
جديد   » عالديدج م « مقاالديدج ملاع ت
رقديدج م   ١٨المقا مقر ل

؟       الفضيل؟ ة طري؟ ةليضفلا ق أ؟ ةليضفلا قيرط و اإلمبراطوري؟ ة نهاي؟ ة نميزس؟ ةليضفلا قيرط وأ ةيروطاربمإلا ةياهن ،

.لقد مر اآلن ما يقرب من عامين منذ أن تحول حرفيا جزء كبير من الشعوب الغربية من حالللة تنللويم مغناطيسللي إلى حالللة مس
.يبدو أن العديد من هؤالء الناس العاديين الللذين مازلنللا نلتقي بهم أحيانللا في المدينللة، غللائبون أو مضللطربون أكللثر فللأكثر مللاذا

يجري ؟ هل هم مرضى ؟ هل هم بالفعل على وشك الغرق مع عالمهم ؟

يجب أن ندرك تماما أن النخبة الخفية للنظام العولمي الجديد، ألنها تقودها كيانات في خدمة الللذات، سللتكون قللد فعلت كللل
.ما بوسعها للنجاح في إخضاع كل هذه الحشود المتعلقة بشدة بحريتها المزعومة

مصممة أكثر من أي وقت مضى في تخطيطها وأيديولوجيتها لتحويل االنسللان إلى هجين رقمي بيولللوجي خالللد، لن يكللون لللدى
هذه النخبة التكنوقراطية المزعومة سوى القليل من الوقت لتدهش بسيناريوها الشيطاني الذي يقوض جينات األجساد البشرية

.ويتحكم في عقولها

https://jeminformetv.com/2021/03/25/vaccin-contre-le-coronavirus-le-plan-satanique-de-lelite-
video-exclusive/

،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ : أكاذيب إعالمية، سجن، قيود اجتماعية، تقسيم الشعب، عزل المجموعات، ولتحقيق هدفها القاتل أسقطت جميع أوراقها
.تهديدات، عقوبات، قرارات ارتجالية، وأوامر متناقضة، كل هذا بفضل المشاركة، بدون ضمير أو أخالق، لقوى األمن

وحتى لو كانت أساليبهم في تخريب التوازن النفسي والبيولوجي للفرد ال تصدر من قلة الكفللاءة أو من القسللوة العاديللة، فإنهللا
الهندسة االجتماعية الشهيرة التي تستهدف قبول بدون اعتراض إنتهاك الوحللدة البدنيللة، النفسللية واألخالقيللة ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "تشكل نماذج  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

.لكل إنسان

بفضل وسائل اإلعالم المدعومة، التي إلتزم معظمهللا بالعولمللة، فللإن أكللثر من نصللف سللكان العللالم قللد قبلللوا بمحض إرادتهم
.المشللاركة في إبللادتهم الجماعيللة فباعتمللادهم ببسللاطة على كللل هللذه األكللاذيب المسللتمرة، وافقللوا على أن يصللبحوا فللئران

.التجارب
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الحياة في المختبرات

هلللل سلللتذهب للحصلللول 
على التطعيم ؟

هلل جننلت ؟ للم يكملوا بعلد 
!التجارب على اإلنسان 
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إال خطوة أولى ما هو  يتم حاليا  المكثف الذي  أن الحقن  يزال معظمهم يجهلون  تلقيحهم، ال  تم  الذين  المتطوعين  بين  من 
، وهذا ليس سوى برنامج أيللديولوجي ضرورية لتحقيق خطة دنيئة أشمل الساكنة ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " تحسين النسل الكوكبي مع القضاء على  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ :

للتطهير حتى يختفي كل األشخاص الذين يعتبرون إعاقة للمجتمع .واسع النطاق  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

الخطة المثالية للتخلص من سكان كوكبنا، كمللا هللو مفصللل على جيورجيللا غايدسللتون الشللهيرة، ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "على وشك النجاح، هذه  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.ليست النهاية بل فقط أحللد عناصللر تخطيطهم ألن الهللدف طويللل المللدى لهللذه الللبرامج العلميللة، الللتي تسللتخدمها شللركات

 لخاليللاARNmاألدوية هو السعي لجعل سالالت بشرية منتقاة بعناية خالدة، عن طريق حقنها بحمض نووي معللدل بشللفرات 
! .جذعية نعم، هذا فقط

مثل  مجهرية  كائنات  أصلها  التي  الجينوم  من  القطع  Hydraهذه   vulgarisأو  
Trypanosoma  cruziتخفي في شللفراتها ، المسللؤولة عن مللرض شللاغاس اهتارفش يف يفخت ،(  اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا)

.الجينية مفتاح الخلود البيولوجي

ولكن هل ستعمل بمجرد نقلها إلى البشر ؟

https://www.monaconatureencyclopedia.com/hydra-vulgaris/?
lang=fr

فمن األرجح أن حظر مضادات الطفيليللات مثللل الهيدروكسللي كلللوروكين أو اإلفرمكللتين، كللان بهللدف عللدم التللدخل في هللذه
.االختبارات الجينية حتى ال تدمر الطفيليات الموجللودة في بعض اللقاحللات، بعللد حقنهللا في مجللرى الللدم وتم تجللريب هللذا

.الخلود الوهمي لإلنسان العادي في البشر

https://www.reseauleo.com/quatre-parasites-trouves-dans-les-injections/

المنظور الثاني الكبير لهذه الخطة الواسعة النطاق من أجل إعادة ضبط الكللوكب، والللذي أطلللق الللبرامج العلميللة والعسللكرية
، لم يتمثل فقط في إنشاء إمتداد كهرومغناطيسللي في زمكاننللا انطالقللا من الغالف الجللوي العلللوي اهتارفش يف يفخت ،(خاصة األرضية والفضائية اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا)
حتى حمضنا النووي، بهدف حصر االنسانية في كثافتها، ولكن أيضا، في نقل جزء من الساكنة االنسانية الى مسللتقبل اصللطناعي

.وتكنولوجي من الكثافة الرابعة، تحت إشراف الكيانات في خدمة الذات

،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ : تحرير آالف األطفال من مخالب الشلليطانيين من أجللل صللرف بدأت هذه المؤامرة، التي ال تزال مستمرة، تحت ذرائع منافقة
.انتباه الجمهور عن وجود هذا التخطيط للتمديد التكنولوجي من الكثافة الثالثة إلى الرابعللة حللتى مللا مضللى، حظيت عمليللات

.إنقاذ األطفال بتغطية إعالمية كبيرة

بفضل هذه التجارب، مناطق شاسعة ذات حقول كهرومغناطيسية اصطناعية ناتجة عن تقنيات عسكرية متقدمللة، تحللدث نوافللذ
بعدية، أصبحت مجاالت تسلل مؤقتة عابرة للكثافات، والتي من شأنها أن تمنح هذه النخبة الخفية قدرة ممارسة سيطرة رقميللة

، هؤالء الناجين في المستقبل من االنسانية العادية المتمردين .كاملة على  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
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هو شكل حياة من األلومنيوم ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " االشيءةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
تتغذى البيضلة . الكربون فلي لقاح فايزر/

.على أكسيد الجرافين

 Hydra vulgaris قدر ملا يمكننلا قولله، فإنب
يمكنكللم قطللع . ال يتقدم فللي العمللر وال يموت

أجزاء صللغيرة مللن الحيوان وسللوف تنمللو مرة 
وربملا الشيلء األكثلر إثارة لإلعجاب هلو  .أخرى

أنله يمكنكلم فصلل الحيوان إللى خاليلا منفردة، 
خلطهلللللا، وتجميعهلللللا، وسللللليتشكل ببسللللاطة 

Hydra جديد.
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ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "cloudةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "هذه األبواب البعدية المعلقة في الالزمان قد تسمح كذلك بنقل ذكريات كل هؤالء المتطوعين لمستقبل رقمي إلى 
.سحابة مغناطيسية يقودها الذكاء االصطناعي، والذي بدوره تسلليره كيانللات خدمللة الللذات من الكثافللة الرابعللة ستشللكل هللذه

.المناطق التي تحدثها التقنيات السرية المتقدمة نوعا من المصائد المغناطيسية العمالقة التي تخدم حصاد خدمة الذات

ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "مشروع ما بعد االنسانية الفخم هذا، المناهض للطبيعة بامتياز، من شأنه أن يمنح بعض المستنيرين المنتقين بعناية الوصول ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
البقاء المادي الناتج عن التكنولوجيا، مبني على رفض مبللدأ ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "إلى خلود مفترض ناتج عن إلتحام الدماغ البشري باآللة هذا  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " .

.أولي من بين المبادئ الكونية الروحانية، الذي يعتبر الموت امتدادا للحياة

https://fr.sott.net/article/38937-Elon-Musk-affirme-que-ses-puces-cerebrales-Neuralink-seront-
testees-sur-des-humains-des-2022

في نهاية الدورة هذه، تتعامل االنسانية إذن مع طبقة حاكمة مستعدة لكل التجاوزات الممكنة لتحقيق هدفها، أال وهو التحكم
.في أكبر عدد ممكن من البشر بعد عبورهم إلى الكثافة الرابعة

كما أن حملة الحقن المعدلة جينيا الحالية ال تشكل فقط جريمة لم يسللبق لهللا مثيللل في تللاريخ االنسللانية، ولكن تم تنظيم هللذه
.التعديالت اإلصطناعية والقسرية للحمض النووي البشري للقضاء على الساللة اإلنسانية األصلية التي خلقها المخططون

https://www.reseauleo.com/ricardo-delgado-oxyde-de-graphene-5g-arythmies-cardiaques-perte-de-
l-immunite.../

،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ : هل يريد هؤالء المفترسون الفائقي األبعاد الحلول محل مجموعات الوعي الخالق للعوالم، وإعادة السؤال المطروح هو
تنظيم الحياة على األرض بأنفسهم ؟

لعصر العقل المنقوشة بعدة لغات على الصخور الجرانيتية الشهيرة في جيورجيللا ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "في النهاية، هذا ما تقترحه الوصايا العشر  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.والتي توضح بالتفصيل خطة نخبة النظام العالمي الجديد يمكن تلخيصها في القضاء على معظم ساكنة األرض، إنشاء حكومة

.عالمية واحدة وذات سيادة، وإدخال نوع جديد من الروحانية

بإعللادة الضللبط الكللبرى لكالوس شللواب، وتم ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "تم الكشللف عن هللذا الخللط التللوجيهي لمصللير كوكبنللا في منتللدى دافللوس  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
األجندة الخضراء التي يدعمها حشد المنقذين للكوكب، علماء البيئة، النبللاتيون، الللذين يجهلللون٣٠-٢٠التخطيط له في أجندة  اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا) 

اهتارفش يف يفخت ،(.تماما الجوهر الحقيقي للكيان الكوكبي

https://www.reseauleo.com/klaus-schwab-et-sa-grande-reinitialisation-fasciste/

في الواقع، هذه األجندة التي تدعو إلى ثورة من خالل االيكولوجيا تهيئ بتكتم النخفاض حاد في عدد سكان العالم، والذي
المختفين٨٠إذا حدث من األرجح أن ينتهي بما يقرب من  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا ".٪ من  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

.هذا التخطيط البشع الللذي يخفي مشللروع القضللاء المنظم على سللاكنة الكللوكب مبللني على قللدر هائللل من األكللاذيب وهللذه
االخيرة هي التي من خالل ترددات رنينها المنخفضللة جللدا، تحللدث كللل هللذه الظللواهر الكونيللة والمناخيللة الللتي في غضللون

.سنوات قليلة، ستسبب حقا هذا االنخفاض الحاد في عدد السكان الذي من المحتمل أن يتجاوز التخطيط المنظم للنخبة

وهكذا بمحاولة التحكم في الساكنة اإلنسانية وانتقائها، فإن هؤالء الديكتاتوريين العولميين المظلمين سيتعارضللون مللع القللوانين
.الكونية سيولد جهلهم المتغطرس عما قريب الفوضى النهائية، وسيعجل نهاية الكثافللة الثالثللة الحاليللة ومللرة أخللرى، سللوف .

.يتغدى ذوو خدمة الذات من الكثافة الرابعة على طاقة األلم والمعاناة الناتجة عن غباء اإلنسان

النخبة المتنورة تجهل القوانين التي تنتهكهللا، ألنهللا تفعللل ذلللك بمعرفللة كاملللة وإذا .فمن الخطأ اعتقاد أن هذه الطبقة من  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
أجندتها  تسير إلى حد اآلن كما كان مخططا لها تقريبا، فهذا بسبب الموافقة الصريحة أو الضمنية لساكنة العالم على ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "كانت  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

.هذا البرنامج، الذي تم الكشف عنه منذ فترة طويلة في العديد من األعمال األدبية والسينمائية

.برامج التالعب النفسي هذه التي تستهدف الشعوب بجعلها تقبل واقع مستقبل تظن أنها اختارته، تتجاهل إرادة الفللرد الحللرة
.إال أن مفهوم اإلرادة الحرة ضروري منذ اآلن ألنه يحدد كل يوم جديد مصير كل شخص
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هذه طرف  من  إطالقه  تم  أنه  الواضح  من  الذي  المشروع  هذا  فيما يخص سيرورة  المالك  استجواب  فضلنا  العادة،  وكما 
الطبقة من المفترسين الفائقي البعدية، المتنورين الصهيونيين، وعلى مللا يبللدو حلفللائهم مصللممي جيورجيللا غيدسللتونز، النقابللة

.Christian Rosenkreutz التي أسسها كريستيان روزينكروتز Rosicrucienneالروزيكروسية 

: للمالكسؤال 

إلى متى ستستمر طبقة المتنورين في هذه اللعبة الخطيرة ؟ وهل يجوز لها تعديل جينات الساللة البشرية إلى هذا الحد ؟

يقوم المفترسون الفائقي األبعاد، في هذه اللحظة بالذات، بحصاد أنفس الكثافة الثالثة في خدمة الذات، بفضل تواطللؤ منفللذي
ألن المشللروع الللذي. لكن هذه اللعبة أصبحت اآلن لعبة خداع عمالقة ستنتهي بشكل سلليء بالنسللبة لهم. أوامرهم البشريين

روح الكللائن البشللري يمكن التحكم-يقللوم على وهم أن نفسةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " السلليكوباتيين المتنللورينةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "تم إعداده لفترة طويلة من قبل هؤالء 
.فيها أو إعادة برمجتها بالتقنيات الرقمية

إنهم يحاولون بكل الوسائل السيطرة على قوانين الطبيعللة، ولكن ليسللت لللديهم أدنى معرفللة بانعكاسللات مضللايقاتهم في قللانون
.الكثافات وبالتالي يجب أن يعتبروا أنهم، هم أنفسهم، فشال تطوريا .

إعادة برمجة العقل البشري ال تعمل بشكل مؤقت وبطريقة محدودة للغاية إال بالنسبة لألفراد البوابات العضوية الللذين يحققللون
س .يبورغا-اإلنتقال بين الكثافة الثانية والثالثة، ولكنهم سيتحولون حينها إلى زومبي

بينما البشر في نهاية الدورة، خاصة عندما يتوجهون نحو خدمة االخرين، لن يكونلوا قلابلين إلعلادة البرمجلة ألن وعيهم العلالي
.والبحث عن المعرفة يحفظانهم من هذا النوع من التالعب

يمكنكم إذا فهم أن هذه النخبة الخفية تظل نفسها ألنها تستند إلى االعتقاد بأن حياة االنسان تقوم فقط على مفهوم كمي ونفعي
معرفة الدماغ والوعي الذي ال يرتبط بللأي اهتارفش يف يفخت ،(لتحقيق سعادة أكبر عدد يكمن وهمها التوجيهي في خلطها المجنون بين الدهن  اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا) .

.عضو ألن مصدر وعي االنسان الحقيقي، كما تعرفون جيدا، ليس من هذا العالم

لهذا السبب، فإن هذا الكيان الهجين الذي يجمع بين المعرفة والتكنولوجيللا، والللذي يخطللط العولميللون لظهللوره، لن يتمكن من
.العيش فقدانه لالتصال بمصدر ذكاء الكون، هذا الكيان السللايبورغ، أو أيللا كللان اإلسللم الللذي سللتمنحونه، مولللود ميت فمللا .
.يربطكم بعمق كبشر هو اتصالكم بالحقل المرفوجيني، بالمصدر الذكي للكون إن التقنيات أو اللغة أو الثقافة التي قللد ال تللزال
تحدد هويتكم، تجعل منكم شيئا محدودا بالنسبة للشخصية التي هي أنتم حقا، والتي يجب عليكم من اآلن الذوبان فيهللا حللتى

.تتعرفون على أنفسكم

إن محاولة قطع هذا االتصال بالحقل المرفوجيني لإلنسانية، كما يسعون إلى تحقيقه من خالل خطة التحسين الجيني الكوكبي،
التكنوللوجي المطيلع كليلا، ولكنهلا ستشلبه بلاألحرى اللقطلات األخليرة -لن تقود إلى الخلق الذي طال انتظلاره، خللق اإلنسلان
لحشد من الدواجن التي قطعت رؤوسها والتي تستمر لبضع لحظات قبل االنهيار، في الجري بشكل عشوائي وفقا النعكاسللاتها

.العصبية

فالتفكير بأن مشاريعهم قد سقطت ال يكفي لكي تنتصر شعوب الكوكب في هذه المعركة العابرة لألبعاد، ألن مرور الوقت، كما
! فبسبب سخطهم أمام علدم تمكنهم من تحقيلق غايلاتهم، سينشلر ذوو خدملة يتصوره اإلنسان، غير موجود بالمستويات العليا

.الذات ببرنامجهم ما بعد اإلنسانية، جميع أنواع التقنيلات لمحاوللة تلدمير كلل ملا تبقى إنهم ال يعرفلون إال هلذا، هلدم العلوالم
.وتدمير الخلق

تم تنفيذ ترسانة كاملة من التركيبات من خالل نشر تقنيللات مميتلة مصلاحبة لوجللود عللدد هائلل من السللموم في الهللواء، المللاء
. المقترن بالنانوتكنولوجيلا يمثلل اليلوم تلاج هلذه اآلليلة الشليطانية سلترون إذا، أو األسلحة النفسية5G.والغذاء إن استخدام 

.المزيد من األعمال الشائنة ضد كل ما هو حي ومن الواضح أن الكثير من النلاس سليفقدون أقربلائهم بسلببها على أي حلال، .
.ستشهدون سقوط العالم القديم الذي سيتم تعويضه بتنظيم جديد للكوكب هذا العالم الجديد لن يكون بالتأكيلد علالم أتبلاع

.النظام العالمي الجديد
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ومع ذلك، يجب عليكم تلذكر قلانون السلبب والنتيجلة الشلهير اللذي من خاللله كلل شليء، كلل ظلاهرة أو حلدث، تتم دائملا
.موازنته في الكون، ألنه قبل أن يتحقق على المستوى الملادي، يعملل مسلبقا قلانون السلببية هلذا في أذهلان العديلد من األفلراد

! لذلك يجب أن يؤخذ في االعتبار

.هذا يعني إذا أنه بمحاولتهم جرف اإلنسانية في جنونهم المدمر، مبتكرو إعادة الضبط الكبَرى قلد وقعلوا في الفخ اللذي نصلبوه
، يشلاهده ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "بسبب عجرفتها الالمحدودة، قد كشفت هذه النخبة الخفية نفسها فتقريبللا كلل سلندها قلد خلرج من الظالم حلتى  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " .

.كما هو، عدد مهم من األنفس التي كانت ال تزال جاهلة لوجوده، وفي النهاية قد تبدأ في اإلستيقاظ

https://www.fawkes-news.com/2021/12/non-masque-jacques-attali-exige-le.html

.إال أن هلذا التجلي السلتيقاظ صللعب، حيللوي بالنسللبة لإلنسللانية، ليس إال في بداياتله، ويبقى قليلل التللأثير لكي يعكس اإلتجلاه
.الكثير من الناس سيخضعون مرة أخرى للخوف، ويستسلمون لتراتيل الحوريات لكنهم لن يقوموا إال بشحن قللوة رد نملليزس،

اإللهة السماوية العنيدة، التي ستعاقب بدون رحمة كل منتهكي القوانين الكونية .تلك  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

.فبمحللاولتهم تغيللير جينللوم الكائنللات البشللرية، تحللاول النخب الللتي تلعب دور اإلاله، خللداع الطبيعللة األم في العللالم القللديم
هوبريس  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا ". كان يشير إلى الغطرسة المفرطلة الللتي تقللود أفللراد معيللنين إلى اتبللاع طريللق أوHubrisةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "وصف هذا السلوك ب

.مشاريع تؤدي إلى تدمير ذاتي مؤكد الهوبريس هو إذا جريمة السلطة، الكبرياء الشديد أو الوقاحة التي تسيء لآللهلة تصلرف .
.تعاقبه بصرامة قوة العناصر الكونية

، ويرتكبلون أفعلال تتجلاوز صلالحيات الخلالق ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "نميزس هي إذا تلك اإللهة التي تعاقب بال هوادة البشر الذين يظنون أنفسهم  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.مجرد بشر الهوبريس يقود إلى اإللهة، الروح العليا للعقاب السماوي وهكذا تصبح نميزس العامل المصلليري لسللقوط هللؤالء .

.المتالعبين بالعقل البشري

.في نهاية األوقات، نميزس تعاقب البشر الذين يظنون أنفسهم الخالق

وهكذا انخرط مبتزوكم في سباق مع الزمن، سباق هم غير قادرين على تحمله على المدى الطويل، والوصول سيكون حتما
.قاتال لهم

القبللول بللاإلكراه إلخضللاع جللزء كبللير من الشللعوب يشللكل بالفعللل اعترافللا بالفشللل، ألن الموافقللة الللتي يتم ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "فلجللوؤهم إلى  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
الحصول عليها بموجب اإلبتزاز، قيمتها أضعف من القبول الذي يتخلى فيه الفرد عمدا عن قيمه الروحيللة أو مبادئلله األخالقيلة

.لإلستفادة من بعض المزايا

ذكرياتكم فيما يخص المبدأ الكوني ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا ".االعتقادات المتعلقة بالديانات أو بالعلم المتشدد للعصور األخيرة تتناقض اآلن مع  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
أعيلد ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "لكن من اآلن فصاعدا، ذكرياتكم هي التي ستبني غريلزة بقلائكم، اللتي ال يمكنكم كبتهلا ألن غريلزة البقللاء هلذه هي آليلة  .
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.إحياؤها بالشفرات الجينية لفيروسات المذنبات، التي يجدر اعتبارها ناقال طبيعيا لتطور اإلنسان لهذه الفيروسللات اآلتيللة من ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.أعماق الكون عمل محدد ومفيد لتحسين جينوم الفرد، وهذا وفقا لميراثه الجيني وخاصة لتردد الرنين الذي يصدر منه

، سلليتم من وجهللة نظللر التطللور، مثل فلليروس الكوفيللد اهتارفش يف يفخت ،(بالفعل، األفراد المصابون بفيروسات المذنبات الطبيعية أو المصطنعة  اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا)
.تحييدهم، قتلهم أو تعقيمهم بينما آخرون، بفضل ارتفاع ترددهم االهتزازي، سينجون، ويمكنهم تحقيق قفزات تطورية بفضللل

.syncytine،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ : السانسيتين  بروتين مميز للغاية تنقله فيروسات المذنبات

.شفرات الفيروسات التي ينقلها هذا البروتين تعتبر الدافع الرئيسي لنمو جهاز التوالد عند جميع الثديات تقريبا

على الرغم من أن أعراض اإلصابة بحمالت الفيروسات الطبيعية أو المصطنعة هي تقريبا نفسها لدى كلل البشلر، فقللد حلدث
اكتسابها من فيروسات مختلفة بطريقة مستقلة، سبع مرات على األقل خالل تطلور الجنس البشلري، الشليء اللذي يتوافلق بدقلة
تجلبها الموجة وغبارها الحامل للفيروسات كل حدث تطوري من هللذا .مع نهاية كل دورة اتسمت بمرور المذنبات، التي  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

.النوع يحدث انفصاال إلى فروع مختلفة، سواء بالنسبة للثديات أو بالنسبة للجنس البشري حيث تنتشر هذه الفيروسات

.في بداية دورة التطور األخليرة لكلوكبكم، عمليلات التواللد كلانت بيوضلة وبعلد قفلزة تطوريلة ضلخمة أصلبحت وللودة كلان .
.يتضمن هذا التغيير التطوري تعديالت مهمة على المستوى الجزيئي للنظام الدموي، للمورفولوجيا، للمناعلة وللتمثيلل الغلذائي

يصبح إذن البروتين سانستين اللذي تنقلله فيروسلات الملذنبات علامال أساسليا لمثلل هلذه القفلزة في التطللور الجنيلني، ثم في
ماديا أخف للعيش .التطور هذه المرة، سيشارك هذا البروتين في قفزة تطورية جديدة، ستدفعكم نحو وقائع أكثر أثيرية و ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " .

: سؤال للمالك

قللد فهمنللا أن اإلنسللانية العاديللة وقعت في فخ اعتقاداتهللا الخاصللة، ألنهللا لم تأخللذ بعين االعتبللار تاريخهللا والتللاريخ الللدوريل
ةهجاومل نواعت تاكبش اولكشيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم ثيح ملاعلا يف قطانم كانه له ،اذه مغر .لألرض رغم هلذا، هلل هنللاك منللاطق في العللالم حيث من المحتمللل أن يسللتيقظ النللاس ويشللكلوا شللبكات تعللاون لمواجهللة

اإلستبداد والتغييرات الكوكبية ؟

تلميح الى هللو وسللطهم اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا)تولد جيوب من شبكات التعاون في أماكن عديدة، فلقد قيل أنه حيث يجتمع إثنان أو ثالثة بإسمه،  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
، لكي مكان أصلللهم أي في  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "اهتارفش يف يفخت ،(المسيح يكفي أن يجتمع ثالثة أشخاص، مندوبو نفس من ساللة كريستية، حيث يتواجدون  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا) اهتارفش يف يفخت ،(.

.يظهر هناك تغيير في الطاقة

تحقيق ينقلها هؤالء األشخاص، هي تجلي التي  الواعية والكلية لجميع اإلمكانات  التشغيل  المنطقية إلعادة  /ستكون النتيجة 
.هذه اإلمكانات على المستوى المادي وباتباع قاعدة متتالية فيبوناتشي التي تلبين كيلف تتطلور هلذه الطاقلة وتتكلاثر في الخللق،

.يمكنكم مشاهدة كيف بدأت تتضاعف هذه الجيوب

عالم عالم الناس العاديين والعالم الجديد  لجيوب الوعي هذه، هي أن العالم القديم  اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا)باإلضافة، عاقبة الزيادة المتحفظة  اهتارفش يف يفخت ،( اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا) ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.المستقبل قد بدآ في االنفصال ولكن كما قيل لكم، سيدوم العالمان لوقت معين قبل أن يستقر التغيلير التفاضللي واللترددي . اهتارفش يف يفخت ،(

يمكنكم مقارنة هذه العملية بلحظة الموت، التي خاللها تنفصل النفس عن الجسد، ولكنها تتيه في العلالم النجمي قبلل الوللوج
.إلى الكثافة الخامسة وبالتالي سيتم عبوركم إلى العالم الجديد بطريقة طبيعية وبلطف طالما ال توجد مقاومات للعملية .

أما بالنسبة ألعضاء مجموعة خدمة اللذات اللذين ال يفهملون هلذه العمليلة الطبيعيلة، سليحاولون إحلداث صلعودهم الخلاص
.بإرسللاء أجسللامهم مغناطيسلليا بللترددات الكثافللة الرابعللة، وذلللك بفضللل جسلليمات الغللرافين الشللهيرة حللتى أنهم سلليمددون

.إختباراتهم بمحاولة تغيير جينوم الكائنات البشرية

.هللذا المبللدأ الللذي ينظللر إليلله كعلم وراثللة، يشللير إلى تحسللين النسللل تم اسللتعماله منللذ آالف السللنين بهللدف الحصللول على
.محاصيل أفضل أو قطيع أكثر مقاوملة تم بعلدها إدخلال هلذه األيلديولوجيا في وعي الشلعوب كلدين جديلد يسلاهم في آليلات

.الطبيعة، مع ضمان أن االنسانية ستتم ترقيتها بأجناس أكثر تعلما

ولكن بمجرد تطبيقه على البشر كحل قصوي للمشاكل العالميلة، تحلول تحسلين النسلل إلى وسليلة من خاللهللا يسلتطيع نظللام
.جديدسايكوباتي وتكنوقراطي أن يتجسد وبدال من أن يؤدي إلى التجديد، فللإن هلذا المبلدأ قلد أدخلل معسلكرات اإلعتقللال من

.خالل الحبس في المنزل
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لهذا تتذوقون اليوم حالة حصار دائم، حرب ضد اإلرهاب الذي أسس بالهلع واألكاذيب الجسيمة، التي ستفيد ببساطة األمر
التطهير العرقي ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا ".ب ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "

: سؤال للمالك

ةهجاومل نواعت تاكبش اولكشيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم ثيح ملاعلا يف قطانم كانه له ،اذه مغر .المزيد والمزيد من الناس يتحدثون عن السيادة، يعلنونها من خالل اللجوء إلى القانون البحري نعلم أن هذه السلليادة المعلنللة
ةهجاومل نواعت تاكبش اولكشيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم ثيح ملاعلا يف قطانم كانه له ،اذه مغر .من تلقاء نفسها تقود الفرد فقط إلى الجانب اآلخر من الوهم المصللفوفي فلمللاذا ال يلزال بعض القضللاة يمنحللون المصلداقية

لهذا القانون البحري ؟

إعالن السلليادة من خالل استحضللار القللانون البحللري يشللير فقللط إلى أن الفللرد الللذي يلجللأ إليلله على علم بللأمور معينللة، ومن
المحتمل أنه ماسوني، روزيكروسي، أو أحلد المبتلدئين اللذي يطلالب أو يعلن إرادتله الحلرة، وهلو طلب يمكن لبعض القضلاة
.أخذه بعين االعتبار ولكن إعالن سيادته بهذه الطريقة، يبقى جزء من لعبة مصفوفة خدمة اللذات، وال يحلل تاريخله بللأي شللكل

! من األشكال

،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ : فيما يخص القانون البحري

https://ayakenji.wordpress.com/2014/11/15/la-loi-maritime-difference-personne-naturelle-personne-
juridique/

عندما يخونون هكذا نفسهم عن وعي، بإهمال أو بتجاوز أخالقياتهم العميقة والللدرس المقللدم لهم، مقابلل تخفيللف العقوبللة، أو
.لنفسهمةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " السيادة العميقةةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "الشهرة، أو السلطة أو أية منفعة أخرى، هؤالء األفراد ينبذون ببساطة 

.سيادة الكيان هي حالة داخلية وحميملة، تلردد رنين يتجلى بكلل معرفلة للقللوانين الكونيلة، وال تحتلاج إعالنهللا ألي كللان إنهلا
مسللتقيمين تمامللا للسللماح لهللذا ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "تتمثل ببساطة في االستعمال التام إلرادتكم الحرة، عن علم، الشيء الذي يتطلب أن تكونوا  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.الوعي العميق فقط، بتوجيه اختياراتكم وأفعالكم على الرغم من أنها الشرط الذي من أجله تجسدتم، ولو أنهللا يمكن ان تكللون

! .باهظة الثمن أحيانا، إال أن هذه الحرية ال يجب أن تقدر بثمن إنها ال تجنى بالمال

إلى يومنا هذا، ال تزال هذه السيادة الحقيقية تتجلى بالنسبة لمعظم الناس إال من خالل هزات طفيفة للوعي، التي رغم ذلك
.تتسبب في بداية تغيير في المصفوفة لكن ال أحد حتى اآلن يمكنه أن يفهم في الوقت الحالي التداعيات الحقيقية لهذه الطفللرة
ذكريات البارحلة الخاصلة بكم، المعلززة بكلل قناعلاتكم وأفكلاركم اللتي في كثلير من األحيلان ال ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "في المصفوفة ألن جميع  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " .

.أساس لها، هي التي ال تزال تحبسكم فيما يعتبر في الكثافة الثالثة بالماضي

، تشكل الوسيلة المثالية إلثارة هجمات عقلية أو طاقية، عامة تجارب تعيسة المتبقية من وقت مضى  النفسية  الندوب  اهتارفش يف يفخت ،(هذه  اهتارفش يف يفخت ،(ساغاش ضرم نع ةلوؤسملا)
.التي يتم ترتيبها دائما من قبل كيانات المجموعة المفترسة في خدمة الذات

، وترفضون الذكريات المقابلة، التي ليست سوى ثغرات في تركيباتكم الهجمات ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "وبالتالي عندما تصرون، تحتجون ضد هذه  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.النفسية، فإنكم تسهلون تشكيل حواجز دفاعية، عراقيل، انفصاالت عن اآلخرين، التي تصبح بعد ذلك جزء من الهجمة

حكم دون  ورؤية  المسلمة،  المعلومة  استيعاب  والمالحظة،  التراجع  تتعلموا  ان  يجب  الكشف  على  للحصول  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "ولكن  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا " ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
! في ظل هلذه الظلروف، تصلبح المعلوملة معرفلة، وإذا تم اكتسلابها بالجهلد والمثلابرة فإنهلا تبلني ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "مسبق صورة اللحظة ككل

.الكيان عندما ستصلون إلى هذه المرحلة من تحقيق الذات، ستنطلق إشارة االنتقال الكامل والنللاجح إلى مسللتقبلكم الجديللد،
.الذي سيقرع ناقوس نهاية القبضة السحيقة لمجموعة خدمة الذات على العقل االنساني

إن الوالدة المتأخرة والمؤلمة للسيادة الفردية الحقيقية في عقل االنسان، ال تكشف إال ببدايات تشكيك الساكنة في الخطابات
.الرسمية

جوهركم هو  وما  أصولكم  في  كنتم  بمن  لتذكركم  العصور،  أعماق  من  غامضة  قوة  جديد  من  تظهر  بدأت  لذلك،  .نتيجة 
ستقودكم إلى استرجاع سيادتكم الداخلية واالستخدام الكامل إلرادتكم الحرة، بمجرد ان تظلوا متمركزين بما يكفي من
.أجل السماح لوعيكم العميق فقط بتوجيه اختياراتكم وأفعالكم سينمو كل واحد منكم وسيرفع ترددات رنينه عندما سيصبح

.مدركا تماما لما يجهله عن ماضيه من أجزاء نفسه وإرثه
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.إن األوقات الحالية حاسمة، ليس فقط لتطور أنفسكم، ولكن أيضا لمستقبل عالمكم ومكانتكم فيلله لن يفلت أحللد من الكشللف
.العظيم الذي ال تشاهدون، في الوقت الحالي، سوى مقدماته

.فكلما تم الكشف عن األجنلدة العالميلة، كلملا ستشلن الشلعوب حربلا ضلد حكومتهلا ولكنكم ستشلاهدون أيضلا كيلف بسلبب
.معتقداتهم، سيهاجم الناس بعضهم البعض داخل األمم، الشعوب والعائالت

ال يمكن تصلوره لوصلفه، ولكن ال ينبغي أن يحليزكم عن األشلياء اللتي اخلترتم تجربتهلا قبلل ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "ما سيواجهه الشعب اإلنساني  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.مجيئكم إلى هذا العالم

.يدرك البعض منكم دورهم كمنارة في العاصفة، ويعرفللون سلحر رخي األملور لتحقيلق ذللك ولكن سلتتم دعلوتكم جميعلا،
.واحدا تلو اآلخر، للخروج من وهم السيطرة على أي جانب من جوانب الوجود المادي للكثافة الثالثة الحالية

يتعلق األمر بإعادة والدتكم ألنفسكم، أخيرا راشدين، متصلين من جديد بللالعوالم الروحيلة الللتي افتقلدتم سلهوالتها وأخالقهلا
.لفترة طويلة

.يبحث الكثيرون عن هذا الكشف طوال تجسلداتهم، لكن القليلل منهم ينجحلون في إخضلاع عقلولهم لتحقيلق ذللك تمتلكلون
.جميعا القدرة الفطرية الختراق العوالم العليا ومعرفة األبدية من المستوى المادي

الالنهايللة تقللع في كللل فجللوة بين فكللرتين، ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "فقط اسكنوا بوعي وبشكل كامل كل لحظة من حياتكم اليومية، الكتشاف أن هلذه  ةيقالخألاو ةيسفنلا ،ةيندبلا ةدحولا كاهتنإ ضارتعا نودب لوبق فدهتست يتلا ةريهشلا "
.وتذكروا أن أفكاركم، في معظم األحيان، ليست لكم

.لذلك يجب أن تدركوا أن ذكرياتكم تحصركم فيما يعتبر في الكثافة الثالثة بماضيكم أنتم مدعوون من اآلن للتوقف عن إعللادة
! صياغة أحداث من هذا الماضي، وحتى نسيان من كنتم، كي تظلوا حاضرين بشكل مطلق وكامل أمام واقعكم الحالي

ستشعرون حينها بقوة حب عميق للغاية، وذكاء عظيم لدرجة أنه سيغمركم شعور جليل بصغر حجمكم أمام الكللون، إلى حللد
.الذوبان فيه

،تاعومجملا لزع ،بعشلا ميسقت ،ةيعامتجا دويق ،نجس ،ةيمالعإ بيذاكأ : من أعماق أحلك ليلة التي توشكون على دخولها، سيسطع نوركم الللداخلي بشللدة أكللبر من أي إنني أعلن لكم من اليوم أنه
.وقت مضى

.يجب أال تخدعكم المظاهر أنتم على طريق الفضيلة دموع الفرح التي تغمركم اآلن تسقي الكوكب بأنقى وأروع ما فيكم . !

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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