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! رفع السرية عن األجسام الطائرة المجهولة، هراء آخر

الحقائق العابرة لألبعاد وتلك المتعلقة بوجود األجسام الطائرة المجهولة ستمثل في مسييتقبل قييريب جييدا موضييوًعا ذا أهمييية
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .قصوى، والذي يجب أن يثير اهتمام أي إنسان يتمتع بعقل عملي وواقعي لألسف وكما يتضح، ال يزال عدد الناس اليوم الذين
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .يظهييرون إهتمامييا بعييواقب هييذا الكشييف على حضييارتنا اإلنسييانية، قليال جييدا بييالطبع هنيياك حمليية من التضييليل والمعلومييات
المضادة، ولنجرؤ على قول أوميرتا ال يمكن خرقها، لدرجية أن معظم النيياس، حيتى البيياحثين والعلميياء المعيترف بهم، يفقيدون

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .التينيتهم

البييارز والمتخصييص في يف صصختملاو "قبل حين، شاهدنا مقطع فيديو، وكما لو كان يؤكد صحة تصريحاتنا، قدم فيييه جيياك فييالي، العييالم  يف صصختملاو "
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .األجسام الطائرة المجهولة المعترف به عالميًا، بعض االستنتاجات المتعلقة بأبحاث اليوفولوجيا المعاصرة

ثولاثلا | األجسام الطائرة المجهولة، التحطم، الوعي، األخبار  الثالوث جاك فالي نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . السر األكثر كتمانا ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا : ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا :

https://www.youtube.com/watch?v=fn-7DaUPSdU

ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا : عن جاك فالي

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Vall%C3%A9e

ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا : نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .فيما يخصنا، شعرنا بخيبة أمل كبيرة من خاتمة الفيديو التي، من وجهة نظرنا، لم تكن مقنعة تبََقى سؤال طرحناه على أنفسنا
هل هناك أسباب وجيهة تجعل نهاية هذا الفيديو ال تعلمنا شيئًا ؟

ا بييارًزا، فقييط لطيرح بعض األسيئلة الخجولية حيولفيليب جيليمييانتيتدخل  ا ومتخصصييً ا في هيذا الفييديو، بصيفته عالمًيي  أيضييً
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الظواهر الكمومية المتعلقة بتمدد الوقت أو التقنيات المفترضة، والتي من شأنها تعديل نفسية الناس أثناء عمليات االختطاف

على الرغم من كونها مثيرة لالهتمام بما يكفي لفتح النقاش حول هييذا الموضييوع، إال أن المعلومييات الييتي قييدمها جيياك فييالي،
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !  هييذا يطييرح التسيياؤل عمييا إذاOVNIواألسئلة التي طرحها فيليب جيليمانت، ال تلقي بطريقة موضوعية الضوء على ظيياهرة 

كانا الرفيقان، مرة أخرى، يجهالن حًقا اآلثار المترتبة على ظاهرة األجسام الطائرة المجهولة والحقائق الفائقة األبعاد، أو ما إذا
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .كانا أيًضا يواصالن لعب اللعبة الساذجة للييوعي اإلنسياني المحيدود من الكثافية الثالثية بمعينى آخير، أال يجب أن يكونييا أكيثر

دراية من البشر العاديين ؟

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .كما يشير إليه جاك فالي، يحتاج العلماء دائًما إلى التحقق من األدلة وقياسها وتجميعها من أجل دراسيية كييل هييذه الظييواهر
إذن، أال يصور هو نفسه طبيعة الفخ الذي وقع فيه العلم السائد ؟

في حين أن البعض منا يعرف منذ فترة طويلية أنيه في الكثافييات العلييا ال شييء يمكن أن يشيكل دلياًل إلرضيياء العلم القيديم من
الكثافة الثالثة، حيث أنه انطالقا من الكثافة التالية للواقع، تصبح المادييية متغيييرة والزمكييان قييابال للتعييديل وفًقييا ألشييكال الييوعي

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! المتصرفة أو المتسببة

لذلك يصبح من المستحيل على كل هؤالء العلماء العظماء، العاديين والمسنين، إدراك طبيعة المعلومة، طالما أنهم يحاولون
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .دمجها في تيار فكر عالمنا المادي الثالث الكثافة وإذا لم يتخذوا، هم أنفسهم، الخطوة األولى على طريق فهم الوجود، الذي
، بخييبرة يف صصختملاو "ال جيدال فييه، لالحتميياالت المتعييددة الييتي يتضيمنها كوننييا، فسييظلون ببسياطة عييالقين في اليوهم اليذي شيكله لهم  يف صصختملاو "

يف صصختملاو "نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .تخصصهم العلمي يف صصختملاو "
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ئنا ألثر ميذهل في المسيتقبل، اسيتجوبنا ِّ
أيًضا، إلحراز مزيد من التقدم فيما يخص هذه المواضيع غير العادية، التي يجب أن تهي

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .بالطبع صديقا متخصصا مؤهال لإلجابة على جميع األسئلة المتعلقة باألجسام الطائرة المجهولة

: سؤال للمالك

ا للغايية، فليكنOVNIنحن ندرك جييًدا أن مسيألة  ! لكن لمياذا كيل هيؤالء اليذين يسيمون  تمثيل موضيوًعا شاسيًعا ومحرًجي
بالعلماء العظماء يركدون في المشاكل التي ال يحاولون حلها إال بالطرق الرياضية أو العلمية ؟

حتى لو قدم علماؤكم في بعض األحيان نظريات سديدة حول الكون الكمومي، والجاذبية، والوعي، إلخ، فهم مع ذليك يظليون
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .خاضعين، ومحاصرين بوعيهم التحليلي الخطي المتأصل في الكثافة الثالثة لذلك، يجب فهم أن معظمهم ال يزالون خاضعين
وعي من الكثافية الرابعية هيذه القلية ال تعيبر نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .ألنماط عميقة جًدا من االزدواجية أو الفصل عدد قليل جًدا منهم، يتمتيع بيروح ربعت ال ةلقلا هذه .ةعبارلا ةفاثكلا نم يعو/ نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! بعد عالنية

وبالتالي، التوفيق بين فيزياء المادة، فيزياء الطاقة، فيزياء الزمن، فيزياء اليوعي، فيزيياء المعلومية، الرياضييات والبيولوجييا، ليس في
العييوب العيابرة لألبعياد األخيرى، ال تسيتلزم فقيط معرفية فيزيياء الطاقيةOVNIنيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .متناولهم بعد ألن ظاهرة  يف صصختملاو "، مثلها مثل جمييع  يف صصختملاو "

تشيعبات المعرفية يف صصختملاو "والمادة، بل جميع فروع العلم النفسي، البيولوجي والجييني، ثم دراسية العقيل اإلنسياني، باختصيار كيل  يف صصختملاو "
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الروحية

في النهاية، توفيق البحوث في جميع مجاالت العلوم هذه، يستوجب من علمائكم  تصميما مختلفا تماًما للعقل، وهو ما ال يوفره
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .لهم تخصصهم المفرط في العلوم األكاديمية الثالثة الكثافة

، أو كيل هيذا العيدد الكبيير من ألكسيندرا هينريون كيود، أو عالمة الوراثةديدييه راولتعلى سبيل المثال، لو كان البروفيسور 
السياسييةالعلماء المشهورين، أكثر اهتماًما بعلم النفس، وفي نفس الوقت، بظواهر األجسييام الطييائرة المجهوليية، بالروحانيييات، ب

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . والسياسة، وغيرها من المجاالت، فلن يكونوا قد وقعوا في منعطفات المؤامرة المناهضة للتآمرالخارجية

ال يمكن القيام بدراسة موضوعية لتقارير الظواهر العابرة لألبعاد، مثل تجليات األجسام الطائرة المجهولة، باستخدام أسيياليب
التقنيات المتقدميية الغريبيية عن األرض أو الغريبيية من األرض ال ينييدرج عمومًييا يف صصختملاو "ووسائل علمكم الحديث ألن ما يدَعى ب  يف صصختملاو " نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! ضمن التقنيات التي تتصورونها في الكثافة الثالثة، على الرغم من أن البعض منها قد يندرج ضمنها

التجليات العابرة لألبعاد، ظهور بعض األجسام الطائرة المجهولة، أو األجرام أو غيرهيا من التفيردات، تنتج عمومًيا عن ظيواهر
تعديل الجاذبية أو فتوق عابرة للكثافات، التي تسببها أشكال معينة من الوعي المتقدم بكثير بالنسبة لييوعي اإلنسييان أو وعي هييذه
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الكائنات الفضائية من المستقبل الشهيرة لذلك فهي ليست دالئل على تقنيات مستقبلية حقيقية، بالقدر اليذي ييودون منكم يف صصختملاو " يف صصختملاو "

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .تصديقه

على سبيل المثال، جزء صغير من تجليات األجسام الطائرة المجهولة يعتمد على عملية، يتم من خاللهييا تخييل الجسييم الييذي
ا فيليب مثيل اليذات المسيتقبلية اليتي يتحيدث عنهييا أيضيً بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)في البداية ليس جسما، من طرف مجموعة وعي أعلى غيير متجسيدة 
، ثم يصبح ماديا من خالل امتداداته المسقطة، المكثفة، بيل وحيتى المتجسيدة في تيرددات العييوالم اليدنيا، أي في يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(جيليمانت

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الكثافة الرابعة ثم الثالثة

الذات  خدمة  عوالم  مواليد  من  ليست  هذه  الخلق  المعدنية(SDS)عملية  الصفائح  مثل  مادية  تقنية  أي  تتطلب  ال  ألنها   ،
آلية تكثيف عفوية، تضيف كتلة إلى مواد من أصل مفرط األبعيياد، فقييط من خالل القييوة اإلبداعييية يف صصختملاو "والمسامير إنها مرتبطة بي يف صصختملاو " نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

 مبدأ تصميم المواد  بقوة الفكر ينبع من مجموعة وعي مخططة أو خالقة للعوالم، التي تسكن الكثافة السادسية لخدمييةنيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .للفكر
انظر في هذا الصدد .(SDA)اآلخرين  يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(  ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا : التشكل التكويني و التشكل الجيني للعوالم الموالية     ٤  المقال بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم) 

تذكروا أن الكيانيات اإلنسيانية والبشيرية اآلتيية من الشيعوب المجريية في خدمية اآلخيرين، حيتى ليو قيامت بزييارتكم منيذ فجير

ذكياءً يف صصختملاو "التاريخ، تتجنب رصدها من قبل اإلنسان، ألنها تحترم إرادته الحرة، وإرادة جمييع مخلوقيات الكيون وبميا أنهيا أكيثر  يف صصختملاو " نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .
وتتحلَّى بأخالقيات أكثر ووعي أكبر من هؤالء البشر األغبياء الذين يشاركون في كل برامج الفضاء السييرية، فمن المؤكييد أنييه لم

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! يتم محاصرتها في روزويل بواسطة أشعة الرادار المبتذلة
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معروفا هذا  عن فليكن  السرية  رفع  في  الجيش  سيبدأ  التي  المتتالية،  الحوادث  من  وغيرها  روزويل  حادثة  من  الناجون   !
.سجالتها قريبًا، كانوا بشًرا متدهورين بيولوجيًا ومرضى، عادوا من مستقبل أنتروبي

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !لقد كانوا بشريين ظلوا بعمق في خدمة ذاتهم، عالقين في خطهم االنتروبي، واختاروا البقاء في الخيوف  ليذلك لم يكونيوا
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .كيانات خالقة من عوالم خدمة اآلخرين

إن التفييردات العييابرة لألبعيياد الحقيقييية الييتي منشييؤها وعي خدميية اآلخييرين هي ظييواهر لم يقييترب من فهمهييا بعييد الجنييود
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .المسلحين وعلماؤهم الذين يطمحون إلى غزو الفضاء لمحاربة الكائنات الفضييائية في خدميية الييذات من مجموعيية الزواحييف

ولهذا السبب، فإن المجموعات اإلنسانية المختلفة في خدمة الذات، مثل خدمها الصهاينة، توقع هزيمتها، وحيتى إنهييا ال تعيرف
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! ذلك

ومع ذلك، فيإن األجسيام الطيائرة المجهولية المصينوعة من ميواد مركبية، وأحيانًيا من
صفائح ومسيامير، وخاصية تليك اليتي تعيود من خطيوط مسيتقبلية لإلنسيانية، تتطلب
تقنيييات متقدميية حقيقييية، اكتسييبتها مسييبقا مجموعييات بشييرية معينيية في وقتهييا، وذلييك
عائيدة يف صصختملاو "ببساطة ألنها تعاونت مع كيانات فضائية، إيجابية نوعيا ميا، في خدمية اليذات،  يف صصختملاو "

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .من مستقبل محقق

الفيزياء الحديثة مستحيلة في واقعكم، وحتى ليو كيان يشيوهها ويخفيهيا عنيد ربعت ال ةلقلا هذه .ةعبارلا ةفاثكلا نم يعو/أيًضا، عندما تتجلى ظواهر  يعتبرها العلم المقدس
ها، يستمرون بغبيياء حدوثها رغم كل شيء، فإن العلماء الذين يصرون على البحث عن األدلة ويفشلون في شرح الظواهر أو حلِّ

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! في التستر عليها حتى ال يضطروا إلى تبرير عدم كفاءتهم

لذلك ال يزال العلم الحديث يرفض حتى اليوم التحدي المذهل للعقل البشري المتمثل في المراقبات الموضوعية للعديييد من
الظواهر غير المفسرة، مثل األعراض الجسدية أو النفسية، اختفاء األشياء أو الكائنات الحية، العجائب الجوييية، ظييواهر فقييدان

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .فترات من الوقت، ظهور أجسام طائرة مجهولة، أو جميع أنواع الغرابة التي قد تتجلى في واقعكم اليومي

ومن بين كل هذه التفردات، بالنسبة لمن يعرف قراءة رموزها، غالبًيا ميا تكشيف حيزم الصيدف المدهشية حيول أحيداث معينية
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .معنى، بل إنها تظهر أحيانًا منطًقا بنّاءً انطالقا من اللحظة اليتي يتمكن فيهيا الفكيير من التحيرر من معتقييده الخطي أو اإلزدواجي

ا البحث عن أسباب مادية لذلك فهي ال تترك نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .فبالنسبة للنفسية اإلنسانية المحكمة في جسد، هذه الصدف الغريبة تتطلب دائمًي
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .أي إمكانية تفسير لألصل أو السبب المفرط البعدية للظاهرة

مياديتكم بميا أن إدراككم غيير كاميل، وأفكياركم مشيحونة بمعياني يف صصختملاو "نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .ألن العقبة الرئيسية في طريق الحقيقية هي أنتم أنفسيكم،  يف صصختملاو "
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مختلفة، وتفكيركم مكيف، فيأنتم تيرون العيالم فقيط من منشيور فيرديتكم اإلنيية والمحيدودة، حجياب يمنعكم من رؤيية الواقيع

لذلك، قبل كل شيء، سيتوجب على العالم الذي ييرغب في محاولية الوصيول إلى رؤيية أنقى لألشيياء، تشيريح وتحلييل هيذا
ه اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! المنشور المشّوِ

المنشيور الجسيدي ال يمكنهيا اإلجابية إال العقالنيية لعلميائكم ذوي النفسيية المحاصيرة في هيذا  يف صصختملاو "كذلك، فإن التفسييرات  يف صصختملاو " يف صصختملاو " يف صصختملاو "
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .باستدعاء الصدفة الشهيرة معتقدات أو وجهة نظر المراقب تذكرنا مع ذلك أنه قد يكيون من المنطقي تماًميا حيدوث أحيداث

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مفاجئة من وقت آلخر بينما وضع هذه األحداث بشكل منهجي على حساب الصدفة هو في أحسن األحوال، جهل نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

لحقائق كمومية تستجيب لقوانين كونية محددة، مختلفة تماًمييا عن تلييك الييتي التي تعني إصبع اإلله تخضع  يف صصختملاو "هذه الصدفة  يف صصختملاو " يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،( بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)
الصيدفة العاديية ببسياطة على رفض أو إنكيار يف صصختملاو "تنتج الصدفة كما يعرفها المراقب البشري فبالنسيبة لإلنسيان العيادي، تنطيوي  يف صصختملاو " نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مصدر أي معلومة نابعة من الحقل المورفوجيني الذي يستمر خارج زمكان الكثافة الثالثة

الصييدفة الكمومييية الييتي مسييتقبلها اإلنسييان غييير العييادي معلومييات تنقلهييا النفس، الييتي تتكييون من بروتونييات يف صصختملاو "بينمييا تتضييمن  يف صصختملاو "
إهتزاز ضوء ، وخاصة من نيوترينوات  يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(معلومات ضوئية (زازتهإ- بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم) يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،( اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! وبما أن النفس ترتبط تلقائيًا وطبيعيًا بالكثافة الرابعيية، ثم بجميييع بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الكثافات األخرى، وتسبح في المجال المرفوجيني، فهي تحمل جميع المعلومات وجميع أشكال المعلومات التي تحتاجونها

يبَقى اإلنسان الحديث ضحية معتقداته، وأخطرها اليوم تلك التي تقوده بشيكل ال رجعي إلى ميا بعيد اإلنسيانية، خطيه األنيتروبي
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .المستقبلي، والمبني ببساطة على نفي القوانين الكونية والطبيعة اإلنسانية، المصاحب بكل أشكال تدهور قيمه األخالقية
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ا نحيو عيدة وهكذا، بمجرد قبول االعتقاد بأن الفيرد هيو آلية إلنتياج االقتصياد، يسيود بفضيل تكنولوجيياه، يتوجيه اإلنسيان حتمًي
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .إمكانات مستقبلية لالغتراب التام، حيث سيصبح هذه اآللة وحيث سيدمر نفسه من خالل تكنولوجياه

لذلك يجب أن تتمكنوا من فهم أنه من خالل التشكيك في واحيدة فقيط من معتقيداتكم، واليتي مجموعهيا يشيكل فقاعية إدراك
تحددها غرسات نفسية من ماضيكم، يمكنكم التقدم نحو آفاق جديدة، وقائع تجعلكم تشييعرون بالييدوار، ولكن الييتي، مييع ذلييك،
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .لن تخلو من المزالق بالطبع، هذه المصائد تنبهكم إليها كل بيدائلكم من الماضيي، اليتي تحميل معتقيدات من مسيتنقع العصير

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الجديد النتن، واألديان، والعلوم الباطنية، وحتى العلم العادي

العقيل البشيري اليتي عفيا عليهيا اليزمن، لمسياعدة ذاتكم ربعت ال ةلقلا هذه .ةعبارلا ةفاثكلا نم يعو/لهيذا وظيفتكم الرئيسيية تتمثيل في التخلص من كيل منياطق المنطيق
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الجديدة في السير نحو مصيرها بأميان تيام، وخاصية لالسيتيقاظ والتحيالف نحيو ذاتكم المسيتقبلية هيذه اليذات الجدييدة من

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! المستقبل، بمجرد استيقاظها، لن تكون لها بعد معتقدات، ولكن سيكون لديها فقط حدس عميق وفطنة هائلة

: سؤال للمالك

.كنا على علم أن إفصاًحا رسميًا عالميًا عن واقع األجسام الطائرة المجهولة قيد اإلعداد لكننا ندرك أيًضا أنييه سيييكون حمليية
.تضليل جديدة تستهدف جميع أولئك الذين فروا من الخط الزمني الناتج عن التالعب الجيني بالكوفيد

ما الذي يجب أن نفهمه أو نتعلمه من هذه األحداث القادمة ؟

البديلة التي سيتم تقديمها لشيرح ميا يسيمى بغميوض األجسيام الطيائرة المجهولية، سيتكون ميرة أخيَرى أكياذيب يف صصختملاو "اإلجابات  يف صصختملاو "
لخدمة قضية أولئك الذين مصلحتهم إعادة تسجيل البشرية في حلقة زمنية من الجهل، وبعبارة أخيرى، المجموعييات المختلفية

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .في خدمة الذات من الكثافة الرابعة

إن االعييتراف بوجييود األجسيام الطييائرة المجهولية والظيواهر الفائقية البعدييية وتقييديم إجابيات حقيقيية، من شييأنه أن ييرقى إلى
ا تلييك الييتي تحكم الحاجة إلى شرح أصل القوى الغامضة التي تحكم، ليس فقط النخب السيييكوباتية من عييالمكم، ولكن أيضييً

والتي باختصار هي نفسها اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . ومع ذلك، فإن أدوارهييا في تييوازن الكييواكب األخييرى بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)الكواكب األخرى في نظامكم المجري 
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .في قطاعكم من الكون ضرورية كما هو الحال على األرض تسير أيًضا مجموعة خدمة الذات كيواكب أخيرى وتتحكم بنفسيها

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .في طريقة تجليها في الكثافات المختلفة

وبناء عليه، إذا تلقى اإلنسان العادي من الكثافة الثالثة كل هيذه المعلومييات حيول الوقيائع الفائقية البعدييية بيدون عميل حقيقي
المعينى الحقيقي يف صصختملاو "للنفس، وبعبارة أخرى، دون دمجها في مجال معلوماته من خالل عميل داخلي حقيقي، فال يمكنيه إدراك  يف صصختملاو "

الماضية والمستقبلية لذلك يتوجب عليه تحقيق هذا السعي من خالل تجسداته، لكي يتعلم منه ويفهمه نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .لحيواته  يف صصختملاو "نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . يف صصختملاو "

؟ ألم يكن سقراط محًقا في تأكيده اعرف نفسك وستعرف الكون واآللهة يف صصختملاو "  يف صصختملاو " ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا :

في الوضيع الحيالي للواقيع الكوكيبي، قيد تجلب بعض هيذه المعيارف قيدرات أكيبر من الحكمية القليلية اليتي تبيديها اإلنسيانية
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .العادية

هذا من شأنه أن يفسر لما األجسام الطائرة المجهولة الحقيقيية ألسيطول خدمية اليذات اإليجيابي، وخاصية تليك القادمية من
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .عوالم خدمة اآلخرين، تبَقى متخفية قدر اإلمكان لكن هذا األمر يكشف أيًضا أن جزءًا من النخبة السيكوباتية ممن لديهم معرفة

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .ببعض تقنيات المستقبل لن يترددوا في استعمالها، معرضين لخطر الحياة على األرض وبالتأكيد على كواكب أخرى أيًضا

لذلك أنتم قادرون على فهم لما زوار روزويل، مثل معظم الذين تعرضوا لحوادث اصطدام التي استعادها الجيش في جميع
كيانات بيولوجية من األرض في خدمة اليذات، أي بشير مختليون راجعيون من مسيتقبلEBEsأنحاء العالم، هم في الغالب  يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(  بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .أنتروبي هؤالء الزوار العائدون من المستقبل تم أخدهم من قبل الوحدات العسكرية اآلرية التابعة للرايخ النازي الرابع، والتي
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .كان مقرها دائًما في القارة القطبية الجنوبية

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . األجسام الطائرة المجهولة والظواهر العابرة لألبعاد شاهد، على سبيل المثال، ملفات الخوارق ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا :

https://www.reseauleo.com/les-dossiers-de-l-extraordinaire-ovnis-et-phenomenes-
transdimensionnels-partie-1/
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كيانات روحية بيولوجية خالدة من خارج األرضESBEIومع ذلك، من بين ضحايا الطرق السريعة الكونية، كان البعض  يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(  بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .من الكثافة السادسة

تأت  العمالءEBEsلم  هؤالء  قبل  من  قليلة  لحظات  في  فجأة  إسقاطه  تم  أرضي  مستَوى  من  ولكن  آخر،  من كوكب  يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(  بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم) يف صصختملاو " يف صصختملاو "
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !  سنة أرضية٥٠٠٠٠ أو ٤٥٠٠٠، ٢٥٠٠٠العسكريين النازيين للرايخ الرابع، في مستقبل بعيد ب 

الطرق السيريعة المجريية الشيهيرة اليتي ال ييزال العلمياء التقلييديون يشيككون فيهيا، قيد يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(النقل اآلني عبر هذه الثقوب الدودية  بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)
أسقط أفرادا بشريين بوعيهم البشري في خدمة اليذات المحيدود في مسيتقبل بعييد جيدا، على بعيد آالف السينين عيبر المييادة

جسيم ميادي عيبر الميادة المظلمية، فال يمكن نقيل اليوعي يف صصختملاو "المظلمية ولكن إذا كيان من الممكن نقيل الميادة، أي  يف صصختملاو " اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! بميا أن نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الوعي طاقة، فإن وعي النفس الذي يتشكل من خالل التجارب في عالم المادة، ظل محاصًرا بالطاقيية المظلميية وهكييذا، ظلت
أنفسهم محاصرة في المادة المضادة أثناء النقل اآلني، فوجد هؤالء األفراد أنفسهم منفصلين عنها، مع استحالة التطييور سييواء

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! فكريا أو روحيا

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . رافقت ببساطة األشخاص المنقولين من مستقبلهم حتى يتمكنوا من إيصال رسالتهم الشهيرة إلى اإلنسانيةESBEIsإن 

سنوات EBEsوهكذا  حتى  ماضيها  في  عادت  مصير،  إمكانية  بدون  مستقبلها  من  عادت  التي  تكنولوجية١٩٤٧  بمركبات   
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .لمحاولة حيل صيعوبات مختلفية متعلقية بقصصيها األرضيية القديمية كميا أن هيذه الكيانيات كيانت تعياني من مشياكل التنكس
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الجيييني، الخلييوي والعقم الجنسييي عالوة على ذلييك، فييإن مييا يحييدث حاليًييا في العييالم كييان نقطيية البداييية لهييذه القفييزة نحييو

 يجيدون أنفسيهم يعيانون منARNmالمستقبل، حيث أن األشخاص الذين تم تلقيحهم حاليًا بواسطة الجسييمات النانويية و 
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مشاكل عقم المبيض

https://www.reseauleo.com/dr-bryan-ardis-me-reiner-fuellmich-depopulation-sterilisation-et-
genocide-par-injections-anti-covid19/

https://www.reseauleo.com/vaccins-a-arn-obeissance-et-eugenisme-pierre-lescaudron/

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .لقد رجعت إذن من مستقبلها بدون مصير لمحاولة إعادة تشكيل و إنقاذ أنفسها كانت مهمة رجوعها تغيير ماضيها، الذي على
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .وشك أن يصبح حاضركم اليوم، وذلك بخلق فرع بديل لخطها الزمييني المحقيق سييابقا وهيذا حتَى ال تحيدث، بالنسيبة لهيا،

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! بعض األحداث التي ستقع في مستقبل قريب جدا

، مهمة إيثاريية محضة، بينما البعض اآلخر كان يحاول تجنب اختفاءه على ما يظهر يف صصختملاو "من بين زوار روزويل هؤالء، كان للبعض،  يف صصختملاو "
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الواضييح و البسيييط من تيياريخ الكييون لم يحقييق هييؤالء األخيييرين مهمتهم من منطلييق التعيياطف مييع اإلنسييانية، على عكس مييا

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .سيحاول علم األجسام الغريبة الشعبي جعلكم تظنونه

من الواضح أن مصيرهم انتهى بشكل كارثي في روزويل، ليس فقط ألنهم تحطموا بسبب حادث ناجم عن رادار عالي الطاقة،
كميا قيد يعتقيد الميرء، ولكن ألنيه تمت اسيتعادتهم على وجيه التحدييد، من قبيل أولئيك اليذين أرسيلوهم في وقت سيابق إلى

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مستقبلهم اإلنتروبي، أي المجموعة العسكرية والعلمية النازية اآلرية للرايخ الرابع في خدمة الذات من الكثافة الثالثة والرابعة

في الحقيقة، معظم الناجين من هذه الخطوط المستقبلية كانوا أناسا من النخبة الحاكمة الحالية وعائالتهم الذين، عند وصول
الموجة، سوف يلجأون إلى أنفاق ومخيابئ الميدن الكيبَرى اليتي تتواجيد تحت األرض، وذليك قبيل عبيور الكيوكب إلى كثافية
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .وجود عليا كل هؤالء الناجين العائدين من مستقبلهم كانوا بالتالي بشرا مختبئين في مخابئ عنييد وصييول موجيية العبييور فهم، نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .
على وجه الخصوص، أولئك الذين سيكونون قد سجنوا أنفسهم في األنفاق تحت بوابيية النجييوم المسييتقبلية ألوروبييا، قريبييا في

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . في جنيفCERNنهاية التجميع من قبل 
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يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ مقال هيلين بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)

CERNer" la matière noire

المستقبل، السنين في  آالف  إلى  الدودية  الثقوب  متاهة  نقلهم جميًعا عبر  العوالم، سيتم  بين  الحدودية  الموجة  إرتطام  عند 
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . عاًما في المستقبل٤٠، الذين نقلوا ١٩٤٣ إلدريدج أثناء أحداث مونتوك فيالدلفيا في عام USSتماًما مثل بحارة 

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-9-miroir-mon-beau-miroir-dis-moi-pourquoi-
montauk-et-le-cube-d-orion/

باإلضافة إلى ذلك، بعض هؤالء المسافرين عبر الزمن الذين تم نقلهم من هذه المخابئ، تركوا، نوعا ما عن قصد، عند عودتهم
، صييندوقًا صييغيًرا متقييدًما للغاييية ومتعييدد الوظييائف، يحتييوي على تقنييية تسييتعمل لتييوجيههم في الزمييان١٩٤٧إلى ماضييي عييام 

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .والمكان، وذلك للعودة إلى عالمهم

هذه التكنولوجيا مسيتمدة من مكعب أريييون الييذي أخيدوه معهم في القفييزة األولى والييذي تم تحسييينه عنيد عييودتهم األولى من
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .المستقبل لقد جعل منه الجيش النازي للرايخ الرابع سالًحا استخدمه الحًقا علماء الدولة العميقيية في تجييارب مختلفيية من نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

، يمكن للجيش تحدييد"Looking Glass "اآلن فصياعًدا، بفضيل هيذه التكنولوجييا الخاصية بمكعب أرييون، ثم باسيتخدام تقنيية
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .البوابات الزمنية ومراقبة اإلمكانات المستقبلية لكوكب األرض

لذلك يمكن اعتبار حوادث روزويل وحوادث اصطدام الغرباء من األرض األخرى حوادث كارثية لإلنسيانية، ألنهيا حيدثت
بشر المستقبل لمحاولة تسوية المشكلة الزمنية نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .بالضبط في الوقت الذي انطلقت فيه مشاريع النخبة  يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،( بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)

اقتناء وتشغيل الجهاز الذي كان في حوزة الزوار الزمنيين أحدث تغييرا فوريا في الخييط الزمييني األول الييذي رجييع منييه هييؤالء
المطلعين من الحكوميية العميقيية، خطييان زمنيييان يجب إصييالحهما البشييريون من المسييتقبل لتغييييره يف صصختملاو " يوجييد إذن، حسييب  يف صصختملاو " اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !

يف صصختملاو "نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .أسوأ انحراف لعقل اإلنسان هو رؤية األشياء كما يريدها أن تكون وليس كما هي نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .عوض واحد ولكن كما يقول المثل ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا :يف صصختملاو "

النظييام العييالمي الصييهيوني الجديييد لم تكتشييف الحيليية الييتي أتَى بهييا أولئييك الييذين يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(من الواضييح أن نخبيية الدوليية العميقيية  بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .حوصروا من قبل عمالء خدمة الذات من الكثافة الرابعة والذين عادوا من الخط األول للمستقبل

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .المشاكل التي كانت هذه النخبة من إنسانية المستقبل تحاول حلها متعددة لكنها تضمنت حدثًا أساسيا ناتًجا عن زيادة هائلة
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .في النشاط الشمسي، في مرحلة باتت قريبة جدا في مستقبلكم الحالي

http://echelledejacob.blogspot.com/2021/09/la-chercheuse-sangeetha-abdu-jyothi.html

(زازتهإ-  مرآة موجهة نحو المستقبل األكثر احتمالية  التي أتَى بها الناجونLooking Glassهذا الحدث الذي تمت مراقبته بتقنية  (زازتهإ-
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! من حوادث اإلصطدام، اعتبره علماء المجموعة على أنه ليس ضروريا، فقط ممكنا

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .وبالتالي بقي، حتَى اآلونة األخيرة، مخفيا فلقد رأَى علماء مجموعة خدمة الذات بالنسييبة لمسييتقبل البشييرية، احتباسييا حراريييا
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! بعبارة أخرى، جسم فلكي ضخم، قزم بني، يدور في مدار بيضاوي طويييل، حييول على الصعيد العالمي تتسبب فيه شمس ثانية

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .شمسكم الحالية، والذي أطلقوا عليه اسم النجم المظلم
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https://poleshift.ning.com/profiles/blogs/nibiru-visibility?
xg_source=activity&fbclid=IwAR0BXDgGxXoW9yarcQSYY_mGQa-
3XCa0OwQyJNowSvY8jxYRr2XoU6_wpMw

نيبيرو النجم المظلم
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .بدأ يظهر في بعض خطوط العرض وظروف مناخية معينة

 https://poleshift.ning.com/profiles/blogs/nibiru-visibility?
xg_source=activity&fbclid=IwAR0BXDgGxXoW9yarcQSYY_mGQa-
3XCa0OwQyJNowSvY8jxYRr2XoU6_wpMw&id=3863141%3ABlogPost
%3A1141300&page=3#comments

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .هذا النجم قد يكون سبب ارتفاع درجة حرارة األرض، وكذا كل كواكب نظامكم الشمسي على الرغم من أن هذه المعلومة
٤٠نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .سرية، إال أنها معروفة منذ سنين، وذلك ألنها مرتبطة بكارثة روزويل تذكروا أن هذه الكارثة جمدت خطهييا الزمييني بقفيزات 

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! ٢٠٢٣نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .سنة متتالية آخر قفزة زمنية تنتهي عام 
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جزئيًا هذا النجم المظلم، إال أن االمكانية الييتي يف صصختملاو "بينما قد يكون هذا االحترار ناتجا عن زيادة نشاط الشمس، الذي يتسبب فيه  يف صصختملاو "
 كانت تخفي في الواقع انخفاظييا في درجيات حيرارة الكيوكب يحيدث فييوًرا بعيدLooking Glassشاهدتها النخبة في تقنية 

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . وهنيا يكمن الفخ ف  نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مرحلة االحترار وبالتالي، النخبة لم تيَرى سيَوى ميا كيانت ترييد رؤيتيه (زازتهإ-أنظير في Looking Glassاذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! (زازتهإ-المرآة كانت مرتبطة ببساطة بوعي المراقب

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .في الواقع، الخطوط المستقبلية لإلنسانية  ألنهيا عدييدة  تعتميد على عواميل كثييرة ومعقيدة للغايية يعميل بعضيها على نطيياق (زازتهإ- (زازتهإ-
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مجري ويرتبط بظواهر طبيعية ودورية، تعرضت لها األرض وكواكب نظامكم الشمسي عيدة ميرات في الماضييي هييذه الظييواهر

طبيعيية ذات  يف صصختملاو "منظمة بدورة اصطدامات مذنبات، يحميل غبارهيا فيروسيات   مشيفر، اليتي من شيأنها تهيئية اإلنسيانيةARNmيف صصختملاو "
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .لتحمل وتلقي الترددات االهتزازية لألرض الجديدة المستقبلية

لن تنتسب اإلنسانية الجديدة إلى تلك التي لجأت إلى المخابئ تحت األرض، التي بنتها النخبة معتقييدة أنهييا سييتُبقي سيييطرتها
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .على تطور اإلنسان الناس الجدد سيكونون قد تحرروا من خضوعهم، وانفتحوا على حقيقة جديدة لتعلم كيف يصبحون حقًييا

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! سييكونون أولئيك اليذين، في اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! لن يحتاجوا إلى التكنولوجيا للوصول إلى هذا المستوى الجديييد من الواقييع خالقي عالمهم
، سيشاركون في إظهار وبناء كثافتهم الجديدة لخلق واقعهم الخاص نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مستقبلهم يف صصختملاو " يف صصختملاو "

ستنتج إذن عدة ممرات زمنية، التي بتجمعها ستشكل بدياًل آخراً للخطوط الزمنية لإلنسانية الحاليية، اليتي تسيتمر في اإلعتمياد
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .على تقنيتها من المستقبل، تقنية الذكاء االصطناعي، للخروج من الفوضى العالمية الحالية

التخمينات الخارجية التي تجعل الوضع الحالي استثنائيا للغاية بالنسبة للنخبة العلميية، هي ميزيج من العواميل الخطييرة، مثيل
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .انبعاثات الكربون، االكتظاظ السكاني، وميل البشير إلى الحيروب في حين أن هيذه العواميل ليسيت سيوى أوهيام، بالتقائهيا ميع

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .أنشطة الشمس الكبَرى والدورية، ستهدد، في نفس الوقت، رفاه النخبة المريح وتوازن المحيط الحيوي

يعتقد علماء عالمكم اآلن أن التقليل من تأثيرات هذا الحدث الشمسي المستقبلي سييكون الحيل لتحميل االنتقيال إلى واقعكم
، اعتقيدوا أن اإلنسيانية قيد أخيرجت نفسيها من الفوضيى إال أنيه، وبغض النظير عن الجديد الميرآة في المسيتقبل نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . فبفضيل  يف صصختملاو " يف صصختملاو " اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !

الخط الزمني الذي يندفع فيه اإلنسان العادي في هذه اللحظة بالذات، مشاكل خطيرة أخرى تنتظرهم مييع األزمييات المجتمعييية
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .التي تندلع بسبب النشاط الشمسي وتتركز بشكل متزايد في الزمكان

لقد أنفقت نخبة الدولة العميقية اليتي تحكم الكيوكب ملييارات الملييارات من اليدوالرات فقيط لبنياء قواعيد تحت األرض في
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .بلدان مختلفة وبالنظر إلى احتمال االنقراض الجميياعي الوشييك للسيالالت المفترسية في خدمية اليذات من الكثافية الثالثية،

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .فإنها ستحاول، مرة أخرى، النجاة في المخابئ مع عدد قليل من البشر العاديين الذين سيعملون كعبيد لها

فبمحاولتها خليق بيديل جدييد غيير طيبيعي، سيتكون النخبية، ميرة أخيَرى، في مسيتقبلها الجدييد، مضيطرة للعيودة إلى الماضيي،
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .إلصالح، من جديد، أخطائها في ثالثة خطوط زمنية باتت مختلفة عن بعضها البعض

هؤالء العبيد البشريون المستقبليون هم أولئك الذين، في هذه اللحظة بالذات، يُخضعون أنفسهم، بواسطة التطعيم ضييد كوفيييد،
لمحاوالت تغيير حمضهم النووي من طرف عمالء خدمية اليذات من الكثافية الرابعية، إلحيداث صيعودهم بطريقية تكنولوجيية

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! ال البشر وال أي عرق آخر، بغض النظيير عن مسيتواه التكنولييوجي، قييادر نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .ومصطنعة األحداث الدورية الكبرى ال يمكن إيقافها
اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! على تغيير في األمر شيئًا

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .رسيل مجرييون مختلفيون حيذروا  بعض األفيراد خالل السينوات األخييرة لكن أنيا اإلنسيان العيادي المهيمنية، تضيع كيل ميا
ا القييوة نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .يكشفونه من معلومات في سياق واحد حيث الرهانات المالية أهم مما هييو معييترف بيه عييادة وهيذا السيياق يبقى دائمًيي

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! والمال

األفاعي لكن اللعبة مسييتمرة لقد سقط اإلنسان في الكثافة الثالثة نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . وللقيام بذلك، فتح الباب الذي كان يختبئ وراءه الرجال (زازتهإ- اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !
هل سيتمكن يوما ما من إغالق ذلك الباب ؟ سوف تتعلمون جميًعا أنه طالما يسييعى إلى تحقيييق صييعود النفس بالتكنولوجيييا،

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! فلن ينجح أبًدا
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نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .انتقال اإلنسانية إلى العوالم العليا سيحدث على المستوى الفردي، ولو أن البعض بييدأ اإلنتقييال كوحييدة قبلييية هييذا الصييعود
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .وشيك، ألن تغير مناخ الكيوكب يحيدث اآلن تييار الخليج يغيير اتجاهيه أوروبيا على أبيواب العصير الجلييدي االضيطرابات نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .
اإلنسان غباء  بدقة  أقامه  الذي  بأسره،  العالمي  االقتصادي  النظام  تبتلع  الكوارث  هذه  كل  مكان  كل  في  شديدة  نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .المناخية 

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! وجشعه

https://www.reseauleo.com/conditions-meteorologiques-aout-sott/

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .اإلنسان العادي غير واِعِ بأن افتقاره للوعي يغير مجال وعي الكوكب ليس لَدى اإلنسان العادي وعلمه أدنى فكرة أن وعيه هييو
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . مما يعني أيًضا أن افتقاره إلى الوعي يفكك واقع الكوكب مصدر الجاذبية اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه !

، أو اختييار األكيثر راحية يف يأ ،ايندلا ملاوعلا تاددرت يف ةدسجتملا ىتحو لب ،ةفثكملا ،ةطقسملا هتادادتما لالخ نم ايدام حبصي مث ،(مثله مثل الغالبية العظمى من اإلنسانية، فسيُعرض عليها البقياء محاصيرة في الخيط الزميني األمثيل  بيليف اًضيأ اهنع ثدحتي يتلا ةيلبقتسملا تاذلا لثم)
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .اإليمان فيما يحدث  ال توجد طريقة عمل تكشف وسييائل ميكانيكيية أو تكنولوجييية للخييروج من الييوهم ليس هنيياك سييَوى نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .العمل الحقيقي على النفس للعثور على البيدائل اليتي من شيأنها أن تسياعد في تحقييق االنتقييال إنهيا ببسياطة منهجيية، رحلية

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .روحية ستساعد بعض البشر على العبور بنجاح إلى كثافة وجود أعلى

رفي الكبييير للييوعي العييالمي لييذا فييإن السييؤال الحقيقي هييو ثولاثلا | رابخألا ،يعولا ،مطحتلا ،ةلوهجملا ةرئاطلا ماسجألا : أينكم في هييذه نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .تتغييير األوقييات، بينمييا ينمييو تييدريجياً الحقييل الُميي
العملية ؟

: سؤال للمالك

.شاهدنا مؤخًرا عدة مقاطع فيديو من شأنها تهيئة البشرية لكشيف قيادم عن وجيود بيرامج فضيائية سيرية ذكير فيهيا على وجيه
.الخصييوص، أن النييازيين من الييرايخ الرابييع، ومقييرهم في شييوابينالند في أنتاركتيكييا، سيينطلقون إلى كوكبيية ألييِدبََرن هييل هييذه

المعلومة صحيحة ؟

The Cosmic Secret
Above Majestic
Révélation     : La Flotte Noire du 4e Reich abandonnerait l’Antarctique et la Terre  

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .غالبًا ما تحتوي مقاطع الفيديو من هذا النوع على معلومات يمكن أن ترضي الرغبات المرتبطة بمعتقدات اإلنسان العادي لكن
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .مرة أخرى، يكمن الجزء األكيبر من الحقيقية في مكيان آخير فيإن الكشيف عن األجسيام الطيائرة المجهولية يقيدم فقيط أكاذيبيه

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! ألولئك الذين هم بحاجة إلى التعلم

النازي الرابع يغادر األرض، فإن هذه المجموعة المفترسة سيتعود في نهاييية الييدورة الموالييية، مييع ربعت ال ةلقلا هذه .ةعبارلا ةفاثكلا نم يعو/حتى لو كان الرايخ اآلري
لجمع حصادها الجديد من النفوس نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الموجة القادمة، محجوبة في مدار النجم المظلم،  يف صصختملاو " يف صصختملاو "

 من األدمغة البشرية لمواصلة دورة الكثافة الثالثة،٩٠في غضون ذلك، أنجزت هذه المجموعة مهمتها بإعادة برمجة حوالي ٪
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل . أخرى للكثافة الرابعة في خدمة الذات، وذلك بفضل حمالت التطعيم الوهمية٥وحصاد ٪

، للمراقبين من البشر إمكانييية تصييديق مغييادرتهم النهائييية لألرض، بسخاء يف صصختملاو "قدم بعض األفراد من مجموعة خدمة الذات هذه،  يف صصختملاو "
للعييودة إلى كويكبيياتهم األصييلية يف صصختملاو "في حين أنهم في الواقع، بعد نشر الفوضى على الكوكب، يسييتغلون ببسيياطة موجية التغيييير  يف صصختملاو "

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .المختلفة

ربعت ال ةلقلا هذه .ةعبارلا ةفاثكلا نم يعو/يتخيل المبادرون لحملة الكشف القادمة عن حقيقة الفضائيين، أنه نظًرا ألن النازيين اآلريين يغادرون األرض من القطب
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .الجنوبي، المعركية ضيد قيوى الظالم مكسيوبة بينميا تقيودكم هيذه القيَوى فقيط إلى تصيديق مغادرتهيا النهائيية للكيوكب فييإن نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .انسحابها جزء من خطة الكشف عن األجسام الطائرة المجهولة انسحابها الواضح ليس إال جولة مؤجلة يف صصختملاو " اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! يف صصختملاو "

ستبدأ اآلن الهدنة التي ستدوم آالف السنين، ألن رحيل هيذه القيَوى يمثيل بدايية العصير اليذهبي الجدييد، واليذي ليس سيوى
َّر إخوانها الكبار الكثافة

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .إعادة برمجة األنفس اإلنسانية المستقبلية لدورة جديدة، بعد أن غي
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 من األفراد الذين لم يخضعوا إلعادة البرمجة الجينية لقييوى الظالم، والييذين اسييتخدموا إرادتهم الحييرة،٥في نهاية المطاف، ٪
نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .سيكونون أولئك الذين سوف يسكنون األرض الجديدة، حيث ينتظرهم أسالفهم في خدمة اآلخرين من الدورات السابقة

اذإ امع لؤاستلا حرطي اذه ! تاريخ الكون، مثله مثل تاريخ النفس، لن ينتهي أبًدا، ولكنه سيبدأ مجددا وإلى أجل غير مسَمى

نيذلا مويلا سانلا ددع لازي ال ،حضتي امكو فسألل .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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