوا الخد على الخد

في صحة جيدة تجنبوا وضع الخد على لقاح من أجل عناق  ىلع دخلا عضو اوبنجت (ةديج ةحص يف) ىلع دخلا عضو اوبنجت (عند حضن شخص آخر 
.الخد أديروا وجوهكم في اإلتجاه المعاكس .

https://www.reseauleo.com/vaccination-covid-le-dr-zelenko-met-en-garde-contre-un-potentiel-genocide-planetaire/
https://www.reseauleo.com/vaccination-covid-le-dr-zelenko-met-en-garde-contre-un-potentiel-genocide-planetaire/
https://www.reseauleo.com/dr-astrid-stuckelberger-pcr-et-vaccin-reinfectant-du-delta/
https://neonews.net/alerte-tests-et-masques-contamines-par-des-nanos-vers/
https://fr.sott.net/article/37318-Le-syndrome-de-la-Havane-ou-le-mystere-des-attaques-acoustiques


الصحافة اإلعالم،  تفكيره  تحفيز  من  بدال  الفرد  عاطفة  مخاطبة  في  تتمثل  بالجماهير  للتالعب  أخَرى  استراتيجية  .هناك 
 خطييير، وأنييه سييبب الوفيياة١٩.والشبكات اإلجتماعية خبراء في هذا األمر من خالل تكرار لمن يريد السماع أن فيروس كوفيييد 

.األول في العالم، وأن عدواه ال مفر منها، نجحت النخب الخفية في زرع خوف متزايد بين كل هؤالء الجهلة للواقع

https://www.reseauleo.com/guerre-psychologique-usine-a-peur-ingenierie-sociale-domination-
technocratique-le-grand-plan-pour-le-controle-et-la-manipulation-des-masses/

هكذا يعطل الخوف العقل النقدي لدرجة أنه لم يعد بإمكان األفراد التشكيك في كل هذه التدابير ضد الكوفيد، فلقد غمر كليا
.قدرتهم على إصدار األحكام وهذا ألن اإلنسان يتفاعل مع مشاعره بشدة أكبر من تفكيره .

.وبما أنه خائف ويغدي خوفه، فالفرد يمنع نفسه من التفكير ويلقي بنفسه في الفخ الذي نصبه عمالء خدمية اليذات وبميا أنيه ال
! يتساأل عن صحة المعلومات المقدمة له، فيمكن التالعب به حسب الرغبة

ى الحيدود، واليذي بيالطبع يبَقى غيير قيادر على اسيتعمال شعب مقيد بالخوف يمثل كّما من الوعي القابيل للتالعب إلى أقصيَ
.إرادته الحرة يستغل ذوو خدمة الذات هذه الثغرة في نفسية األفراد بدون حنكة، وذلك ألن سجلهم العاطفي يتيح الوصييول

! إلى الالوعي، مما يسمح بزرع العديد من المفاهيم، األفكار، الرغبات، المعايير التي في وقت عادي لن تخطر ببال الفرد

وألن الناس نسوا أنهم مسؤولون عن واقعهم وأنهم ذوو سيادة، وبما أنهم ال يفكرون في القيام بخيار لتقرير مستقبلهم، تسييتطيع
.النخبة تجاوز إرادتهم الحرة للحصول على موافقة ضمنية بهدف إرتكاب تالعباتها

.هكذا أصبحت النخب الخفية أسياد نفس اإلنسان العادي وألنهم يعلمون كيفيية تغديية الغبياء و الجهيل في األفيراد األمييين،
! باتت خطتهم تعمل بإتقان

أو ناقصة عمدا حول  ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(يجب فهم أن التالعب بأفكار الفرد يبدأ منذ الطفولة، إذ يتم تعليمه في المدرسة وبتكرار حقائق زائفة 
.تاريخنا هكذا تنمو في ذهنه البريئ فكرة أخيار و أشرار، أصدقاء و أعداء .

في الحقيقة يجب اإلعتراف بأن التربية الوطنية نظام تعليمي بالجهل المفروض، إذ أنه يتم إنفاق، كل عام، مبييالغ فلكييية للتحكم
في آراء األطفال و الشباب، بهدف الحفاظ على وعي ازدواجي وصقله إلى أقَصى الحدود بالغباء و الجهل، بينما يتم التغاضييي

! عن الكثير من الحقائق الواضحة

من الذي خطط و مّول الحروب ؟ ما كانت أسبابها و أهدافها الحقيقية ؟ هذه األسئلة على سبيل المثيال ال يتطيرق لهيا النظيام
.الدراسي، وذلك ألن التاريخ يكتبه دائما عمالء خفيون

لة ! يجب إذن أن نفهم في النهاية لماذا نخب هذا العالم يحكون لنا حقائق مضلِّ
بنييوك، جماعييات  ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ)أال يفعلييون ذلييك حتَى ال تتمكن اإلنسييانية من اإلسييتيقاظ وتثييور ضييّد مضييطهديها ونظييامهم الهييرمي القييائم 

… ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(المصالح الصيدالنية و التسلح ؟

أال يفعلون ذلك بهدف منع الناس من معرفة ماضيهم الحقيقي، حتَى ال يفهموا حاضرهم، ناهيكم عن بناء مستقبلهم ؟

! .لو عرف الناس ماضيهم، لتولدت فيهم إرادة بناء نظام مجتمعي جديد لكن هذه الفكرة لن تقبلها النخبة الحاكمة

تفوقه يمنعه من القيام بتحلييل شيامل نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "لهذا السبب، بعد فرمطة المدرسة، يتخصص الفرد في مجال غالبا ما يتفوق فيه لكن  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " .
.ومتعدد الفروع للظرفية، الذي قد يسمح له بفهم أفضل للمنظور العام لمستقبل العالم

! بغض النظر عن التربية، يغذي الترفيه السخيف .عامة، الساكنة ال تدري ما يحدث على األرض حتَى أنها تجهل أنها ال تدري
بالنسبة للعقل، كالبرامج الواقعية، األشرطة الكوميدية أو العديمة الفائيدة، األلعياب اإلفتراضيية، والعيدد الهائيل من المعلوميات

.غير الضرورية والمتناقضة التي تغرق المعلومة الحقيقية، الجهل والغباء اإلنساني

قمة التالعب النفسي تتمثل في استبدال الغضب واإلنتفاضة بتأنيب الضمير، وذلك بجعل الفرد يصدق أنه بسييبب جهييوده غيير
.الكافية، ضعف قدراته العاطفية، وانخفاض مستَوى ذكائه، هو المسؤول الوحيد عن حالته المؤسيفة هيذا النيوع من البرمجية

.يستهدف خاصة األفراد المستشعرون
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بين أولئك المشار إليهم باألصبع، أي مقاوموا الكوفيد، بتأنيب الضمير يولد عزال  على سبيل المثال، جعل األفراد يشعرون 
بصيغة أخَرى المنحرفون التآمريون الذين يتساألون، و أولئك الذين يشعرون بعقدة الذنب وال يفكرون في اإلنتفاضيية ضييد النظييام

.المصفوفي القائم

https://www.dailymotion.com/video/x83797y

 ولهذا! هذا يعني إذن أن الكيانات التي تعلم كيفية التالعب باإلنسان إلى هذا القدر، تعرف نفسيته أحسن مما يعرفها هو نفسه
السبب، الفيرد العيادي غيير قيادر مطلقيا على إدراك التالعب العيابر لألبعياد اليذي هيو ضيحيته، واليذي تخضيع ليه اإلنسيانية

.الحالية

كما أن استراتيجية التيدهور المجتمعي هي تالعب بالعقيل يتمثيل في قبيول تيدابير غيير مقبولية، وذليك بإدراجهيا على الميَدى
.البعيد، سنوات عديدة، أو حتَى عقود

لهذا السبب التباعد اإلجتماعي وفقا للمنياطق، وضيع الكماميات في األول غيير إجبياري ومنصيوح بيه أصيبح مشيروطا حتَى في
الميدارس، تيدابير وقائيية في البدايية محيدودة ثم منتشيرة، متياجر يتم إغالقهيا ثم فتحهيا ثم إغالقهيا، حظير التجيوال، تباعيدات
إجتماعية دائمة، كل هذا أقيم تدريجيا حتَى يبيدأ النياس العياديون بقبيول تيدابير ال فائيدة منهيا، قاتلية للحرييات، كأنهيا شيرعية

.ومبررة تماما

! مشغول للغاييية ومشييتت اإلنتبيياه إن التالعب بالجماهير عن طريق الهندسة اإلجتماعية يعمل، وذلك ألن اإلنسان ببساطة ينَسى
.بالتفاهات، ال يتطرق أبدا إلى البحث عن المعرفة وحفظ الدروس التي من شأنها أن تخرجه من هذه الفوَضى

ى لييذلك .باإلضافة، اإلنسان يتخم نفسه بالمخدرات، بالكحول، بالسكريات، باألغدية المعدلة وراثيا، باألدوييية وغيرهييا، حتَى ينسييَ
.فإنه ال يشعر أنه يعامل بقسوة أكثر من ذي قبل و يستمر في الحلم بحياة أفضل، ناسيا أنه، نفسه، يمكن أن يكون خالقها

! ويظن اإلنسان العادي أنه حيير في اختياراتييه، في النهاية، تمكنت النخب من إخبارنا ما علينا فعله، التفكير فيه، تصديقه و قوله
!!! بينما من الواضييح أنييه ال يييدرك إلى أي مييَدى يتم التالعب بعقلييه والتحكم في أفكاره، في أفعاله، و أنه يتمتع بإرادته الحرة

.فيه لكن مجرد إدراك ذلك سيكون خطوة أكبر بكثير من الخطوة األولى على القمر والييتي، بيالطبع، لم يقم بهييا اإلنسييان أبييدا
.إذ أنه كان دائما هناك

: سؤال للمالك

.على ما يبدو مازلنا في بوادر التهيديم الكبيير القيادم لقيد فهمنيا أن الكوفييد ليس إال مرحلية أولى لهيذه الكومييديا اليتي تقيود
.اإلنسانية إلى المزيد من الفوَضى

هل حقا من الضروري عبور هذه الفوَضى النهائية ؟

المشيي على األفياعي والعقيارب وعلى قيوة نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "عندما اخترتم طريق خدمة اآلخرين التي يشيار إليهيا في الكتياب المقيدس بملكية 
(Luc 10.19 )!نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " العدو، ال شيء يمكن أن يؤذيكم

اإلنسان الباطني هذه المحن، التي لن تلمس  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "فيما يخص المحن التي يعبرها الكوكب في نهاية الزمان هذه، يتم تعليم أن  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
منقييذه إلى نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "الذات الداخلية ولن تؤذيه، ستقود المؤمن الذي سيعرف البقاء مختبئا بتواضع في العزلة الييتي فتحهييا أمامييه  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "  ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(

(Luc 10.19 )نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا ".نصر أكثر اكتماال 
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ن ا يسقطون بجانبك وعشرة آالف على يمينك، فإنك لن تؤَذى مزمور  كما ُدّوِ .نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "دع ألَفََ 91:7:نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

https://topbible.topchretien.com/psaumes.90.15G/BAN/

.تؤكد هذه الكتابات أنه سيتعين على الجميع عبور هذه الفوَضى النهائية التي ستكون نفسية وبدنية في اآلن ذاته إال أن بعض
األفراد سيكونون أقل تأثرا، ألنه في الوقت المناسب، بفضل المستَوى الروحيياني لنفسييهم، ميياديتهم سييتتحول وسييتهتز عندئييذ
.بترددات رنين الكثافة الرابعة في خدمة اآلخرين وبفضل سعيهم وراء المعرفة، ستوفر هيذه اليترددات العاليية حمايية شياملة

.ضد كل معاناة واقع الكثافة الثالثة

هذا يعني كذلك أن لجميعكم في الوقت الحالي جسم من الكثافة الثالثيية، إال أنييه من بينكم يوجييد أفييراد ذوو أنفس من الكثافيية
مادييية جسييمكم التييزال تعييرف في الييوقت نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "الرابعة وبما أن سفراء خدمة اآلخرين هؤالء ملزمون باحترام اإلرادة الحرة، كل  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " .

.الراهن بعض القيود النفسية و البدنية المرتبطة بالكثافة الثالثة

ِّز إرادتكم الحيرة، شيفرات جينيية محيددة ستُشيغل في
وبسبب طبيعة أحداث قادمة معينة، والتي لن نكشفها حاليا حتَى ال نُحي

.الوقت المناسب وستحول أولئك الذين لم يتحولوا بعد إلى أناس في خدمة اآلخرين من الكثافة الرابعة

في انتظار إتمام هذا النموذج الجديد للواقع، سيستمر الناس العاديون في تصديق هييذه الجائحيية الكاذبيية، وذلييك ألن مصييدر
.معلوماتهم الوحيد يبَقى اإلعالم الرسمي، الذي أصبح أداة حقيقية للتالعب بمعتقدات الجمهور

...هكذا، كما اختبرتمونه و الحظتمونه بأنفسيكم، اإلصيرار في محاولية إقنياع عيائالتكم، أصيدقائكم، النياس من حيولكم غيير
.مجدي

.لطالما تحذيرهم بشأن اللقاح كان بيدون فائيدة فعلى اليرغم من أنهم أخيبروكم أنكم عَلى حيق وأنهم سييتجنبوا تلقي اللقياح،
.خضع معظمهم للهلع وتلقوا جرعة التطعيم هذا ببساطة ألن النفسية اإلنسانية تحت تأثير األنا، ال تقبل النصيحة أو اإلكراه .

يمكن أن يبدو لكم سيلوكهم مييؤوس منيه، ميؤلم، غيير مفهيوم، ولكن لم يكن بإمكيانكم فعيل أي شييء ضيد إرادتهم، فهم أيضيا
! لييذا، على الييرغم من كييل الجهييود الييتي تبييذلونها لمحاوليية تحييذيرهم وحمييايتهم، لييو قييرر هييؤالء يتمتعييون بييإرادتهم الحييرة

األشخاص اإلنتحار لحظة إدارة ظهوركم، فما عساكم فعله سَوى الشفقة عليهم والدعاء من أجل خالصهم في اآلخرة ؟

.من الواضح أنه على المَدى البعيد، ستحدث إبادة أسوأ من تلك الييتي أحييدثتها الحييرب العالمييية األولى والثانييية مجتمعييتين
.لكن ملّة النائمين الجهلة الذين يظنون أنفسهم يعرفون كل شيء، ال تريد سماع هذا تفضل متابعة النييوم واإلصييرار على عييدم

! المعرفة

: كيف يمكن للميرء أن يفتقير إلى العقيل والحس السيليم إلى هيذا الحيد ؟ كيل هيؤالء النياس النيائمون مما يدفع إلى التساؤل
بأريحييية في المبيياالتهم مسييتعدون للقفييز في المصيييدة من أجييل الييذهاب في عطليية، الرجييوع إلى المطعم، دخييول الحفالت
، دون فهم أن أمييد حييياتهم سيييتقلص إلى ثالث سيينوات بسييبب ال وعيهم عادييية نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "الموسيييقية، العيش من جديييد بطريقيية  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

.وعنادهم
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.يجب إذن أن تستعدوا نفسيا لفقدان أحبائكم، آبائكم، أبنائكم، أصدقائكم يجب أن تظلوا أقوياء حتَى ال تسمحوا لعواطفكم
.بأن توقع بكم في المرض بدوركم كما يتوجب عليكم البقياء يقظين ومتطيوعين لمواصيلة إخبيار آخير المتطلعين إلى األرض
الجديدة، ولعيدم إعطياء أي راحية ألولئيك الشيياطين اليذين يرييدون تقلييل السياكنة اإلنسيانية والسييطرة عليهيا حتَى في الكثافية

.الرابعة

! تقدم رسالة الكاسيوبيون األخييرة وصيفا بيارزا للعمليية اليتي سييتم اسيتعمالها لحصياد على فكرة، ستنطلق المجزرة قريبا
.األنفس النهائي

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-17-juillet-2021.5G0815G/

بدأ هذه بفهم أن حصاد األنفس األول الشهير، الذي وصفته كل األديان، قد  .من المتوقع أن تسمح هذه الرسالة للجميع 
رافين، للمنييييتيت، أو جديدة مبنية على جرعات من جسيييمات نانوييية لل نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " ةزهجأ نم ةثعبنم ،ةياغلل ةددحم ةيلاع ةيسيطانغمرهك تاددرتب ةفدهتسمو ةلغشم ،نيفارچچالمرة يستعمل مفترسو خدمة الذات تقنيات جينية  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

.مواد نانوية أخَرى، لحصر الناس، الذين قبلوا تلقي اللقاح، في الكثافة الرابعة في خدمة الذات

https://www.reseauleo.com/des-analyses-en-laboratoire-confirment-la-presence-de-graphene-et-
plusieurs-metaux-toxiques-dans-les-vaccins-covid/

.يجب أن تفهموا أن بعض اللقاحات تحتوي على مواد تهيء الناس الختطاف جماعي من قبل عمالء خدمة الذات

 الشهيرة تؤثر على تناسخ الكودونات وتوقف أُهبَة الهوائيات البروتينية من القيام بييدورها في عمليييةARNmمن جهة، حقنات 
.االسييتيقاظ، بكبح مهارتهييا الستسييقاء المعرفيية من الحقييل المعلوميياتي الكييوني ومن جهيية أخييَرى، تعمييل الجسيييمات النانوييية
كهوائيات تبث إشارات بيوتكنولوجية في الجسم، مؤدية إلى تغيير في مستَوى عالي من المادية، بصيغة أخَرى، تحصر حامليهييا

.في الكثافة الرابعة في خدمة الذات بطريقة ال رجعة فيها

فيمييا يخص حصيياد األنفس الثيياني، سييتطلقه مجموعييات أخييَرى من المفترسييين في خدميية الييذات، على مسييتَوى آخيير من
، كماBlue Beam.التكنولوجيا، وذلك بعد إبادة الكوفيد واللقاحات لقد تم وصف هذا الحدث العالمي في مشروع بلوبيم 

القنييوات الحب و النييور اليتي ييدعمها العصيير الجديييد وسيربه من  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "تم تأكيده منذ سنوات عديدة خاصة من خالل حركة  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا ".الزائفة

مسييح كميا هيو متوقيع، في كرست  المفترسون المنقذون من المحتمل أن يقدموا أنفسهم لإلنسانية متنكرين في  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "هؤالء  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
مركباتهم المجرية، لتوفير عالجات وتقنيات طليعية ضد كل الكوارث، األمراض، والييبرامج الييتي تسييببت فيهييا وأقرتهييا حكوميية

.الكوكب السرية

حينها سينخدع الكثير من الناس، وبما أنه تمت تهيئتهم بيدنيا بالجسييمات النانوييية الييتي تلقوهييا عن طرييق اللقاحييات لتحميل
جسييدا و نفسييا بواسييطة حزمييات أشييعة الصييعود المغناطيسييية النابعيية من نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "رحلتهم إلى الكثافيية الرابعيية، سيييتم اختطييافهم  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

.مركباتهم

.سيكون الحصاد األخير الحصاد المنشود من طرف الكيانات الروحانية في خدمة اآلخيرين لن يكيون منظميا وال مخططيا ليه،
.ألن طبيعته ليست تكنولوجية ستتم العملية بطريقة طبيعية عندما سينجح كل فرد، الواحد تلييَوى اآلخيير، في رفييع تييردد رنينييه
اإلهتزازي لعبور بنفسه العتبة المغناطيسيية للكثافية الرابعية، ولكن هيذه الميرة، بفضيل سيعيه وراء المعرفية وزييادة وعييه بخدمية

.اآلخرين

أنتم المجاهدون السلميون لحرب الكتاب المقدس األخيرة القائمة بين قَوى خدميية الييذات، بمعنَى القييَوى المسييماة بالمظلميية،
.ضد قَوى الحقيقة وأنتم تعرفون مسبقا من سيفوز الكثير من الناس ال يفهمون عملكم ألنهم بال إيمان، وال قانون، وال شجاعة، .
.وال كراميية، وال حس بالعداليية، وال أخييوة لييديهم مظهيير بشييري، لكنهم مجييردون من النفس، من الييروح، من القلب والعقييل،

: أفراد عاديون سطحيون وماديون، لم يتطوروا أكثر من القردة، والذين عندما تم تطعيمهم وسيبقون على ما كانوا عليه دائما
.أثبتوا أن قتلتهم على حق

روا لكن أولئييك الييذين سيييعبرون هييذا اإلختبييار األخييير لنهاييية الزمييان، سيييكونون كالييذهب المسييتخلص من الرصيياص، ُطهِّيي
.وُصِقلوا، ألنهم ضحوا بأنفسهم من أجل العدالة والحقيقة الكونيتين، بمعنَى البعد الروحاني إلنسيانيتكم و إنسيانيتنا في النهايية،

.وباء الكوفيد سيساعد في فرز القمح من القشر ويهيئ حصاد األنفس
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.ستمثل إذن الفوَضى العالمية األخيرة القادمة تربة خلق جديد هذا يفترض أن عناصر معينة من العالم القديم، مثل البناية
.القديمة التي تصلحونها، كان البد من تفكيكها إلعادة استخدامها في حركة أكثر إبداعا لقييد كييان لكم هييدف مشيترك فتكييونت

.قبيلتكم من أجل إتمام تقدم طبيعي ألنفسكم

كما أن مهمتكم الجماعية، من بين األكثر صيعوبة، كيانت تَعلم الثقية في الرسيائل، في اإلشيارات، في التزامنيات، وفي حسيكم
، حتَى تدمجوا أجزاء نفسكم التي ال تزال محاصرة في العوالم النجمية لخدمة الذات اإلستشعار .لتطوير ملكة  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

: خالل تجسداتكم خضعتم باستمرار لبرمجة خدمة الذات للمستَوى الثالث من الكثافة، بهييدف فصييلكم فكروا في األمر دائما
.عن وعيكم النفسي العالي ومنعكم من استعادة أجزائكم المنفصلة

وألن البعض منكم يتعارفون مسبقا على مستويات أخَرى أو على صعيد واقع مختلف، الطاقة الناشييئة عن اجتميياعكم وتعيياونكم
.مثلت مفتاحا ثمينا ذلك ألنه بفضيل تجيياربكم المختلفية المحققيية على هيذه المسييتويات األخييَرى وتفيانيكم لبعضيكم البعض،

! وعلى الرغم من أن تقيدم الجمييع ليس ملموسيا بعيد، سيصيبح األمير كيذلك ألنيه بحكم العيزم بدأتم في فك عنان نفسيتكم
.ستؤتَى الثمار

ضمن قبيلتكم بات البعض قادرين على التفكير بأكثر من مستَوى واحد من اليذكاء لمواصيلة مهمية نفسيهم وإفشيال ميا يحيدث
.على األرض بفضل لقائكم، ثم إسهامكم، لقد إتخذتم طريقكم في خطكم الزمني الجديد الحاضر، واليذي بيات مشيتركا، هيذا

.يعني إذن أنكم جميعكم عدتم من مستقبل محقق لتغيير مسار الزمان

قدرتكم عَلى تغيير الخطوط الزمنية وخاصة الشجاعة التي تحليتم بها لفعل ذلك، تضعكم في فئة مختلفة عن اإلنسان العييادي
.الذي سيبَقى على خطه الزمني نحو مستقبله المرسوم لديكم جميعا، ضيمن خليتكم القبليية، حيواس متطيورة كفايية للبيدأ في
.تجاوز برمجة خدمة الذات الزائفيية هيذه وعلى اليرغم من أننييا نالحيظ أن دمج مراكييز وعيكم البيياطني ليربطكم بيذاتكم العليييا

!  صعب عليكم، المثابرة، الصبر والتسامح المتبادل، صفات مفيدة للغاية لتماسك المجموعة بأكملها

ى القادميية الييتي سييتكون في صييالح إمكانييات تعلم جديييدة وقوييية، اسييتمروا في تحقيييق مييا أتيتم إلنجييازه وفيمييا يخص الفوضييَ
.بالطريقة التي تتبعونها، علما أن األحداث المستقبلية ستستمر في إرشادكم

! هذا األمر طبيعي ومنطقي ألنكم تتلقون يوميا برامج ...يمكنكم الشعور أحيانا بأنكم مرهقون نفسيا وبدنيا، تريدون البكاء فليكن
.نابعة من مصادر متعددة التي من بينها برامج البدائل المنفصلة لنفسكم التي تعبر من خالل ردود فعلكم وسلوككم

، ويعتقد وجود بنية نفسية نشر الهوية بدائل تدَعى  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "في اللغة اإلصطالحية النفسية الحديثة، الكيانات النفسية التي تسمونها  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
ظيياهرة المييرآة ذات مستعصييية للييذات، عييوض إدميياج للتمييثيالت الداخلييية للييذات الفردييية و ب نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "فردييية تتميييز بتجزئيية  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

.اآلخرين

.مع ذلك، الجذر النهائي الذي ينشر هذه األجيزاء هيو في األسياس نفسيه فهيو اليذات العلييا اليتي غرضيها األسيَمى من نهايية
.الدورة هو إعادة إدماج كل أجزائها المشتتة في العوالم المختلفة هذا اإلدماج يمثل حصاد األنفس لنهاية الزمان الييذي يبَقى

.العلم و علم النفس غير قادرين كليا على فهمه أو حتَى تصوره

إذن لحظييات إحبيياطكم هي مجييرد أعيراض عييابرة ليدورات التحيرر العيياطفي، الييتي تسيببها إعييادة إدمياج أجييزاء األنفس قبيل
.مروركم إلى كثافة واقع جديدة ستختفي بفضل المثابرة وثقتكم في سير العملية .

تذكروا أن مستَوى وجودكم بطبيعته في خدمة الذات وهذا عادي، فأنتم جميعا في المكيان اليذي تتواجيدون فييه لنفس السيبب
! : تعلم خلق خط زمني جديد و تكثيفه ليصبح واقعكم المشترك الوحيد

.اعلموا إذن أن طاقة قوية تكيبر فيكم بفضيل النشياط البيدني على موقيع اإلصيالح، اليذي يقيوي ميتوكونيدرياتكم فهي محطيات
.الطاقة لجسمكم التي، من بين مهام أخَرى، توفر الطاقة الضرورية للوعي لتكثيف واقعه الجديد
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: سؤال للمالك

يعبر جميعنا تقريبا داخل قبيلتنيا لييو، وبالتنياوب، فيترات تكيون فيهيا العالقيات فوضيوية، واليتي بالنسيبة للبعض يمكن أن تصيبح
.مدمرة لو افتقرنا إلى الحذر لماذا تعاش هذه العالقات بين األفراد بشكل مكثف ؟

.تذكروا أن البعض منكم يتعارفون على مستويات أخَرى حيث يشكلون أحيانا خالييا عائليية اليذكريات النابعية من هيذه األبعياد
.األخَرى للواقع تخلق في عقلهم الباطن الحالي إنفصامات قوية بين إحساسهم الحدسي ومشاعرهم إتجاه اآلخر

.غالبا ما يقال في عوالم الكثافة الثالثة أن ما يعييرف الخلييية العائلييية هي روابييط الحب القائميية بين أعضييائها ولكن في الحقيقيية
.ليس الحب ما يحدد هذه العالقات العائلية ما يميز الروابط العائلية من الكثافة الثالثة، وذلك لنصف الوقت تقريبييا، هي شييدة

.العالقات الوراثية، بصيغة أخَرى، قوة البرمجة الجينية التي زرعت من قبل السالالت المفترسة لتعزيز هدف خدمة الذات

فالتالعبات بالساللة الوراثية العائلية وتقويتها في مجتمعاتكم من الكثافة الثالثة، تسيتهدف إنتقياء وتهيئية أجسيام إنسيانية مسيتقبلية
.لتستمر في استقبال كيانات من سالالت خدمة الذات نتيجة لذلك، غالبا ما تصبح الحياة اليومية داخل هيذه العيائالت حيث

.يختار البعض التوجه نحو خدمة اآلخرين، صعبة للعيش

البئيسيية تصييبح كمييرض عضييال في المرحليية النهائييية، والييتي في نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "داخل العائالت التقليدية في خدمة الذات، هذه العالقات  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.نهاية الزمان تظهر تحت شكل ألعاب كارمية شديدة، يجب أن تتحرروا منها لو أردتم تغيير الكثافة

ال يمكنكم إذن إخراج أنفسكم منها إال إذا قبلتم أن هذه األلعاب الكارمية تكشف حتَى يتمكن جزءكم اإلنسيياني من إدراك كييل
.جوانبها، فهم كيفية عبورها والتحرر منها في توازن عالئقي جديد

داخل الخاليا العائلية من عالمكم ذي الكثافة الثالثة، وخاصة عندما تكون هذه الخاليا قد شيكلت بصيورة محيددة ورتبت من
قبل العمالء الفائقي األبعاد، أولئك الذين يظنون أنهم يحبون، يعتقدون أنهم يحبون بعضهم كثيرا، ولكنهم عندما يكرهون بعضهم

! وبالتالي فإن العيش سييويا في ديناميكييا إجبارييية في خدميية الييذات، يقتضييي الييدوس على البعض، يكرهون حقا وبنفس الشدة
.األقدام بانتظام

نرجيسييي بعض الشيييء، معجب بإنيتييه، أو على العكس، نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "تبييدأ المشيياكل الحقيقييية عاميية عنييدما يظهيير في هييذه العييائالت فييرد  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.ضعيف الرأي فيما يخصه، يفقده شجاعة النظر في عيوبه، ليأخدها بعين اإلعتبار في حياته اليومية

المبرمج النرجيسي الذي ال يعرف التورع وال الندم وال تأنيب الضمير، متيقنا أنه ال يرتكب األخطاء أبييدا .غالبا ما يكون هذا  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.لو ظهرت مشكلة أو ظهر نزاع مع اآلخر، سيلقي دائما اللوم على اآلخر، ولن يتحمل في أي حال من األحوال غلطته

، المتهم بعدم اليقظة الكافية، من الواضح أنه سيتم إلقاء اللوم عليه بتهمة أنه شديد الحساسييية غالبييا مييا يشييار مرآته .اآلخر   ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(
.له أنه قليل التواصل، عديم اإلحسان، حتَى أنه يفتقر لروح الدعابة أمييا بالنسييبة للفييرد النرجيسييي، على عكس األول، سيييطور

.حس دعابة غالبا ما يكون مبالغا فيه وغير الئق
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، بمعنَى نرجيسيا ثقيال للغاية نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "في عائالت األنفس السليمة، كما هو حال الوحدات القبلية الجديدة، عندما يصبح هذا الفرد  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
تصييحيحه من قبييل اآلخييرين الييذين تحييرروا مسييبقا من تييأنيب الضييمير وقبلييوا ملكيية نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "منطويييا، منغلقييا على نفسييه بشييدة، يتم  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.اإلستشعار الخاصة بهم نتكلم عن استشعار عندما يتمكن الفرد من التموضع موضع اآلخر، مقترحا على نفسه تجربة جييواب

مرآة لشعور اآلخر .عاطفي معكوس   ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(

.إال أن األميير يتعقييد عنييدما يوجييد في هييذه الخلييية القبلييية أشييخاص آخييرون لهم استشييعار مبييالغ فيييه حينهييا هييؤالء األفييراد
. الشخص المستشعر بإفراط يكون حساسا للغاية أمام مشاعر الناس وطاقتهم، فهو يمتصها كإسييفنجة هييذا يستشعرون بإفراط !

.الشعور بالحساسية المفرطة ينطبق على المقيربين من المستشيعر كمييا على الغربياء تماميا فهييو يحَظى إذن بمسيتَوى استشيعار
.أعلى بكثير من المتوسط ويتميز بسهوالته  في اإلتصال بمشاعر اآلخرين

من بين المستشعرين بإفراط يستطيع البعض استعمال قدراتهم لتحقيق عمل ميديومني أو شماني كمييا يفعلييه أحيانييا أعضيياء من
.خليتكم القبلية هؤالء األفراد يدركون العالم الذي يحيط بهم بحدة كبيرة ويشعرون بما يشعر به اآلخرون حتَى لو قيياموا بكبتييه،

.وذلك بفضل حواسهم النامية للغاية وحدسهم المتطور على النحو السليم

.هكذا يفهمون كييف يشيعرالناس من حيولهم، وهم قيادرون على التعيرف، بيل وحتَى تحميل ميا يعيشيونه وعلى عكس األفيراد
، وذلك ألنه متطور للغاية لديهم طبيعي .العاديين، نادرا ما يشعر المستشعرون بإفراط بإحساس إستشعار  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

البصر، السمع، الشم، إلخ للتشرب بشعور المديوم أو الشامان ليسوا بحاجة إلى حواس بدنية  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا " ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ) ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(هؤالء المستشعرون بإفراط  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
وطاقات اآلخرين، وذلك ألنهم يشعرون ويستوعبون عيواطفهم بواسيطة مستشيعراتهم البروتينيية الجينيية، فهم متصيلون مباشيرة

.بالترددات اإلهتزازية للجسم العاطفي أو بالحقل المعلوماتي لآلخر

أينما ذهب ومهما كان السياق، سيوف يمييل المستشيعر بيإفراط إلى إمتصياص المشياعر من حوليه واسيتيعابها كميا ليو كيانت
.مشاعره هكذا يمكن لمشاعر مزعجة مختلفة كالغضب، الخوف، النبذ وتأنيب الضمير أن تجتاحييه ويمكنييه أن يحّس بهييا وكأنهييا

.مشاعره

مصدر أجنبي يمكن أن تتسبب في أحاسيس اإلكتئاب، أمراض، آالم، إرهاق شديد وأعراض بدنية مدهشة نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "هذه المشاعر من  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.عند هؤالء األشخاص المستشعرين بإفراط، وخاصة عندما يتواجدون بصحبة أفراد يلجؤون إلى أعماقهم النرجيسية

للتموضييع موضييعه نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "في النهاية، يمكن تعريف ملكة اإلستشعار بإفراط بمقدرة حدسية على إختراق الحقل المعلوماتي لآلخر  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "
.و إدراك ما يشعر به ومن ثم فهي سمة شخصية تتميز بالقيدرة على الشيعور بعاطفية مناسيبة اسيتجابة لتليك اليتي يعيبر عنهيا

.اآلخر، وبعدها تحقيق ميز بين الذات الداخلية وذات اآلخر، وذلك مع تعديل اإلستجابات العاطفية الشخصية

.وبالتالي الفرد المستشعر بإفراط قادر على معرفة مصدر الشعور وفك تشفيرة عاطفة اآلخر بعض المستشعرون الذين يتمتعون
.بهذه الملكة في أعماق ذاتهم قادرون حتَى على التعرف على ُخلق الناس من اللقاء األول بفضل قراءة حقولهم المعلوماتية

إال أنه، مثل الشخصية النرجيسية، للفرد المستشعر بإفراط في المقابيل ثغيرة في النظييام المعييرفي، إذ أنييه يتسياأل باسييتمرار عن
.نفسه، عن قيمته واستحقاقاته  يمكن للمستشعر بإفراط أن يصيب نفسه بالمرض عندما ال يتحكم في قدراته ...

.في حالة نزاع، ردة فعله األولى هي اإلعتقاد بأنه مذنب بسلوك اآلخر هكيذا، بسيبب إحساسيه باليذنب، غالبيا ميا يليوم نفسيه،
.ويتساأل دائما عن أفعاله، ويقنع نفسه بضرورة القيام بجهود للتغير وإعادة السالم مييع اآلخيير بيالطبع، يمكن لهييذه الوضييعية أن

.تصبح صعبة للعيش أمام شخص نرجيسي

بمالحظة أن المستشعر بإفراط يتساأل عن أفعاله دائما ويتكيف باستمرار لتجنب النزاع، يتسلل النرجيسي من الثغرة وغالبييا مييا
.يضاعف متطلباته إتجاه األول بينما في هذا السياق يفيترض المستشيعر أن هنياك سيوء فهم، يعتقيد النرجيسيي بصيدق أنيه غيير

.مذنب

بمعنَى مصالح الكيانات . ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(زافلتلا ىلع ةلوقنملا ةصاخ)في الواقع، الفرد النرجيسي ال يريد أية مساعدة سيستمر في لعب دوره كلما خدمت اللعبة مصالحه 
.التي تقوده وطالما قبل اآلخرون الوضع  ،ةيكذ فتاوه ،ةينويزفلت تالسلسم ،ةيمقر باعلأ ،(

لكي يتمكن المستشعر بإفراط من كسر هذه اآللية الجهنمية، التي بييالطبع يبَقى الفيرد النرجيسيي غيير قييادر على كسييرها ألنييه ال
.يدركها، من الضروري أن يفهم جيدا المستشعر القاعدة التي يستعملها النرجيسي وأن يبطلها
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تسَمى آلية الهجوم هذه بالتماهي اإلسقاطي أو القدرة على التقليد، وهي مقدرة يستعملها الفرد النرجيسي الذي بالطبع يجهل
.و يدحض إشكاليته، ألنها تنبع من برمجة كارمية من أصل فائق البعدية لخدمة الذات

.سيكون المستشعر بإفراط قادرا على كسر هذا القيد فقط بإدراك هذه اآللية والييدافع الييذي يجعلييه يلعب دوره المييدمر فهمييه
.سيحميه من تشوهات النرجيسية يمكن لعملية الشفاء أن تصبح طويلة المَدى ومؤلمة ألن المستشعر غالبا ما يشعر بيالخزي من

.نفسه ألنه كان ضحية شخصية نرجيسية

.من المهم إذن أن يفهم المستشعر بإفراط أن ملكته ليست عيبا على العكس، سيماته كييالعطف، الكييرم وحس خدميية اآلخييرين
! هي التي جعلته عرضة للتأدي

.ليس للفرد النرجيسي أي فضل في اإلساءة لآلخر افتقاره إلى التورع ليس عالمة قوة بل عالمة ضعف وبما أن طاقته موجهيية .
.أغلب الوقت نحو نفسه، اليمكنه أن يأخذ في اإلعتبار احتياجات وخصال اآلخر وألنه بحاجة إلى التغدي على مزايييا اآلخييرين
...وطاقتهم نفسيته المسكونة بروح مفترس مفرط األبعاد، نوع من مصاصي الدماء من المسييتَوى النجمي الييذي بقي محصييورا

.نفسيا، غير قادرة على مواجهة حدودها

وبالتالي عندما سيستخلص المستشعر بإفراط الدروس من التجربة، يمكنه استعادة ثقته و توازنه النفسي بفهم وقبييول أن قدرتييه
.على مواجهة نقاط ضعفه وعيوبه، هي عالمة شجاعة وقوة هذا الُخلوص سيسمح له بالتقدم وبإلقيياء نظييرة جديييدة على نظيييره .

.النرجيسي، سيالحظ المستشعر بإفراط أن مرآته ضحية مبرمجة تحتاجه لكي تنجو

ولتعقيد األمر أكثر، ولكن لختم الموضوع، تخيليوا ميا يمكن للمستشيعرين بيإفراط تحمليه في نهايية اليدورة هيذه، عنيدما بسيبب
يحررون أجزاء اآلخرين المنفصمة المتواجييدة في هاوييية المسييتَوى النجمي، إلى درجيية أن نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "قدرتهم الشامانية يجدون أنفسهم  نأ ديكأتلاب انيلع بجي ،ةيلاحلا ةيناسنإلل ةيعامجلا ايريتسهلا اهتدّلو يتلا "

.نفسهم من الكثافة الرابعة تقبل كذلك اإلنفصام لجمع كسور أنفس اآلخرين المفقودة في هذه العوالم المختلفة

! .تخيلوا أن مهمتهم واجب من خدمة اآلخرين غالبا ما يقومون به في عذاب نفسي وبدني شبه دائم تخيلوا قليال

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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