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و

…٠-١-١-٢-٣-٥-٨-١٣-٢١

 فقققط إذا كنققا قققد اختبرناهققاشققبكة ِليوعندما تكون لدينا مسارات شيقة لالستكشاف بحثا عن المعرفة، فإننا نقترحها على قققراء 
تناسخ ".وتأكدنا منها هذه المرة، سندلي بشهادتنا فيما يخص ظاهرة  " .

فبفضققل مسققار بحث مققذهل، شققاهدنا في مجموعتنققا عمليققة إعققادة تجلي جسققدي لنفس، وجميققع العققواقب الققتي أثارهققا هققذا
.التجسد في قبيلتنا ِليو " "

لوضع السياق باختصار شديد، لقد تعرف جنائيل في طفولته وخالل شققبابه على فتققاة تققدعى كريسققتين، الققتي في سققن الرابعققة
،لحوارات مققع المالكفي البداية، عندما كان يكتب النصوص االولى . والعشرين، شهرا بعد زواجها، توفيت بسبب سرطان دم

.غالبا ما كان يدركها في شكل كرة مضيئة. كان يستشعر احيانا وجودها

بعبارة اخرى، بدأ جنائيل بربط عالقة حقيقية مع نفس كريستين فقط عندما غادرت جسمها، وذلك بالتحاور معها بواسطة نققوع
روح-هكذا فهم بسرعة انه خالل هذه المحادثات مع االخرة كققانت افكققاره الخاصققة تتفاعققل مققع نفس. من التحاور الداخلي

.كريستين

: اقرا قصة جنائيل والحوارات ذات الصلة

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%Abl/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2011-dialogue-moins-5/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2011-dialogue-moins-6/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2011-dialogue-moins-7/

هكذا خالل كل هذه السنوات بعد وفققاة كريسققتين، فهم جنائيققل كيفيققة الحفققاظ على صققلة االنفس هققذه مققا وراء قيققود الواقققع
بعققد ان اصققبحت. في مجال وعيه التردد االهتزازي لنفس كريستين الذي اصبح مع الوقت مالوفا بالنسبة له. تسجل المادي

كذلك احدى مرشديه من اآلخرة، كشفت له يوما انها ستتجسققد في حاشققيته المقربققة وذلققك قبققل عبققور االرض الى الكثافققة
.الرابعة

ولكن قبل وفاتها بوقت طويل، تركت له تدريجيا حزمة من االشارات القطعية التي سجلها في زاوية من ذاكرته، والتي كان هو
هذه الققدالئل تتضققمن سققلوكيات، عققادات، تصققرفات، حركققات، كققانت. وحده قادر على مالحظتها وفهمها عندما يحين االوان

.تقوم بها باستمرار صديقة صغره، والتي كانت بمثابة حصى بيضاء صغيرة في الوعيه

: جنائيل

ففي طقس ممطر غالبا ماكانت ترتدي انوراك احمر بنفسجي، تنورة، جققوارب طويلققة،. من بين هذه الدالئل عاداتها في اللباس
فلقد كانت كريستين ترافق والديها احيانا الى صيد االسماك التقليدي يوم األحققد ؛. وخاصة احذية صيد تصل الى ركبتيها

.كما كان طوق عريض يحيط بشعرها من حين الخر. كان والدها عضوا في جمعية القرية

unfuturdifferent.jimdofree.com                                                                                                                                         1

https://www.reseauleo.com/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2011-dialogue-moins-7/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2011-dialogue-moins-6/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2011-dialogue-moins-5/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/


لم يتبقى لهققا سققوى. اخر تلك الحصى البيضاء الصغيرة حدث عندما رأيتهققا في غرفققة العالج الكيميققائي المعقمققة الخققر مققرة
مرهقة بشدة، مستلقية على الفراش، نهضت بصعوبة من خلف اطققار فقاعتهققا المعقمققة لتلقي لي. القليل من الشعر فوق الرأس

.تحية صغيرة اخيرة بيدها

تقققوفيت بعققد فقققترة وجققيزة، خالل شقققهر يوليقققوز، بينمقققا كنت في عطلقققة في. علمت حينهقققا انقققني لن ارى مجققددا كريسقققتين
.دفعني اعالن رحيلها من عالمنا الى البكاء، عندما لم اشعر قط من قبل بحاجة الى بكاء وفاة احد.نرمونديا

وحققديثا، على. لم اتمسك برسالتها المحفورة في ذاكرتي التي تعدني بعودتها من االخققرة، اال بعققد بضققع سققنوات من رحيلها
.الرغم من بدايتي بصراحة في فقدان االمل عندما ارى حال عالمنا الفوضوي اكثر فاكثر، علمت ان لحظة لقائنا لن تتأخر

.بالموازاة، قبل بضعة اشهر وبينما كنا في فترة حجر، كان علينا اعادة تشققكيل صققورة جماعيققة لحملققة التققبرع على شققبكة ليو
عنققدما انتهينققا انققا و سققاند من. لذلك، توجب علينا دمج كليمونس، احدث افققراد قبيلققة ليققو، في صققورة التقطناهققا في الربيع

آتيققة من"االنطباع الذي أثارته كليمققونس هققو أنهققا . مونتاج الصورة، شعرنا بالدهشة ألن شيء ما أثار انتباهنا في هذا االلصاق
".مكان آخر

بعد ذلك بقليل، بينما كنت أتأمل من جديد في الصورة المرتبة، الحظت ان كليمققونس كققانت تسققتمر في اثققارة انتبققاهي بشققكل
! كنت قد اكتشفت للتو احدى الحصى البيضاء الصغيرة لكريستين. شعور غير قابل للتسمية انتابني حينها. غريب

 التقاط صورة لها،. بهدفاتية من منطقة باريس، ظهرت كليمونس في الصورة مرتدية زيا ال يشبه مالبسنا البالية لموقع العمل
البستها هيلين انوراك بنفسجي اعير لها، النها كانت ترتدي تنورة صغيرة سققوداء ذات طيققات، جققوارب طويلققة رقيقققة واحذيققة

! الكمال اللوحة طوق رباط شعرها ! يبدو ان هذا كان مالوفا في باريس. صيد

واصققلت. لقد تاثرت كثيرا بتدفق االشارات هذا الى حد أنني، خالل بضعة أيام، منطويا على نفسي، لم اذكر هذا االمققر ألحد
.لكن كنت بحاجة الى تأكيدات لدعم لعبة المسار هذه. مراقبة كليمونس الى لحظة اخبار ساند

سألت كليمققونس عمققا اذا كققانت تققود مسققاعدتي في. في أحد االيام، على موقع االيكوليو، كنت بحاجة ألربطة لجمع المواد
في ورشة العمل، اخترت عشرات. صنع غطاء لمرشحات مياه االمطار، والذي يجب ان يثبت في مكانه بواسطة أربطة مطاطية

 متجر اعققادةParcheminكنا نشتري منها احيانا في . من االربطة المصنوعة من جوارب نسائية تم تقطيعها على شكل حلقات
.التدوير التضامني حيث يباع هذا النوع من الملحقات الذي غالبا ما يكون مفيدا جدا في الورشة او الحديقة، بسعر هزيل

ال اتذكر كيف تمكنت، في تلك اللحظة، من استجواب كليمونس حول عققادات لبسققها، وبينمققا كققانت اربطققة البققولي امين بين
.يدي، اخبرتني بقليل من االصرار انها تحب ارتداء الجوارب الضيقة الطويلة
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باالضققافة، وبمققا انققني كنت قققد تعقبت. الحصققى البيضققاء الصققغيرة بققدأت تنققير الطريق!  شيئا فشيئا بدأ تحقيقي بكشققف معنققاه
، الققتي كققان المالك يتحققدث فيهققا عن٢٠١٢تفاصيل اخرى معينة من لعبة المسار، غالبا ما تحدثنا عن الحققوارات االولى لعققام 

.كانت هناك العديد من النصوص التي تدخلت فيها كريستين. فوضى العالم التي نمر بها في الوقت الحالي

كريسققتين "حتى انني خالل قيامنا باالشغال، فاجأت فلوريان، رفيقهققا الحققالي، الققذي كققان ينققادي كليم، بسققخرية ومققرح، ب " !
(.كليم هو تصغير اسم كليمونس الذي اعتمدناه لمخاطبتها)

طلققبي غققير. ذلك اليوم، خالل عودتنا من موقع االشغال، ابلغت ببسققاطة كليم انققه لققدي شققيء مهم علي مشققاركته معهققا قريبا
.نوعا ما" يقظة عاطفية"المعتاد ادخلها في حالة 

، دون اخبارهققا انهمققا كانققاMarie-Thérèse ومققاري تريققز Robertفي اليوم التالي، سألتها عما يوحي لها االسققمان روبققرت 
.فقدت ألوانها وبدأت في البكاء مجيبة أن هذان االسمان كانا ألجدادها. لوالدي كريستين

.سألتها" ؟ Françoisوفرنسوا "

"! هذا اخي" :صاحت 

! فرنسوا كان ايضا اسم اخ كريستين!  يا لها من صدفة سعيدة

.فبفهمي الى اين تقودنا هذه اللعبة، اصبحت الحصى البيضاء الصغيرة على الطريق اكثر اشراقا

عندما بدأت أطلعها على االشارات وما ادركته من سلوكها الغريب، الذي ذكرني بصديقة طفولتي، اضفت ان كريسققتين كققانت
جين "تحمل اسما ثانيا  ! بالطبع لم يكن بامكاني توقع انه كان ايضا اسم كليمونس الثاني. "

ابلغنا انها لم تكف عن البكاء(. انا وساند)في المساء، مرت كليم بتدفق عاطفي ضخم لدرجة ان فلوريان المذعور اتى لرؤيتنا 
فاهم ما. عند وصولنا وجدنا كليم منكمشة على االريكة غارقة في البكاء. وهكذا انطلقنا الى بيتهما!  وكانت تخشى عدم رؤيتي

في اليققوم التققالي، كشققفت لقبيلققة ليققو والمشققاعر تغمققرني لعبققة المسققار خالل تصققويرنا. كانت تمر بققه، احتضققنتها لمققدة طويلة
.التي تنتظر النشر IDISIلكبسوالت 

في النهاية، فيما يخصني فهمت ان نفس كريستين قد تجسدت بطريقة ما في شخص كليمونس، ولكن اسئلة كثققيرة بقيت بققدون
.إجابة

 او على االرجح النسخةNogaretجناس نوغاريت . بفك شفرة منظومة الدالئل هذه، اكتشفت لما كانت تحمل نسب عائلتها
، حاملققه الشققهير اثنققاء محققاكم التفققتيش لفرسققان الهيكققل كققان غيققوم دونوغققاريت(Nogareyنوغققاري )األوكسققيتانية منققه 

Guillaume de Nogaret الذي كان مستشار الملك فيليب الرابع لوبيل Philippe IV le Bel .بينما رايمونددونوغاريت
Raymond de Nogaretجده كاتار من تولوز، ادين لبدعة ،.

https://www.wikizero.com/fr//Guillaume_de_Nogaret

.تمثال نصفي لغيوم دونوغاريت
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لقد عادت اذن إلى العالم الحالي حاملة لحبكة كارمية مزدوجة راجعققة إلى فققترة الكاتققار، وبعققدها إلى فرسققان الهيكققل تمامققا
! وعلما انها حاملة لهذه الذكريات، فهمت بسرعة اننا كنا نتعارف مسبقا خالل تلك اآلونة ! مثلي

اذا من كانت كليمونس دونوغاريت ؟

.طرحتها اذا على المالك. اسئلة كثيرة بدون اجوبة استحقت بعض التوضيح

(  "  De retour vers mon nouveau futur  ":  لقد حررت كليم شهادتها، لذا ادعوكم لقراءتها)

: للمالكسؤال 

الى اي مققدى نظققام االشققارات والتزامنققات واالدلققة مفيققد لتسققليط الضققوء على مسققتويات الوجققود حيث يختققبر بققدائل من
المستقبل وقائع أخرى ؟/الماضي

 الصققدفة"بصققماتتشكل اذا الدالئل المتعلقة باالسماء وتلك التي تخص .  يتكون نظام القراءة الكونية من اشارات وتزامنات
.وسيلة غير عادية العادة بناء تناسل االفراد الذين يعيشون معكم مستويات واقع او حقبات اخرى" الرائعة

عالمققة" انهمققا مجققرد . لالشارة الى المركبة البيولوجيققة للفققرد"اتفاقية"النسب واالسم مهما كانت لغة نطقهما، ليسا سوى 
.بينما بصمته االهتزازية تقود الى ما وراء النطق الصوتي!  التي ال تشير إلى كينونته في اجمالها" تجارية

استعمال النسب واالسماء لتعيين مركبة النفس عبر التجسدات يمتلقققك. نظام الدالئل ال يتضمن فقط التردد االهتزازي للفرد
....دائما معنى مرتبط بالسياق، اي العائلة، الساللة، البلد، الحقبة، التاريخ حيث تتواجد الشخصية التي تحمله

كما ان الصوت الذي يصدره االسم او النسب، عندما يكون مرتبطققا بققالتردد االهققتزازي لنفس الشققخص، يشققكل بصققمة طاقيققة
.متناسقة مع الشخصية الحقيقية للفرد التي تستمر احيانا في تجسدات معينة

وبالتالي بفضل التردد االهتزازي لرنين نفس كريسققتين، ومن خالل كققل اسققماء نظققام االدلققة الققتي تربققط عائلتهققا بعائلققة كليم،
.نفس كريستين" اعادة تجسد"تمكنت االشارات االخرى التي كان يدركها جنائيل في سلوك هذه األخيرة من جعله يستنتج 

ومع هذا، يجب ان تفهموا ان اعادة التجسد مفهوم خاص بوعي االنسان الخطي من الكثافة الثالثة، النه يجهل تماما العمليققات
.في الكثافات العليا" الستمرارية النفس"االخرى 

، بمعنى التجسد المتتالي في مركبات بيولوجية بشرية، اال للحفاظ على االنسانية االدمية"اعادة والدة النفس"ال تحدث عملية 
بشر  ادالل  تم  النه  االدمية"العادية،  انكي" الجنة  انونا  االاله  قبل  من  الجنسي  الفعل  الجنسي"فمن خالل . على  الفعل 

.تستمر عملية اعادة تجسد االنفس في الكثافة الثالثة( دخول، تزاوج ثم اباضة)"الحيواني

ال يمكن مقارنة اعادة الوالدة المستمرة هذه، كل مرة في مركبة بيولوجية جديدة، بما يحدث في الكثافات العليققا، الن الشققفرات
روح االنسققان لن تبقى خاضققعة لمركبققة بيولوجيققة مكثفققة/لكن نفس". تقريبققا ابدية"امتداد النفس تكون هناك-الجينية للمركبة

رغم ذلك، ستكون المادة في خدمته، وسيخلق الكققائن االنسققاني. واحدة وفانية، اذ سيكون قد تحرر من اعتماده على المادة
مركبة بيولوجية مؤقتة من الكثافة. مركبته البيولوجية وفقا للعالم والواقع الذي سيقرر استكشافه "لديكم امثلة عن طريقة تجلي 

.قصة جنائيل"السادسة عند زيارتها لواقعكم في 

روح الكثافات االكثر مادية بمركبققة بيولوجيققة مثاليققة، تصققبح قققادرة،سققواء/باالضافة، في العوالم العليا، عندما تستكشف النفس
روح تتمتع بامكانية التنقل بسققرعة كبققيرة من مكققان/هذه النفس. بدنيا او نفسيا، على التعرف على ترددات افكار كل كائن حي

هذه المركبة العابرة لالبعاد هي حقل مغناطيسي فردي يسمح بالتحول الى مركبققة تسققافر في. Merkabaالخر بفضل مركبتها 
.الزمكان وفي االبعاد والكثافات المختلفة، وذلك بفضل التشغيل المتزامن لجميع مراكزها الطاقية
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تظهر احيانا نفس في الظالم، خالل بضع اجزاء الثانية،:  على اليسار
.محاطة بمركبتها السريعة الدوران ذات سبين معاكس لدوران عقارب الساعة

.في اغلب االحيان، بسبب سرعة دورانها الكبيرة ال تظهر سوى نقطة مضيئة:  على اليمين
(صورة مشكلة الى اقرب ما أراه)

.ال يمكننا اذا زعم ان كريستين تجسدت من جديد كليا في كليم، الن النفس كما تتصورون ال توجد في الجسد

، والتي تعيش في"تحظى بنفسكم"بدائل التي -النفس حقل طاقي يضم الفرد، وفي نفس الوقت، يحيط باجسام معظم الكيانات
فهي منطقة طاقة كهرومغناطيسية مرتبطة بالجسققم عققبر المراكققز المغناطيسققية الثالث السققفلى،. زمكان، ابعاد، او كثافات اخرى

الضققفيرة الشمسققيةوالمراكز المغناطيسية العليا الثالث، التي ال تتواجد في الجسم ولكن تلتحم عبر مركز طاقة الوسط، محققل 
.(هو تلك النقطة المنيرة جدا التي تظهر احيانا في وسط المركبة)

لكنققه. الفرد االنساني حقا، المزود بنفس تحتاج الى طاقة حيويققة، ال يسققتمدها من االخققرين، كمققا تفعققل الكيانققات بققدون نفس
يحصل على هذه الطاقة الحيويققة من خالل المركققز الجنسققي العلققوي المتواجققد وسققط الجسققم، وهققو منطقققة اخققتراق الطاقققة

.الخالقة المرتبطة بمنبع الطاقة العالي من الكثافة السابعة

فهو المركز الذي يعبر عن الوعي الكقققوني. يمثل هذا المركز الجنسي إذا المركز المغناطيسي المرتبط مباشرة بالكثافة السابعة
.بنبضاته المبدعة، بمعنى موجات الجاذبية غير الثابتة، التي وفقا للظروف او للتأثيرات التي تختبرونها، تؤكد او تعدل واقعكم

فهو نشققط كققل الققوقت، النققه المركققز!  الحقيقي، شاكرا التواصل المتفاعل مع المراكز االخرى" الشاكرا الجنسي"فهو اذا 
العلوي للطاقة المبدعة، الذي نبضاته تبقى وفقققا لألوضققاع الققتي تظهققر في بققيئتكم الخارجيققة، والققتي تثققير المركققز المغناطيسققي

.المعني

يجب معرفة ان هذه المراكز المغناطيسية التي تشكل روابط النفس، يمكنها ان ترتبط ببعضها البعض وفقا للظروف، للتفققاعالت،
.واشياء اخرى مبنية على حقيقة معبر عنها او مجربة

: هذه المراكز هي

(.نؤكد ان سفلي او علوي ال يعني دائما التموضع على مستوى الجسم، ولكنه غالبا ما يكون مرتبطا بمستوى الكثافة)

…حركة، الحاجة الى الرياضة، التجول، االرتباط باالرض: ال مركز التحرك السفلى أو شاكرا االساس- 

.: حاجة، رغبة او دافع الى ممارسة عالقة جنسية حيوانية بهدف التوالد مركز العاطفة السفلي او الشاكرا الجنسي السفلي- 

.لقاء، حدث يولد مشاعر:  مركز العاطفة العلوي أو شاكرا القلب- 
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هو ذلك المركز المغناطيسي المرتبط بالكثافة:  (الضفيرة الشمسيةعلى مستوى )المركز الجنسي العلوي أو شاكرا الوسط- 
.السابعة

.الحاجة الى التواصل، الكالم، الصراخ للتعبير عن الفرح او الغضب : المركز الذهني السفلي أو شاكرا الحلق- 

.ينتج االحالم او الرؤى:  مركز الرؤيا او العين الثالثة- 

.مركز الفكر، التفكير والعقل:  المركز الذهني العلوي أو شاكر التاج- 

يغلقققق القققدارة( القلب)والمركقققز العقققاطفي العلقققوي ( التقققاج)اجتمقققاع المركقققز القققذهني العلقققوي 
.المغناطيسية على شكل عصا الراعي

: للمزيد من المعلومات اقرأ

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-13-juillet-2002.48428/     

.مخطط لتمحور مراكز الطاقة في شكل عصا الراعي

.هو الذي يربط النفس بالجسد( النقطة الحمراء)المركز الجنسي للوسط 
.المراكز السفلى متعلقة باالندفاعات في خدمة الذات

.المراكز العليا تحقق توجه النفس نحو خدمة االخرين

وبالتالي تموضع الشكرات المبني على اعضاء التعديل الهرموني كما تصفه التقاليد البوذيققة، ال عالقققة لققه مققع تشققكيلة المراكققز
.المغناطيسية التي تربط النفس بالجسد
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في النهاية، وفقا لهذه التشكيلة، المراكز السفلى الثالث االكثر تطورا عند البوابات العضوية السيكوباتية، مرتبطة عامة بالعالم
بينمققا المراكققز العليققا الثالث، االكققثر(. غالبا ما تمثل بمثلث او هرم قمته موجهة نحققو األسققفل)المادي وعالم خدمة الذات 

(.تمثل بمثلث او هرم قمته موجهة نحو األعلى)تطورا عند الباحثين الروحانيين، مرتبطة بعالم خدمة االخرين 

النفس تتضققمن كقققذلك مختلقققف نسققخ التشققكيلة الماديقققة والبيولوجيققة المتعلققققة بكم
،Merkabaيتم تمثيلهققا في الشققكل الهندسققي . وببققدائلكم تحت شققكل شققفرات جينية

) المركبة الحقيقية للنفس (  ١١  المقال رقم .

.فمن االرجح قول ان نفس كريستين اختارت االرتبققاط بالمركبققة البيولوجيققة لكليمققوس
(بققديلها االساسي)هذا يعققني اذا ان كليم مققزودة، الى يومنققا، بنفسققين، نفس كريسققتين 
.ونفسها الخاصة، االثنتان مقدر عليهما االلتحام خالل عبور العوالم

حاملققة- كما هققو حققال اشققخاص اخققرين على األرض - وفي هذا الصدد، كليمونس 
لشخصيتين مختلفتين من الصعب تمييزهما من طرف الناس الققذين لم يعرفققوا كريسققتين

في الحيققاة الحقيقيققة لالفققراد،" رابط تعلق"ومن الضروري كذلك اقامة . خالل حياتها
! حتى يحدث تردد االتصال

للوصول الى فهم آلية التحام االنفس التي اختبرها وشعر بها البعض مثل جنائيققل خالل سقققوطه من االرجوحققة في طفولتققه،
.التحام االنفس/عليكم اوال معرفة ان جميع المرشحين لالرض الجديدة سيعيشون او سبق ان عاشوا هذا النوع من اجتماع

.لهذا الغرض لقد تم وسيتم اختطافهم من جديد
.قصة جنائيلاقرا في هذا الصدد 

كما تعرفون االن، السباب رسمية، بعض االختطافات تقوم بها كذلك كائنات فائقة البعدية في خدمققة االخققرين، بهققدف مراقبققة
االنسانية المستقبلية لم يعد كققوكب االرض كمققا" مهد"هذا الن . التغيرات في جينات المرشحين لخط واقع مستقبلي وبديل

.تستمرون في ادراكه، النه سيختفي في مستقبل بعيد، خالل دورة موالية لمرور الموجة

إذن االجسام  فهذه  الجيني،  بالتناسخ  المستقبلية  الجديدة  االرض  ناس  اجسام  تجميع  يتم  ايضا،  الكاسيوبيون  يكشف  وكما 
دانخيار هو الكوكب االم للمخططققات امسققتم الققذي سققيتحول.)، مكان ما في مجرة اريونD'Ankhiarمصنوعة على دانخيار 

الى رماد عند مرور الموجة ؛ ال يجب خلط هذا الحدث بانفجار كققوكب مققولج الققذي تم تققدميره بانفجققار نققووي تسققبب فيققه
كما انه يتم نقل البعض منكم احيانا عبر االبواب البعدية الى دانخيار قبققل االلتحققام مققع واقققع(. المفترسون في خدمة الذات

.جديد الذي هو واقع وجودكم الحالي، تماما كما تم نقل جنائيل من طرف المخططة امستم خالل محكمة تفتيش الكاتار

مفترسو خدمة الذات من اريون، وكققذلك مخططققو الحيققاة في خدمققة االخققرين، الققذين هم انتم في المسققتقبل، يقومققون بأخققذ
عينات من الشفرات الجينية للمركبات البيولوجية البشرية، بطريقة منتظمة، من اجل تركيب اجسام مستنسققخة، بمعققنى حاويققات

.فزيولوجية انسانية جديدة، قادرة على استقبال انفسكم واستحمال الترددات االهتزازية للكثافة الرابعة ذات دورة طويلة

لهققذا. اخذ عينات من الشفرات الجينية للنفس بهدف استنساخ الفرد، يتم دائما عنققدما يكققون هققذا االخققير في صققحة جيققدة
) جنائيل خالل رحلته الى المغرب/السبب، تم اختطاف جاكي (  ٢٦  دفتر رقم   ال.

حينهققا فقققط فيسققترجع جسققمه شققبابه الن هققذا. سيصبح اتحاد نفس جاكي بنفس جنائيل امثال في مقتبل عمره لحظققة العبققور
.االلتحام يحدث اساسا على مستوى ذري

اما بالنسبة لكليم، عمليتها معكوسة قليال، النها ما زالت بحاجة الى تنمية ذهنهققا وحنكتهققا حققتى مقتبققل عمرهققا، اي في الثالثين
طريقققة االستنسققاخ هققذه، ثم التحققام. من عمرها، حيث ستكون نفس كريستين قققد التحمت كليققا مققع الشققفرات الجينيققة لكليم

.النفس، يتم تحقيقها بالنسبة لعدد من المرشحين الى الكثافة الرابعة

.عملية التحام االنفس ثم استرجاع شباب الجسم، ستحدث بطريقة او باخرى بالنسققبة لكققل المققدعوين الى خدمققة االخققرين
.اولئك الذين سيمرون عبر مرحلة الوفاة، سينقلون فورا الى اجسامهم الجديدة دون المرور عبر الكثافة الخامسة

جدا قريب  مستقبل  في  جديدة  ارضا  كليا، سيسكنون  يشبهونكم  ونساء  رجال  هم  المستقبل  هذا. اناس  ان  من  الرغم  وعلى 
الكوكب الجديد هو نسخة مطابقة تقريبا لالرض الحالية، فلن يقدم بالضبط نفس سياق الحياة لبيئتكم الحاضرة، الققتي مققازالت
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خلفية هذا الكوكب الجديد من الكثافة الرابعققة سققتكون تقريبققا مشققابهة لققواقعكم الحققالي، اال ان. مبنية على قوانين االزدواجية
بعض اشياء او احداث الماضي لن تكون قققد حققدثت، واشققياء اخققرى مققا زالت متواجققدة في حاضققركم الحققالي، لن تتواجققد

! بينما تلك االحداث التي ستظهر في الخط المستقبلي لالرض الحالية من الكثافة الثالثة لالنسانية العادية، لن تحدث هناك
.في الخط الزمني الذي بدأتم في خلقه

! في النهاية، وكما اكد الكاسيوبيون، كل ما كان، يكون، وسيكون،سيكون جديدا

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-17-aout-2000.49022/

كما ان عددا كبيرا من االجسام البشرية تم ويتم خلقها، تجميعها في ارحققام اصققطناعية من قبققل مخططي الحيققاة، تمامققا مثققل
.الهومو اريكتققوس ثم الهومققو سققابيانس في زمانهمققا كققان الكاسققيوبيون اذن على حققق عنققدما اعلنققوا ان اجسققامكم الجديققدة،

، تنتظركم في الكثافة الرابعة تكيفا و أداء .مركبات بيولوجية اكثر  " "

.الجسد البشري يمثل االمتداد االهتزازي لنفس الفرد، المكثف في العالم المادي وقريبا إغريغور االنفس االنسانية الذي يهتز
، ارضكم الجديققدة امتداده الكوكبي الجديد هذا يعني كذلك انه على  "االن برنين الكثافة الرابعة، سيتمكن من تجسيد تعبيره " . /
.بدات تتكون مصفوفة كوكبية جديدة، نصفها في خدمة الذات االيجابية، ونصفها االخر في خدمة االخققرين هققذا يعققني ايضققا ان

.مركباتكم الجسدية ستتغير لتتكيف مع بيئتها الجديدة االكثر توازنا

.على سبيل المثال، هيئة كليم ستتغير بعض الشيء عندما ستلتحم نفسها كليا بنفس كريستين سيتغير مظهرها قليال عما كققانت
.ستصبح عليه لو كانت مسكونة بنفس كليمونس فقط مما يكشف كذلك انه لو كانت كليم قد اكتفت ببساطة، بتمديققد تجربتهققا
في خدمة الذات، فلن تكون نفس كريستين قد حققت انتقالهققا الى المركبققة البيولوجيققة لكليمققونس، ولن تتمكن من دعمهققا في

.مسيرتها الى خدمة االخرين

: سؤال للمالك

.نسب كليمونس يكشف سيناريو كارمي قققد تحملققه، واظن انققني اعققرف وظائفهققا ومهمتهققا خالل محكمققة تفققتيش الكاتققار هققل
نوغاري ؟ كليمونس دو نوغاريت "حدسي فيما يخص هذا الموضوع صحيح ؟ من كانت  / "

، ولكن لم تكن أم غيققوم انها تمثل ما في الماضي سيصبح جديققدا غققير الشققرعية . النهققا كققانت بنت رايمونققد دونوغققاريت  " " !
ستسبب انقسام نسل نوغاريت، بفضل العمل الروحاني الولئك الذين كانوا على علم "ستكون هي التي، في تلك الحقبة،  " " "
.باالصول الباليومسيحية للكاتارية وهذا الخلف هو من سيغير كتابة نسب الساللة للفرار، فيما بعد، من محكمة تفتيش حراس

.المعبد التي قام بها فيليب لوبيل

تم دائما اخفاء حقائق معينة عن التاريخ، النه تمت كتابته من قبققل اولئققك الققذين الءمتهم االكققاذيب، بمعققنى مختلققف طوائققف
! لكن الحقيقة تستمر بدون تغيير في الحقل المرفوجيني لالنسان، بفضل ذكريات نفس االفراد الذين عاشققوا الحكومة العميقة

عائلتهققا /محكمة التفتيش هذه خاصة عندما تتجسد هذه االنفس من جديققد في نهايققة الققدورة لتحقيققق عبورهققا بصققحبة قبيلتهققا .
.النفسية، وتسترجع معها ذكرياتها التي مازالت حية

اليوم كريستين  تدعونها  التي  لتلك  االولية  للنفس  حاملة  كانت   ، مثالية كاتار  نوغاري،  نوغاريت دو  كليمونس  .نفس  " " " " /
كليمققونس تلققك الفتققاة الققتي، بصققحبة االخ جققاك جققون والكاتققار االخققرين الققذين فققروا من منتسققغور، انقققذت /كانت كريسققتين

رسققائل المسققيح المشققهورة  من بينهققا  سجالت الباليومسيحية من ايققدي محكمققة التفققتيش  "الجمجمة الكريستالية و " ( " "C  f.  
L'appel du pays cathareتم نقلها هي كذلك عبر بالعة بعدية فتحتها االمستم، تماما كما تم نقل جنائيل، للظهور اليوم .)

مهمتها في نهاية الزمان هذه .في جسم كليم لقد اختارت هي ايضا اعادة التجسد التمام  " " .
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: االمستم في الفالكونيير تجعل الكاتار االثنان، رسم لرؤيا
نوغاري، يمران من ستار بعدي . االخ جاك جون وكليمونس دو نوغاريت /

هذا الثالوث الذي تشكل من جديد من خالل سققاند، جنائيققل وكليم، انفس التقت مققرة اخققيرة قبققل قفزتهققا الكبققيرة في الكثافققة
التخطيط له وتشريعه باتفاق بين الكيانات في خدمة الققذات وفي خدمققة االخققرين، لتجربققة عمليققة انتقققال قبليققة "الجديدة، تم  "

.جديدة نحو خدمة االخرين

وبققققالرغم من انققققه، في المجموعقققة القققتي تشققققكلونها اليققققوم، ققققد تخلى البعض عن تجربققققة الصقققعود كمجموعققققة بسقققبب
جروحهم التي لحقت بهم، اال انه تمت دعوتكم جميعا لتجربة الصعود القبلي لتحقيق عبوركم الى الكثافققة الرابعققة /ذكرياتهم

.في خدمة االخرين

: سؤال للمالك

.لقد زارت قبيلة ليو مؤخرا المسار الباطني للعبة الوزة في رين ليبان، الذي يبدأ بمقعد الشيطان الشهير هققل الرمققز المنحققوت
عليه اصيل ؟

مزيج لرموز نابعة من العقائد الباليومسيحية لمصر القديمة، وبالتالي ألطلنتس .هذه االشارة المنقوشة على الحجر هي تراكب /
.بعض تلك الرموز كانت متواجدة وموزعة في مواقع مخصصة لعبادة هؤالء المسيحيين االوائل تم نقققل الحجققر الققذي يشققكل
.مقعققد الشيطان على هذا المسار خالل حكم داغوبيرت الثاني ملك الفران، من السققاللة الميروفانجيققة انققه يعلم انطالق مسققار

الناجين من كارثة اطلنتس ".باطني اتبعه بعض المطلعين على طقس ايزيس، للسماح بصعود ذكريات نفس  "

.صورة لمقعد ايزيس
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. عنققد المصققريين انققه يشققير للهققيروغليف الققذي يعققنيصققليب الحيققاة هققو  الصليب ذي حلقة اواالنخ
.الحيقققاة غالبقققا مقققا يمثقققل محمقققوال في يقققد االلهقققة اآلنخ، رمقققز مهم لمصقققر القديمة، ينتمي الى ." "

. التي تستعمل اللغاء وهم التفرقة وفتح ستار بعدي هذا الرمز يمثل ايضقققا اتحقققادDjedتكنولوجيادجد 
.المبدأين الذكوري واالنثوي

.  ٤٥  الحوار رقم اقرا في هذا الصدد 

، مشققكل من حققرفين يونققانيين يوحيققان الى يسققوع رمققز للمسققيحية البدائيةchrismeالكريققزم 
، بمعنى شارة تجمع رموز عدة في رسم(Iesous Kristosا وو  Ιησούς Χριστός)المسيح 

.واحد

: بمعققنى الثققالوث يتعلققق االمققر اذا بفهم ان هققذه االشققارة تؤكققد النقققط الضققرورية لاليمققان
إله، انسان، باراكليت الذي يرمز الى خالص االنسققانية (المقدس  اب، ابن، الروح القدس  ( -
.او والدة االنسان الحقيقي كما ان اعادة تشققكيل هققذا الثققالوث المكققون من الققوعي والققذكاء
والعقل، ضققرورية من أجققل السققماح للكققائن البشققري من الوصققول الى مسققتوى وعي وتعبققير

.عالي

من المهم كقققذلك ان يعقققبر هقققذا الثقققالوث ويتجلى في المقققادة، عقققبر المركبقققات البيولوجيقققة
(اجسامكم الجديدة قريبا التي ستعبر في البداية كثالثي سماوي خالق ومولققد لحركققة خلققق (

.جديدة

مسققتقِبل االنفس الققذي تشققكله "سققتكون لهققذا الثققالوث من االنفس بعققدها مهمققة تعزيققز  "
، تسققتعيد .مجموعتكم العبارة التي تقول اعرف نفسك بنفسك وسققتعرف الكققون وااللهققة  " " :

، ويشكل نمققوذج االشياء العليا "هذه الفكرة وتؤكد ان التأمل الذاتي وحده يؤدي الى معرفة  "
.البحث الروحاني في قبيلتكم، التي تتهيؤ للعودة الى االصول

.الحب هو قوة الخلق الحب الذي يجمع هذه االنفس يكون هيكل االرض الجديدة لهذا تحاول مجموعات خدمة الذات من .
.الكثافة الرابعة، التي ال تعرف سَوى التدمير، ابطال هذا الثالوث الذي يولد ضمن قققبيلتكم، بققاي ثمن كققان ولكن اشققياء جيققدة

.ستحدث الولئك الذين، بحكمتهم، يفهمون كيف يحبطون غيرة واستباق مفترسهم
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هذا الثالثي يشير الى االسس الثالث للمسيح القققتي.سيخلق عالمكم الجديد بالحب الذي يتجلى عبر هذا الثالوث المفاجئ 
.ترمز لعبور االثنان الى الثالثة، من االزدواجية الى توافق المتضادات، ويسجل هذه الحركة التجددية في الحياة

ليسققوع المسققيح مرتبطققة الكاتار المثاليون يحمون، النهم كانوا على علم بان الشخصية المبتكرة  "هذه المعرفة هي ما كان  " " "
.بالمسيحية الحديثة كما عرفتمونها كما انهم كانوا يعرفون ان تعاليمهم النابعة من الباليومسيحية سيتم تعويضها بتعاليم الكنيسة

.االبوية المسيحية الرومانية بهدف استعباد عالم المستقبل

سقققوطها لقققد فهمت ".حكمة الباليومسيحية كانت تعلم معرفة العوالم وقوانينها الكونية، كما كانت االنسانية تدركها قبل  " " "
مسيح تحقق على االرض، قبل  السابقة كذلك ان اول  "هذه اإلنسانية  " " . عاما، كان انثى١٤٥٠٠٠"

اقرا في هذا الصدد  (.بحث هيلين ر.)هذه المعرفة تم تشفيرها احيانا في رمزية المسيح المنبثق من ماندورل، المبدأ االنثوي

كما ان الغرآل المقدس، فرج اول امراة تحققت كمسيح، الحامل للسوائل المنوية والحيضية، تم احيانا تأليهققه من قبققل هققؤالء
.المسيحيين االولين، النه كان يخول طاقة الحياة المديدة لساللة الدم المقدس لنسل مسيح االصول االنثى هذا

وبالتالي المعتقدات، المحظورات، عقدة الذنب، كل ادراككم غير الكامققل، افكققاركم المشققحونة، تفكققيركم المكيققف، افكققاركم
.الخطية كل هذا يمنعكم دائما من رؤية كل الواقع …

فمن خالل هققذا الموشققور المشققوه سققيتوجب عليكم تعلم ادراك الحقيقققة، او على االقققل الوصققول الى رؤيققة اكققثر صققفاء
: االستمرار وتجنب تدميركم بمناورات السققيكوباتية، وذلققك اذا كنتم قققد .لالشياء النه ال يجب ان يكون لكم اال هدفا واحدا

.اخترتم تجربة العودة الى االصول قبل االنزالق ببطء نحو عالمكم الجديد

أم مجزأة من الكثافة السادسققة وبالتققالي، عنققدما نفس .واحدى هذه الحقائق هي ان االفراد المزودون بنفس ينتمون الى كيان - /
يبدأون حقا في االتصال من خالل مراكققزهم الجنسققية العليققا، يققؤدي ذلققك الى تقققارب اكققثر حميميققة، ثم اتصققال تلقققائي مققع

.الوحدات االخرى لمجموعة انفسهم

: سؤال للمالك

، بمعققنى الحصققرية "غالبا ما تمزج االنسققانية العاديققة من الكثافققة الثالثققة مفهققوم الحب الخالق بالعالقققات الجنسققية العاطفيققة  "
.امتالك االخر لماذا الناس ال يفهمون ان االنفصال من وهم هذا االمتالك، يحدث الحركة الحقيقية الالمتناهية للخلق ؟

.ذوو خدمة الذات، وبالتالي معظم الناس، ال يعرفون الخلق كل ما يفعلونه هو االمتالك، التدمير، تحويل واستعمال المادة،
السيما معتقداته، اعرافه، عاداتققه، سققلوكياته، خبراتققه الشققباع اآلخر  …(باستخدام نفس النمط الوهمي الذي يستخدمه  ( " "
.شهواتهم الخاصة بصيغة اخرى، انهم يتغذون على فن االخر، على طاقته، وعلى برامجه المصفوفية، كل هذا بتداعي الشققعور
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ذوو خدمققة التي ال يجب ان تقوم في عالمكم اال بهققدف التوالققد (.بالحب اتجاهه لهذا الغرض، يستعملون العالقة الجنسية  ( .
ممارسة الحب الذات يطلقون على هذا الفعل  " " : !

لكن عندما سيغير الكوكب التردد االهتزازي والواقع، الناس ذوو توجه في خدمة االخرين لن يقبلوا ولن يأخذوا، بأي طريقة
، ناهيكم عن الحاجة الى االنجاب بالجنس الحيواني "كانت، السلطة على االخر لن يتبقى لديهم اي اهتمام  " . !

ممارسة الحب هي قبل كل شيء حرب ضققد رغبققة ، االنسان العادي يمتلك االخر بطرق عديدة  خدمة الذات "في عالم  " . " "
ممارسققة الحب تمنققع حركققة الطاقققة الجنسققية "ولغة النفس غالبا ما يصبح الجنس وسققيلة ابققتزاز عققاطفي وبهققذه الطريقققة  " .

ممارسققة الحب الحقيقية التي يجب ان تكون متعة وابداعا " ان االله االنوناكي إنكي هو من جعل االنسققان العققادي يظن ان  " !
.لالنجاب تشكل تمجيدا لعملية الخلق، ويجب القيام بها باستمرار لتوفير النسل بينما هكققذا يمققدد االنسققان فخ عمليققة تجسققد

.االنفس في الكثافة الثالثة

.ممارسة الحب ليست سوى تجلي تعلق وهمي بالشكل، بالمادة هذا مبدأ معكوس مقفل بشققدة في وعي االنسققان العققادي، " "
! الذي بسبب اقتناعه أنه فان يصر على االنجاب

ان مفهوم الحب االنققتروبي، اي العالقققات الققتي يصققبح فيهققا الجنس مؤشققرا على اضققطراب سققلوكي عميققق، يخفي منققذ فجققر
المرتبققط بالكثافققة السققابعة (التاريخ، القوة الحقيقية للعالقات الجنسية التي من خاللها  يقود المركز الطاقي الجنسي العلوي  (

، الى طريقة مختلفة وحقيقية للتواصل المرتبط بالجنس في الكثافة الثالثة .المقترن بتحكم في المركز الجنسي السفلي  ) (

بالنسبة لهؤالء الناس العاديين، الرغبات الجنسية، وبعققدها النشققاط الجنسققي الشققباع هققذه الرغبققات، تنشققأ عن نشققاط هرمققوني
! فهم مرتبطققون للمركز المغناطيسي العاطفي السفلي، الشاكرا الجنسي االكثر تطققورا لققدى البوابققات العضققوية والسققيكوباتيين

حيوانية بينما بالنسبة لالنسان الجديقققد، يسقطون طاقيا عندما يقومون بعالقة جنسية  ".بعالم خدمة الذات، العالم المادي، و " " "
عالمققه الجديققد يتجلى انطالقققا من مبدع يستمد طاقته من الكثافة السابعة  "الشاكرا الجنسي الحقيقي هو مركز مغناطيسي  " . " "

.الكثافة السابعة، بواسطة الذات العليا، ذاته الخالقة الحقيقية

، بصققيغة اخققرى، الفعل اصققبح لحمققا الكلمة مترجمة في الكتابات ب  "(الذات المستقبلية تعبر عن وعيها بنبضاتها المبدعة  / " (
.عندما يعبر الوعي الكوني في المادة هذه النبضات الخالقة هي موجات الجاذبية غير الثابتة الشهيرة التي تكثف الواققققع، والقققتي

.مازال العلم ال يفهمها

الشاكرا الجنسي الحقيقي لالبداع، ولكن ليس له ايقققة "مركز طاقة الوسط هذا يمثل اذا ذلك المركز المغناطيسي الذي هو  "
.نقطة تشابه مع المركز المغناطيسي السفلي المسؤول عن فعل التوالد الجنسي فهو المركز الذي وفقا لمققا تجربونققه، يعققدل او

.يؤكد واقعه

.تموضع الشاكرات هذا لترسيخ النفس سيشكل ايضا ما في القديم سيكون جديدا الن االنسان الواعي كليا والذي حقق نفسه
، وذلققك الن المصققفوفة الكونيققة "سيكون قادرا على تخزين الضوء، الرنين، الصققوت، وكققل المعلومققات الققتي تقترحهققا عليققه  "
.نبضات وجود الكون كله في كماله ستكون، بدون توقف، متصلة بكيانه فلن يكون بحاجة الى التجسد من جديد، ولكنه سيعيش
.في وئام مع هذا االيقاع الكوني، وفقط عندما ستصبح كل شفراته الجينية شققغالة وفعالققة نبضققات الققرنين هققذه، المرسققلة في
المجرة، والتي تستقبلها االرض، تنقل الى الدماغ ومن ثم الى المركز القلب المغناطيسي الذي يوزعها لمعايرة وإعققادة ضققبط

.الترددات الكهرومغناطيسية في كل ذرات الجسم

هذا يعني كذلك ان الفرد الجديد، من االن فصققاعدا، لن يغققادر جسققمه او ماديتققه، ولكن سققيغير الكثافققة بالحفققاظ على كامققل
! .تركيباته الجزيئية فقط حمضه النووي سيتغير و يتحسن بفضل فيروسات المذنبات

تغييرات الكثافة، بينما المرشحين الى  .لدى الناس العاديون شريطين فقط من الحمض النووي نشيطين في الوقت الحالي 
.مشققغلة وبمققا ان معظم ADN٪ من شققفرات ٢٥على الرغم من انهم ما زالوا متواجدين في هققذا العققالم، يمتلكققون مققا يقققرب 

، فال يمكنكم استقبال الى حد االن اال ربعققا صققغيرا من الققرنين المغناطيسققي جزئيا "أشرطة حمضكم النووي مازالت معرقلة  "
.الذي يعبر عنه الكون
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العديدة، التهاباتكم  عن  مسؤول   ، المستقبلية ذاتكم  ما  نوعا  تفرضه  الذي  للرقابة  الخاضع  الجينية  للشفرات  التقييد  "هذا  "
.ارهاقكم، واالعراض الجسدية االخرى زيادة على ذلك، اصطدامات المذنبات التي تنشر الغبار الحامل للفيروسات الشهيرة

.المسؤولة عن التحول، تزيد من تعبكم النها ترفع من االيصال الكهرومغناطيسي للغالف الجوي االرضي

التشفيرة الجينية الجديدة التي بدأ تفعيلها، ستعمل كليا بعققد القفققزة اإلهتزازيققة وتغيققير الكثافققة، عنققدما وفقققا للقققوانين الكونيققة،
.سيعود النظام على األرض

الظلم، الصراع،  الكراهية،  بصدى  تضخيمها  يتم  ما  غالبا  التي  متناقضة  بطاقات  المشبع  كوكبكم  الحالي،  الوقت  في  لكن 
.الحروب، وبصيغة اخرى، عدم االهتمام باالخرين، قد وصل وعيه الى نقطة عدم قبول اي شققيء من البشققر انققه يعيققد لهم اآلن

.كل ما تعرض له خالل تجسداتهم تطهير كامل قائم، وهذه هي االسباب الحقيقية لجميع االوبئة واالمراض .

فاالمر يتعلق بالتوصيل الطبيعي لهوائياتكم البروتينية، الذي يتم تقويضه بكل حمالت التطعيم المبنية على اللقاح باجسام نانويققة
مثل الغرافين، المانيتيت، وتقنيات  ، التي تعدل وتحصر الوظائف البروتينية للجينومARN)مغناطيسية  . اخرى )

، بتغيير عاداته وتحويلها الى طاقة الخضوع "كما انه يتوجب على االنسان تعلم اإلنفصال من مشاعره التي تدعى سلبية بتعلم  "
جنسية حقيقية، تعبر من خالل المركز المغناطيسي لالبداع، ذلك الشاكرا الجنسي العلوي الذي يهتز بالحب االهتزازي وليس

.بالحب العاطفي

االنسجام االهتزازي للقوى الذكرية واالنثوية للنفس سيصبح حينها شيئا جيدا، النه بالكثافة الرابعة سققتكمل الطاقتققان بعضققهما
.البعض لن تبقى سيادة جنسية امراة او رجل، وال جنس حيواني، النه لن يبقى هنققاك سققن، او عيققد الميالد، او احتفققاالت او

! حتى ذكريات كارمية

: حقل معلوماتي كوني ال متناهي يخزن كل المعرفة، والذي سيصل اليققه االنسققان تصبح النفس من جديد ما كانت عليه دائما
.الحقيقي بفضل مراكزه العليا

.سن الشخص ليس حقيقة، فتدفق الزمن صادر فقط من عالم االفكار لالنسان ليس للكققون سققن ال يوجققد فيققه اال الالزمققان، .
.الوعي والمعرفة غير المتناهية

.حان االوان لكي يختار االنسان توجه نفسه حان وقت حصاد ما زرع .

ثالثيققة "فيما يخصكم، كل ما عليكم فعله هو تذكر الثالوث واالسققتمرار في البحث عن نظققام االدلققة الققذي يقققود الى روابققط 
، التي تتعدى االزدواجية وتربطكم البعض بالبعض لتطوير طاقتكم المبدعة .النسخ "

: المجال النفسي، مجققال الققوعي والمجققال الجيققني، حققتى تجققدوا ثالث نقققط تعرفوا على هذه الروابط في المجاالت الثالث
متوازنة تماما .مشتركة  " "

، وعندما يرتبط هذا الوعي الباطن بعدها بمجموعقققات ذات المستقبل ذات الماضي بوعيكم الباطن  (فعندما يرتبط الوعيكم  ( ) (
، الروابققط الداخليققة بين افققراد الثققالوث تكمققل الذوات العليا المستقبلية لكل منكم (وعي خارق اخرى على مستوى اخر  ( " "

النجاب اسرة انفس اكثر سموا .بعضها البعض وتشكل ممرا نحو المستوى االعلى  " "

الثنائيققة لعققالم االنققا، ولكن بدايققة تجربققة مملكققة "لذلك لم يعد االمر يتعلق، منذ تلك اللحظققة، بمتابعققة االيمققان باالزدواجيققة  "
"الثالثة التي تشغلونها اليوم " !

https://les-suites.fr/fibonacci/index.php

المرور الى ذلك ثم  الثالث،  الفرد  اتقان موضوع  بمعنى الخمسة، يجب عليكم  الموالي،  المستوى  مفاتيح  وللحصول على 
، بدون توقع ولكن برحمة ورفق "الشيء االكبر " !

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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