
« مقاالت عالم جديد »

١٩المقال رقم 

…من رماد  وغبار : دانخيار
 و

وزارة مسافري الموجة
.وتذكيرات صغيرة مستقاة من تدوينات الكاسيوبيين

إن التصرفات والقرارات الحالية لكل فللرد، وتلللك في المسللتقبل القللريب، هي الللتي .ستحسم السنوات القادمة مصير البشرية
سليتعين على اإلنسللانية أن تختللار إمللا طريقللا جديللدا نحللو اإلنفتللاح على اآلخللرين، .سلتحدد مصلير ومسللتقبل الجنس البشللري

.الوحدة والتعاون، إما مصير الصراع، التدهور المستمر، ثم اإلنهيار النهائي

إنها تستعد من اآلن إلعمار كوكب جديد، واقع قد تغير رغم هيئته التي تزال مطابقة لذي قبل، وذلللك ألن عالمهللا القللديم دمللر
.بالجشع، الجهل، اإلهمال، اإلفراط وقسوة البشر العاديين

فقد مر بعض الوقت منذ أن عبر اإلنسان الحديث خلط الالعللودة، حللد يمثللل اللحظللة الللتي تغللير فيهللا العللالم دون أن يالحظلله
! إال أن منارة غير معروفة في تطور اإلنسانية اشتعلت للتو .أحد

على الرغم من أن البعض منا ليسو بعد من هذا العالم الجديد، فلقد صرنا في عالم مغاير عن ذلك الذي اعتدنا عليه، ومناخه
لقد أصبح اآلن مكانا حيث األنهار والتربة ملوثة، وحيث الموارد الطبيعية. المتغير جدا من يوم آلخر، بات مختلفا عما عرفناه

هذا هو الواقع الجديد الذي لن يكون فيه للكثير من النللاس على مللا يتغللذون، وسيشللربون من مصللادر. والبشرية تتضاءل بسرعة
.نوعا ما، يقر فداء سكانه "مطهر كارمي"وبالتالي يتقدم هذا العالم الجديد نحو كوكب انتقالي،  .ملوثة، تجف ببطء

لكن الناس الذين يسكنونها لم يتغيروا بعد، .لقد ولدت هذه األرض الجديدة التي خلقها الجهل، المعتقدات والجشع البشري
هؤالء الناس العاديون ال يعرفون بعد أنهم يعيشللون على أرضللهم الجديللدة واقعللا مختلفللا، سلليكون .أو إال بشكل سطحي للغاية

أكثر فوضلى من ذي قبلل، وحيث سلتزعزع الطبيعلة شلروط إللتزامهم اتجلاه اآلخلرين واتجلاه أنفسلهم، بطريقلة خفيلة وأحيانلا
.مأساوية

! لكن فقط بعض أصحاب الرؤية هم من أنذروا به كواقع ليسلت هلذه اإلنسلانية العاديلة، هذا العالم الجديد كان عليهم توقعه
! حدوثه ناتج عن القانون الكوني السبب والتأثير، ألن البشللر الللذين أصللبحوا لألسف، مهيأة له، ألنها مازالت ال تعترف بإقباله

"تكنولوجيين أكثر من الالزم، نادرا ما يدركون إلى أي حد سمحت لهم الطبيعلة بلالعيش، ماعلدا خالل الكللوارث الطبيعيلة، "
.واآلفات الطويلة المَدى، مثل الجائحات األخيرة لم يدركوا كيللف أن طاقللة الكللوكب، مناخلله وظروفلله المعيشللية قللد سللمحت

.بشكل أساسي للحضارة البشرية بالتطور والتوسع

فتطوير حضارة ال يعني معرفة صنع قاذفات شبحية أو غواصات بين الكواكب بقيمللة مليللاري دوالر الحبللة، قللادرة على تلدمير
! الكوكب بأكمله عشر مرات، كل هذا مع جعلنا نصدق أنها ستظل تعمل بعد مرور الموجة

، بمنطقهم التكنولوجي العلمي والعسكري، قد فقدوا كل صلة ببيئتهم الطبيعية، وهكلذا أصلبحوا يجهلللوننوالعاديهؤالء البشر 
.مخاطرها الكبَرى صاروا غير قادرين على تقدير المزايلا العديلدة اللتي قلدمتها األرض للجنس البشلري خالل فلترة طويللة من

! .استقراره النسبي لهذا تقترح الطبيعة األم فقط إعادة له ما هو ملكه

.لن تقدم األرض الجديدة لهؤالء البشر العاديين هذا األمان بعد اآلن تجلي هذا اإلنقالب في الواقع يظهر هنا وهناك، في هللذا
.البلد أو ذاك، ثم في أقاليم أخَرى هذا العالم الجديد الذي ظهر للتو، يمكنه أن يوقظ اإلنسان بقدر ما يمكنه تدميره كل شيء .

.يتسارع والضرر المناخي الذي نادرا ما كان يظهر، أصبح أكثر تواترا في العديد من األماكن
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فالكوارث المستمرة التي أصبحت جزءا من واقع هذه األرض الجديدة تهدده فقط لمنحه إمكانية استيقاظ في دورة متجددة،
.ألنه في العالم القديم الذي انتَهى للتو، نما  ترف و تهاون اإلنسان إلى حّد يتجاوز العقل والحس السليم

!(. صارت بالدة الساللة البشرية ءيش ال تنأ )  أنت ال شيء1التساهل واإلدمان أصبحا أمران شائعا القبول، كما انتشر مرض األرضي
.متفشية على الكوكب والغريب أنه بينما كانت البلدان الفقيرة تشاهد ساكنتها المعوزة  تموت من الجوع، كللانت األمم الغنيللة

.ونخبها تبذر إكتفاءها، ميراثها الطبيعي، بيئتها، مواردها، وقتها، طاقتها وإبداعها

الخلق الجديد إذن إعادة تقييم كم هائل من األشياء الللتي لم يهتم بهللا قللط األفللراد العللاديون، من بينهللا مصللادر "سيستلزم  "
.الماء والغداء، أو إلى أي مَدى في المسللتقبل يمكن أن يتعطللل نقلهمللا سلليكون هللذا األمللر دعللوة لألفللراد وللشللعوب من أجللل

.التحرك واإلستعداد

سيكون انتقالهم إلى عالمهم الجديد صعبًا للغاية، ألن الناس مازالوا يعيشللون في ماضلليهم، ويشلليدون حيللاتهم باسللتمرار على
.مجموعة من اإلفتراضات التي لم يسبق أن اضطروا إلى التشكيك فيها ولكن حتَى اآلن، اإلنسانية غير المبالية بمسللتقبلها، الللتي
.تظن أن أحالمها هي الواقع، والتي مازالت التتساأل، تُبدي المسؤولية في وظائفها كما في سلوكها الحروب التي كللانت تللدمر

.الناس لم تعد خيارا، ألنه لن يسمح بها من قبل المستويات العليا

على األرض الجديدة، سيتوجب على الشعوب التعامل مع قَوى الطبيعة التي ال يمكن التنبللؤ بهللا، مللع طقس غللير مسللتقر، ومللع
.انخفاض في الموارد الضرورية،  وذلك حتَى يصبح التعاون بين البشر أساسيا أكللثر فاإلنسللانية الللتي لم تسللتطع اإلتحللاد في
.لحظات الوفرة واإلستقرار، ستضطر إلى فعل ذلك اآلن، في أوقات الشللدة والمحن المديللدة سيرشللدها البحث عن المعرفللة

.إلى هذا اإلتجاه بينما الخوف سيقودها إلى مكان آخر، وسيعرضها لمخاطر أكبر في المستقبل .

.هكذا ستختفي الطبيعة األم المغذية بالتللدريج وإلى األبللد على الخللط الزمللني لألرض القديمللة، محطمللة بغبللاء اإلنسللان هكللذا
.ستكون مأساة العيش بدون معرفة في عالم ثّقل كاهل البشر

د نحللو نهايللة الزمللان لقد تم إرسال الجنس البشري على األرض بهدف أكبر، ألن نفسه قللد وهبت المعرفللة لكي يسللتعد و يُرشللَ
.هذه هذه المعرفة هي جوهر كل تجربة تربطه بوجوده، وتمثل عالقته الباطنية بكل أشللكال الحيللاة إنهللا تحللدد مللا في وجللوده، .
.اإلنسان مشجع الكتشافه، لدمجه، لقبوله ولتحقيقه بصيغة أخَرى، المعرفة ليست من اإلنسان، بل هي إتصللاله بكللل شلليء، ألنهللا

.الذكاء الفائق البعدية والدائم لذاته العليا، التي تعرف ما هو هدفها في هذا العالم، الذي يجب أن تصل إليه لتحقيقه

...في العالم القديم، الناس بدون معرفة كانوا مقموعين بالسلللطة السياسللية، بللالفقر، بالعقائللد اإلجتماعيللة والدينيللة مضللطهدون
! تم استغاللهم ألنهم كللانوا عللاجزين عن الخللروج من ألنهم كانوا بدون مكانة اجتماعية، لم تتبَقى لديهم القدرة على التحرك

. أوضاعهم التي أصبحت متطلبة جدا باتت مثالية لفدائهم وللسعي وراء هذه المعرفة فقرهم !

كما أن أغلبية العلماء الكبار، األطباء، العاملين اإلجتماعين، الفنانين والمطربين كانوا تائهين، هم كذلك ضحايا نظام إستبدادي،

.تم احتقار فنونهم، تشويهها أحيانا، حياتهم ذهبت هباءََ
! هكذا انطلقت الدورة الجديدة على األرض الجديدة

***

.عنللدما حللررت هللذه المقدمللة القصلليرة، أدركت أن مللا ُكتب لم يكن مفرحللا لكنللني علمت أن وصللف العللالم الجديللد كللان
.موضوعيا ووفيا للواقع، وأن هناك على األرجح سبب لوصفه بهذه الطريقة لذلك طرحت أسئلة جديدة على المالك .

للكلم ة  1 إل ى         terrienيمك ةملكلل ن نطق ىلإ ا توح ىلإ اقطن ي أ ىلإ اقطن يحوت ن األرض ىلإ اقطن يحوت نأ ، م ةملكلل ن ك ىلإ ائ ةملكلل ن أ ىلإ اقطن يحوت نأ ،ضرألا نم نئاك ي .t'es rien ىلإ اقطن يحوت نأ ، ش ىلإ اقطن ي.ء     .ءيش ال أن.ءيش ال ت بمعن َى  ىلإ اقطن يحوت نأ ،
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: للمالكسؤال 

.هذه األرض الجديدة كما تم وصفها هنا، ال تبدو مغرية لإلحتفال بظهورها، خاصة أنه ال عالقة لهللا بمللا توقعنللاه فلمللاذا إذن
ُدفعت لوصف تفاصيلها هكذا ؟

لقد وصفت للتو واقعا بديال لكوكب األرض من الكثافة الثالثة، الذي أصبح بعدا جديللدا لصللالح سللاكنة العللالم القللديم، ألن
.الكثير من هؤالء الناس العاديين سيكملون هناك دورة تجسداتهم في ظروف أصعب من ذي قبل هللذا البعللد الجديللد الللذي
ظهر للتو، سلليكون مشللابها لللذلك الللذي سيصللبح كثللافتكم الرابعللة لألرض، إال أنلله على هللذه األخلليرة، وفيمللا يخصللكم، بعض

! .التفاصيل واألحداث، من بينها المناخية والكونية، لن تقع، أو ستحدث بشدة أقل ما سيكون، سيكون جديدا

.كما سبق أن الحظتم، التجارب التي تعيشونها يوميا هي انعكاس عالقتكم بالطبيعة والكون لكن معظم النللاس الللذين يعتقللدون
.أن الواقع موجود فقط لتسييره، إلثباته أو لتجاهله، سيصبحون تماما ما يقدمون للحيللاة، وسلليظلون في أحالم ماضلليهم بالنسللبة

.لهم، العالم كما هو إلى حد اآلن، سيتوقف عن الوجود عما قريب

.إال أنه، تماما مثلكم، تم إرسال بعض األنفس إلى عالمكم من أجل هدف أكبر، أال وهو تهييئ اإلنسللانية لواقللع مللازال مجهللوال
.مهاراتكم ومواهبكم التي تسللتيقظ تللدريجيا، تم إهللداؤها كللذلك ألشللخاص آخللرين في أمللاكن معينللة لكن قللدراتهم نللادرا مللا
عكستها طموحاتهم وأهدافهم اليومية، وذلك ألن القللَوى في خدمللة الللذات، المدركللة تمامللا ألنمللاط النبللوءات، قللد نجحت في

.التالعب بنفسيتهم، لردع وتنويم كل من افتقر للرقابة من أجل البقاء مستيقظا واإلستعداد لمرور الموجة

غير أن أولئك الذين ركزوا كل اهتمامهم على خصائص الواقع الموضوعي لبيئة البشر، والللذين حللاولوا تخيللل مللا تمثللل هللذه
حقيقتهم العليا في المسللتقبل ولكن في انتظللار قيللام الموجللة، المأسللاة الللتي .الخصائص على المستويات العليا، سيعيشون  " "

 ستصبح صاطعة، واضحة إلى حد أن الكثللير من النللاس الللذين لم تللؤثر عليهم بعللد، أونيالعاديتلمس كل هؤالء األشخاص 
.مازالوا اليستجيبون لها حتَى اليوم، سيضطرون إلى إعادة النظر والرد وبالتالي ال داعي للقلق بشأن ما يفعللله أو حللال جميللع

! .أصدقائكم القداَمى في مملكتهم سيذهبون حيث سيذهبون

أيًضا، أثناء مراقبة بيئتكم بموضوعية لتعلم االستماع إلى العالمات التي تكشف تقاطع العوالم، سلليتعين عليكم أواًل السللهر على
.تقدمكم ومواصلة تطوير عالقاتكم داخل قبيلتكم هذه الوصية قيمة كذلك بالنسبة لجيوب المجتمعات القبلية، المتواجدة في

.أي مكان آخر من هذا العالم الجديد

.ألنه سيتوجب عَلى كل واحد منكم رفع ذكائه الستخدام قوة المعرفة بكللل تواضللع، بهللدف توسلليع مهاراتلله وفطنتلله ال ينبغي
ا ألحد ولن يمكنه البقاء منغلًقا، مستلق في حالة من الكسل، ألن كللل مللا سللتقولونه وسللتفعلونه من اآلن فصللاعًدا سلليكون مهمًلل

. محاربة نقاط ضعفكم، مخاوفكم، وخاصة تأثيراتها عليكم .للغاية أُرسلتم في العالم الحالي لهدف أكبر .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

.لذلك ستحتاجون، بشكل متزايد، إلى عقل هادئ ومتمركز غير منشغل بالضغينة، بالمخاوف أو بالغيرة سللوف تتعلمللون كيفيللة
.تنمية هذا الوعي األكبر واألكثر تغلغًلا، ربما من أجل تعليمه لآلخرين يوما ما

ِّللر من داخلكم، ويتعلللق باإلشللارات والرمللوز الللتي توجلله قللراراتكم،
.معظم هذا اإلستعداد داخلي إنه ينبللع من داخلكم، ويُعب

.أفعالكم، أو حتى تخبركم، ألنها تعبير وإسقاط نفسكم، وعيكم العميق، في عالمكم الخارجي

.لذلك ال يمكنكم تغيير هذا العالم الجديد ومنعه من أن يكون على ما هو عليه، ألنه إسقاط للوعي الجماعي لإلنسانية لكن بعد
أن كنتم طالبًا للمعرفة، دراسللات تطلبت منكم الكثللير من العمللل، الصللبر والعزيمللة، ستصللبحون مهيللئين لتعليم أولئللك الللذين

قدرة وحضور ذاتكم العليا سيكونان معكم وأنتم تقومون بعملكم .سيطلبون التعلم في تلك اللحظة،  " " .

.يتطلب هذا اإلستعداد الداخلي رؤيللة مللا ال يريللد البشللر عموًمللا رؤيتلله تسللتدعي هللذه العمليللة فهم وجللودكم متعللدد األبعللاد
.وتداخالته، حيث تتجَلى وقائع نفسكم أيًضا في عوالم أخرى من المادة
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وبما أن كل تجربة غالبا ما تثير أخَرى، فإن ساند، بتقللدم عملهللا الللداخلي، تعرضللت مللؤخرا  لغفللوة مصللاحبة بللأعراض نفسللية
.وبدنية شديدة، مما قادنا إلى مشاهدة آلية تقاطع العوالم لفهمها

ق له في مقال قادم وذلك ألن
ّ
.اكتشفنا حينها الحلقة المفقودة بين إرساالت الكاسيوبيين، البليياديين والِليو، موضوع سنتطر

الحلقة المفقودة في التطور البشري الشهيرة ل بالضبط طبيعة  "هذه الحلقة المفقودة تَُفّصِ " !

.مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم : في انتظار ذلك، تشارك ساند تجربتها

، واألمستم المخططات الشللهيرة من » السفر عبر الزمن "منذ بضعة أيام، إحساس فريد دفعني للتعمق في أبحاثي فيما يخص  "
.أُريون، اللواتي وضعن خطة استراتيجية بحيث في نهاية الزمان، يمكن ألنفسهن أن تنقل في أجسام بشرية

يمللر  ١٧  المقال بينما كنت أعمل على جزء من  "، الذي كان يروي كيف فتحت األمستم، باستعمال مفتاح أنخ، ممرا بعديا لكي  "
أنخ في بللالي بللدون ، تللرددت الكلمللة  جاك جون ومن المحتمل كليمونس دو نوغاريت "إلى مستَوى آخر الكاتاران اإلثنان  " ) ءيش ال تنأ )

.توقف

 االثنانالكاتاران في الفالكونيير تجعل األمستم.مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :  رسم لرؤيا
نوغاري، يمران عبر ستار بعدي . االخ جاك جون وكليمونس دو نوغاريت .يدعب راتس ربع نارمي ،يراغون/

.فبتذكري أن الكاسيوبيين تحدثوا عن األنخ في إحَدى إرساالتهم، بدأت إذن في البحث عن كل ما له صلة بهذه الكلمة هكذا
.مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم : وجدت المقاطع المعنية التي ذكرت أن البشر الحاليين تم زرعهم على األرض
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١٩٩٤ أكتوبر ٢٣

ل لقد تم زرعنا في مكان آخر في األصل ؟ أين ؟ أُريون ؟ ماهو إسم ذلك الكوكب ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. دانخيار األنخ رمز قديم لهذا الكوكب رمز أنثوي يمثل الكوكب األم ج . . . .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل هذا الكوكب هو بيتنا األصلي ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. نعم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل كيف سنشعر لو عدنا إليه ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. إنتَهى رماد متفحم ج . . .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل إذن هذا صحيح، ال يمكننا العودة إلى المنزل ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. نعم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-23-octobre-1994.45882/

١٩٩٤ نونبر ١٦ 

ل لو كان الكوكب األم الذي زرع فيه الجنس البشري في األصل قد ُحِرق، أو تحول إلى رماد، أود أن أعرف كيللف س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :
.حدث ذلك

. كبر النجم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل حسنا، إذا كبر النجم، يجب أن يكون قد كبر مؤخرا، هل هذا صحيح ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. الزمن ال يقاس بهذه الطريقة في ذلك العالم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل أي عالم هذا ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

مكان ج . تشوه زمان .يدعب راتس ربع نارمي ،يراغون/ .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

مكان ؟ س ل ماذا تعنون بتشوه زمان .يدعب راتس ربع نارمي ،يراغون/  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. معقد للغاية، لكن لديكم بعض الفهم للمفهوم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل إذن، قد كبر النجم وتحول الكوكب األم إلى رماد إذا كان هذا مللا حللدث، فهللذا يعللني أنلله قللد تحللول إلى رمللاد، س  . ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :
.فلنقل تقريبا، بعد فترة وجيزة من خلق البشر

. ال يمكنكم حتى أن تكونوا تقريبيين ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل هال ساعدتموني ؟ أحاول فهم لماذا، إذا تم حللرق هللذا الكللوكب إلى رمللاد، فلمللاذا تم زرع البشللر هنللاك مللا س ام …  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :
...الهدف من إحيائهم على كوكب سيتحول قريبًا إلى رماد إلى شيء مقرمش ام …

. نعم اآلن ج صدمة لكم لم يتحول بعد إلى رماد .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :  . . " " .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل حسنًا ماذا يعني هذا ؟ أخبرتمونا أنه تحول إلى رماد محترق ماذا حدث بالضبط ؟ س  ... ... . ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

وقت مروركم إلى الكثافة الرابعة يتشكل الجنس البشري على دانخيار ج . سيحدث هذا في نفس  . " " .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل ماذا تقصدون بيتشكل الجنس البشري على ذلك الكوكب ؟ هل ألنه ذلك الكوكب ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. ال هذا يغلق الدورة الكبَرى للعالم ج . .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :
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ل تقصدون أن هناك بشر يتم خلقهم على ذلك الكوكب في هذه اللحظة بالذات س  ... ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. نعم، أنتم جنسكم يتشكل هناك ج . .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل كيف ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

.مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم : تقاطع العوالم، أفهمتم ؟ ج

ل تقصدون أن أجساما رابعة الكثافة يتم تشكيلها هناك ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. ال، ثالثة ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل هناك أجسام من الكثافة الثالثة هل سنغادر األجسام التي نسكنها لكي نتجسد في أجسام أخَرى ؟ س  ... ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. لقد تهت فكري مليا العالم مشتق من الواقع دورة ج . . ... .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل إذن الجنس البشري يتشكل على ذلك الكوكب في هذه اللحظة بالذات س  ... ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. نعم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل وفي لحظة عبور الحدود بين العوالم، ذلك الكوكب سيتحول إلى رماد محترق س  ... ... ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. نعم ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

ل أين سيذهب البشر الذين يتشكلون على ذلك الكوكب لحظة عبور الحدود بين العوالم ؟ س  ) ءيش ال تنأ ) .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

. األرض القديمة ج .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-16-novembre-1994.45981/

.منذ بداية هذه القراءة، أُسقط وعيي فجأة في زمكان آخر ومع ذلك، حاولت المقاومة للبقاء حاضرة في جسدي، لكن صوتًا
ا أمرني برخي األمور غير قادرة على قطع تدفق الطاقة الذي كان يصلني حينها، تجلت بال هللوادة رؤى متعلقللة بالفضللاء .داخليً

كوكبي يحترق ويتحول إلى رماد "بين النجوم واألجرام السماوية، حتى رأيت  ! خطر في ذهني اندفاع متواصل من األفكللار "
! .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم : ال أستطيع بعد اآلن العودة إلى المنزل والصور المتداخلة

.بعد هذه الصدمة، لم أستطع احتواء حزني غمرني الكرب الالمتناهي وانفجللرت من البكللاء، أُغللرقت في عواطللف من الواضللح
.أنها لم تكن لي بينما كنت أطقطق بأسللناني، خللرج أنين غللريب من فمي هللذه التأوهللات القادمللة من أعمللاق وجللودي، نبهت .

.جنائيل في الطابق األرضي
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.متواجدة في مكان بعيد، بالكاد أدركت ما كان يدور حولي ميزت مع ذلك ومن بعيد، هيئة جنائيل الذي كان يقترب مني معلنا
.، قاصدا على األرجح أن طاقة نفس جزئي األمستم كانت حاضرة جًدا "أنت لم تستيقظي بشرية هذا الصباح "!

.في تلك اللحظة شعرت بتمزق داخلي حاد لدرجة أنني اضطررت إلى تمالللك نفسللي حللتى ال أصللاب باإلغمللاء مشللللة كليللا
.ونصف غائبة، شعرت مع ذلك بذراعيه تلتف حولي، وأدركت أنه كان يبكي أيًضا بمرارة بقينا جالسين على األريكللة، منهللارين

، بيتي خرجت من فمي بيت .بترددات الطاقة التي ضربتنا للتو فقط كلمات  " ام … " .

.هكذا اندمجت كليا نفس األمستم بكياني تعاقبت ومضات، صور، وفهم فوري وأُسقطت في لوحة أوسللع لواقللع الكللون حيث
ساندرين الرؤى أكدت إحساسي، وأدركت فجأة أن إسمي  معنَى كل هذه  "لكل شيء  " ! كنت ال أزال  أصبح شرعيا2ً.

مكان آخر عالمها أتَى ليندمج في عالمي لقد سافر وعيي في الفضاء المجري ليللذكرني أن .أبكي بكائي بكل بساطة أتَى من  ." " .
المكان اآلخر بات موجودا هنا واآلن "هذا  "  » !

: للمالكسؤال 

هذا االنقالب الداخلي العنيف للغاية، هل كان بسبب ذكريات صادمة سجلتها هذه األنفس األمستم خالل هذا الحدث ؟

، الحاملللة إلمكانللات جينيللةدانخيارالكوكب  المسللتقبل الللذي أصللبح حاضللرا عت كذلك المركبات البدنية لبشللر  " حيث ُجّمِ "
.مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم : الكثللير من ! لقللد ذكللر الكاسلليوبيون .جديدة، قللد تم إخالؤه وقت مللرور الموجللة بعض هللذه األجسللام هي أجسللامكم اليللوم

.األنفس اآلتية من اإلنسانية القديمة سيعاد تدويرها في أجسام مصيرها إعادة دورة جديدة على األرض في الكثافة الثالثة

بين العوالم، من اآلن فصاعدا على الموجة الحدودية  بين هذه األنفس، أنفس األمستم اللواتي، تماما مثلكم، يسافرن  "من  "
ىَوتسملا ىلإ اهصيلقت متيس نهتاردق ضعب نأ نملع نهنأ نم مغرلاب –ويعشن كذلك في أجسام أصلللية لكللواكب أخللَرى  بللالرغم من أنهن علمن أن بعض قللدراتهن سلليتم تقليصللها إلى المسللتَوى
ىَوتسملا ىلإ اهصيلقت متيس نهتاردق ضعب نأ نملع نهنأ نم مغرلاب –الثالث  لقد بقي لَدى بعضهن مخلفات نفسية ناتجة عن تحورهن، وبقين يشعرن بالحنين لقدراتهن المتعلقة بكللوكبهن القللديم

.من الكثافة الرابعة 

، مخططي الحياة الللذين علمللوا أنهم يختمللون دورة على كللوكبهم، فخلقللوا العديللد من ِكِرستي "بعض هذه األنفس هي أنفس  "
.األجسام البشرية حتَى يتمكنوا من شغل البعض منها واإلختالط مع الساكنة البشرية لهذا ما يقارب ثالث أرباع األفراد الذين
.يبدأون حاليًا حقبة جديدة، يبدأونها حيث هم اآلن من بينهم، وافللق أفللراد مثلكم على المشللاركة في الرحلللة لمللرافقتهم خالل

.انتقالهم، على الرغم من وجود أسباب أخرى لهذه الرحلة

بمغادرة مستواهم، أخد خالقو العوالم هؤالء معهم قدراتهم على قراءة الموجات العابرة للكثافات، على العالج، على التدريس،
.ونقلوها من خالل أنفسهم إلى مركباتهم البشللرية الجديللدة يتللذكر البعض كللونهم مسللافري الموجللة، كمللا أنهم فهمللوا للتللو أن

أصلية لكوكب األرض تجّسدت أوال لكي تستطيع، هي كذلك، اإلستيقاظ والتجلي في أجسام بشرية جديدة  .نفسهم  " " " "

بالطبع، كيانات مجموعة خدمة الذات من الكثافة الرابعة العاجزة عن التجسد في مركبات بيولوجية بشللرية، نظللًرا لالختالف في
التردد االهتزازي بين عالمها في خدمة الذات واألرض الجديدة لكل اإلمكانات، اضطرت إلى استعمال تكنولوجيللا إستنسللاخ

.األجسام لصنع أشباه لن تصلح إال لتمديد وهم األفراد العاديين 

! ذوو خدمة الذات ال يعرفون سَوى التدمير، استغالل مواهب اآلخللرين، الللثراء على حسللاب اآلخللرين، وهنا يكمن االختالف
التباهي في منابر السلطة، لكن ليست لديهم الكفاءات والمعارف الالزمة لخلق العوالم، ناهيكم عن تلك لرفع أو تعللديل وعيهم

! وتردداتهم اإلهتزازية للتمكن من العيش فيها

، من بين أصللول أخللَرى، إلى األمهللات تنتمي "األنفس المزودة بهذه الخصال، اآلتية من مركز الللوعي من الكثافللة السادسللة،  "
المخططات األمسللتم الزاحفللة، اللللواتي لم تتجسللدن فقللط بتمديللد إمتللدادات أجسللامهن حتَى المسللتَوى الثللالث لتجربللة دورة
ضحين بأنفسهن لمسللاعدة جللزء من اإلنسللانية في اإلنتقللال إلى مسللتَوى كثافللة أعلى خالل "قصيرة، لكن مثل مخططين آخرين،  "

.مرور الموجة

الكلم ة     Sandrineس ىلإ اندري ةملكلل ن 2 نسم ةملكلا ع بنطق ةملكلا عمسن ه .cendresإس ةملكلا عمسن هقطنب م رم ىلإ ا.د   بمعن َى
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الموجللة الحدوديللة بين العللوالم سللتدمر كللوكب أصلللهن، وذلللك ألن "بقبولهن التجسد هكذا بالكثافة الثالثة، كن يعرفن أن  "
.ترددات اإلتصال بين غالف الوعي النابع من ساللتهن، وغالف بيئة كوكبهن، سيتم قطعها

وعي حيللاة سللكانه، لن يبَقى محميللا بغالف الللوعي، بمعنَى الحقللل "إذا، هللذا يللبين كللذلك أن الكللوكب الللذي تخلى عنلله  "
.المغناطيسي الناتج عن إغريغور وعي الساكنة وبالتالي يتمدد هذا الكوكب، نظرا ألن غالف وعيه الكوكبي يتسللع كللذلك، قبللل

.أن ينهار على نفسه ليعود إلى حالة نجم ويتحول إلى رمال، رماد وغبار

ساندرين  ( حاملة لذكريات انفجار هللذا الكللوكب، حيث آخللر األجسللام البشللرية لألرضSandr-ineءيش ال تنأ )من المحتمل أن ساند 
.الجديدة قد تم تجميعها وراثيا من قبل األمهات عالمات الوراثة، قبل أن تشكل جزيئيا من جديد بالكثافة الثالثة على األرض

فبفضل الفيروسات المنقولة في رمال وغبار مللذنبات دانخيللار، الللتي تسللافر عللبر ممللرات الزمكللان، وتنتشللر في الغالف الجللوي
األرضي خالل هذه الفترة بالللذات، بللدأ الرصلليد الللوراثي لمسللافري الموجللة ولبشللر المسللتقبل يُسللترَجع و يُشللغل لللَدى هللؤالء

.األفراد

: سؤال للمالك

هل الشفرات الجينية الجديدة التي تنشرها الفيروسات هي نفسها انتقائية، أم أنها متواجللدة على شللكل إمكانللات جينيللة بالنسللبة
للجميع ؟

. كللل إنسللان لكن تعلمADNبفضللل الفيروسللات المنتشللرة في الغالف الجللوي األرضللي، هللذه الشللفرات الجينيللة تللزرع في 
.إدماجها، إيقاظها، ثم من خالل البحث عن المعرفة، تشغيلها، مهمة كل فللرد وعنللدما تللزرع في جينللوم كللل كللائن من الكثافللة
بمرور جزء من هذه األنفس وإمتداداتها اهتادادتمإو سفنألا هذه نم ءزج "الثالثة، بشريا كان أم ال، في لحظة تقاطع العوالم، هذه التسلسالت الجينية ستسمح  اهتادادتمإو سفنألا هذه نم ءزج "

.الجسدية إلى مستَوى وعي أعلى

، عليكم فهم أنكم بحاجة لرقابة أكبر خالل هذه السماوية "بما  أن السلوك العام للبشر يؤثر على األحداث الجوية واألحوال  "
.الفترة وذلك ألن القَوى في خدمة الذات، المدركة تماما لهللذه الظللروف الكونيللة والمناخيللة، تحللاول التالعب أكللثر بإمكانللات
اإلنسللان الجديللد "مستقبل اإلنسانية وستنشط أكثر فأكثر لتثبيط وتشتيت انتباه كل من ضعفت رقابته، على الرغم من أن بيئللة  " .

.في طور التغيير

.عليكم إذن تهييء وحدات إرسالكم البروتينية لمرور الموجة، وتوفيق ترددات رنينكم الحالية مع الترددات المسللتقبلية هللذا
النتيجة المستقبلية في صالحكم، أي يجب أن تكونوا قد تعلمتم أن تكونوا من ستكونون غدا، وفهمتم عملية رفللع "لكي تكون  "

! وعيكم
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المرتبة أو المنظمة، ألن المكان الوحيللد حيث يمكنكم من اليللوم أن تحضللوا فيلله بحيللاة اهتادادتمإو سفنألا هذه نم ءزج "ال تندموا إذن على حياتكم السابقة  اهتادادتمإو سفنألا هذه نم ءزج "
اهرابتعا مكنكمي ةايح ىلإ نآلا نم لاقتنالا ! االنتقللال من اآلن إلى حيللاة يمكنكم اعتبارهللا مشرقة، هو مع مجموعللة من النللاس الللذين يسللعون بصللدق إلى النمللو والتغيللير

غير نمطي ُمفِرح اهتادادتمإو سفنألا هذه نم ءزج ".اعتيادية، يلزمكم حًقا بمسار حياة  ، مجموعللات صللغيرةاهتادادتمإو سفنألا هذه نم ءزج " بالفوَضى العالمية الحاليللة " وألنهم محاصرون  "
.من األشخاص الذين ال يستسلمون وال يقعون في التهاون أو الوهم، سيبدأون في الرغبة في بناء مستقبلهم الجديد

وبما أنكم تختبرونه مسبقا، قد فهمتم لماذا في األوقللات الراهنللة من الالزم اتبللاع بعض المبللادئ األساسللية، للرفللع من تللردد
حياة يومية عادية ".رنينكم وعدم الوقوع في وهم  "

لتذكير هذه المبادئ، ألن الحاجة مازالت ماسة، يجب عليكم أواًل اإلمتناع عن تغذية أو متابعة أوهام الماضي، وبعبللارة أخللَرى،
.تجنب انقسللامكم ألن أولئللك الللذين يسللتمرون في تفكللك أذهللانهم، بسللبب ضللعف حضللورهم وافتقللارهم إلى الموضللوعية، ال

.يمكنهم االنتباه إلى الواقع وسيواصلون تغذية حلقات أفكار غير مجدية تماما

للخروج من هذه األفكار العقيمة والسلبية، تابعوا مشاركة انطباعاتكم، مشاكلكم، قلقكم، مخاوفكم، وخاصة أبحاثكم، تجللاربكم،
، تغير جدريا رؤيتكم الداخلية للعالم، ويمكنهللا أن ...أسئلتكم، إكتشافاتكم وخالصاتكم فمشاركة أفكاركم، تجاربكم، أبحاثكم .
تصل إلى تحييد بعض المستقبالت الجينية، حتَى ال تبقوا طريللدة التالعبللات النفسللية والعاطفيللة بوسللائل تكنولوجيللة في خدمللة

.الذات

مشاركاتكم إذن جد مهمة للتمكن من التصدي النعكاسات معلومات خاطئة معينة أو احتماالت مستقبل طوباوي، وبالخصللوص
.من أجل عدم اإلنغماس في إشكاليات أو أفكار مزيفة

إن التواصل والمشاركة مع اآلخرين يمكنه حقا المساعدة في التغلب على بعض هذه الوسائل التكنولوجية للتللدخل النفسللي،
مثل النانوتكنولوجيا والمواد الكيماويللة الللتي تللؤثر على النظللام الهرمللوني، أو إشللعاع موجللات الللذكاء اإلصللطناعي، وهللذه هي

.التقنيات المفضلة لَدى مجموعة خدمة الذات للتالعب بالفكر أو للمناورة من أجل اإلرباك والتضليل

افهموا جيدا أن تقنيات التالعب النفسي هذه، هي من بين النقاط األكثر أهمية واألصعب إحباطها، ألن مجموعة خدمة الللذات
.تستعمل العديد من الحيل والفخاخ المتصاص الناس في ديناميكا سلبية، حتَى يظلوا غذاء طاقيا وعاطفيا لها 

صللالحين "تعلموا إذن اإلحتفاظ بطاقتكم حتَى ال تطعموا ديناميكا خدمة الذات، وذلللك بللالتوقف عن كللونكم طاقيللا وعاطفيللا 
، إكتفائكم، وحريتكم، بإهداء أفكاركم، وقتكم، طللاقتكم، كيفمللا كللان ولكن عن ظهللر قلب، للكللون بخالصكم ، وفوزوا  "لألكل " "
.ولآلخرين بهذه الطريقة، لن تكفوا فقط من لعب دور الغللذاء، بللل ستضللعفون جللانبكم في خدمللة الللذات من أجللل مصلللحتكم

! .الفضلى ستخدمون كذلك المصلحة العليا لخدمة اآلخرين نفسها

الضحية ضعيفة للغاية وبائسة، والللتي تللدفعكم إلى "تعلموا أيضا التعرف على سيناريوهات الشفقة عند كل منكم، حيث تظهر  "
الشعور بعقدة الذنب أو يكون لديكم فيها انطبللاع بللأنكم متعللاطفين، بينمللا ال تقومللون إال بتوليللد تعللاطف زائللف في سلليناريو إني
المأساة النفسية ليست سَوى فخاخ منصوبة لكي تظلوا طعاما لكيانات الكثافة الرابعة في خدمة الللذات .لعقدة الذنب هذه  " " .

يتوجب عليكم إذن تعلم رؤية الواقع كما هو، مع الشللعور باألحاسلليس الصللحيحة، في السللياق الصللحيح وإتجللاه األشللخاص
.المناسبين

.نقطة مهمة أخَرى هي اإلستمرار في مشاركة تجاربكم فيما يخص التغذيللة الباليوكيتونيللة والصللوم المتقطللع ألن أولئللك الللذين
يستمرون، من خالل الطعام، في امتصاص المركبات الكيميائية التي أعدها ذوو خدمة الذات من البشر، حتَى يُتلفوا الهوائيات
البروتينية التي تحدد طريقة معالجتكم لمستقبلكم، سيتعين عليهم تعلم كيفية إعادة توازن الكائنات المجهرية في الكولون، قبل

.الرغبة في تغيير الكثافة

كما أنه من المفيد تعلم أو اإلستمرار في التواصل مع أسالفكم من البشر، أو حتَى الفائقي البعديللة كمخططي الحيللاة، بصلليغة
الجيدة في خدمة اآلخرين، مع من يمكنكم التواصل ذهنيا، مشاركة همومكم، مشاكلكم وطلب حمايتهم .أخَرى الكيانات  " "

.في وضعكم المميز كمجموعة، الشيء األصعب استعماله لجعل الناس يستوعبون كليا واقعهم، هو ما تسمونه بظللاهرة المللرآة
فكما الحظتم، هذه اآللية التي تنفيللذها حسللاس للغايللة، ممارسللتها ليسللت ممتعللة أبللدا مللالم يصللل كال منكم إلى النقطللة حيث

شللكرا ألنللك أريتللني حينما يقول لكم أحد ، يمكنكم اإلجابة  " أنت تضل نفسك، إنك غاضب ألنك ممسوس بكيان أو بديل " .مكيلع اهتاريثأت ةصاخو ،مكفواخم ،مكفعض طاقن ةبراحم :"
؛ ال أحد حتَى اآلن قادر على تقبل هذا األمر بصدق ! ! فالتغلب على مقاومات األنا البشرية ليس سهال "إياه
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من نوع  هي  المفترسة،  النفسية  الكيانات  في كشف  تتمثل  والتي  ممارستها،  في  تتقَوى  مجموعتكم  بدأت  التي  العملية  هذه 
التدريب الذي يجب تطويره بالكثير من اللباقة والحذر، ألن معظم الناس المفتقدين إلى تحّكم الذات، ليسوا بعللد مهيللئين لهللذا

.العمل المتقدم

! ! ما تزرعونه، تحصدونه هذا العمل المميز هو الذي سيسمح لكم بأن تصبحوا فرسان الموجة، مدركين لكونهم كذلك

: سؤال للمالك

.الحظنا أن السعي نحو خدمة اآلخرين كمجموعة متطلب للغاية من المحتمل أنه يقدم تجارب خاصة، ألننا قبللل أن نلتقي في
.وحدة قبلية، ربما قد قمنا مسبقا باالختيار الداخلي للتوجه نحو خدمة اآلخرين فهل هذا األمر صحيح ؟

اتساق داخلي مع كيانه العميق هذا االختيار هللو اختيللار النفس الللذي يتضللح .بالطبع، اإلدراك األول لكل واحد ناتج عن  " "
حينما تقررون اإلستماع إلى أخالقيللاتكم الحميمللة، مللع اتبللاع حدسللكم العميللق، وكللذلك إرشللاد اللغللة الكونيللة لإلشللارات

.والتزامنات 

تسوية الكثافة الثالثة، تتقللدم طللاقتكم الكتسللاب قللدرة التعللرف على التوجلله العميللق لنفسللكم، على الللرغم من أن "الحقا، بعد  "
بالحقيقة ال تزال محجوبة عنكم .العديد من العناصر المتعلقة  " "

اختياركم الواعي للسير في طريق خدمة اآلخرين، يجعلكم من اآلن فصاعدا تنفتحللون على تللرددات واقللع ستشللكل مملكتكم،
.لدرجة أن االحتكاك بالوقائع في خدمة الذات سيقل أكثر فأكثر هذا ألن عالمهم بدأ يبتعللد عن تللردداتكم الخاصللة  إال أنلله،.

.في الكثافة الرابعة المتوجهة نحو خدمة اآلخرين، سللتعملون على إتقللان اختيللاركم، بللدال من مشللكلة القيللام باالختيللار لللديكم
 لكن يجب أن تظلوا مللدركين أن الفتحللة في الكثافللة الرابعللة في خدمللةاهرابتعا مكنكمي ةايح ىلإ نآلا نم لاقتنالا ! إرادة حرة، كان يتوجب عليكم االختيار، لقد اخترتم

.اآلخرين تميل إلى استبعاد بعض عوامل الواقع، بسبب توافق مجموعتكم مع تردد رنين مملكتكم الجديدة

التي الفردية  الطاقة  أغلفة  بإشراك  اإلجمالية  الطاقة  تحسين  هو  الرابعة،  بالكثافة  اآلخرين  تجربة خدمة  من  الهدف  وبالتالي 
.تشكل مجموعتكم، ثم شبكتكم، الشيء الذي يستبعد منطقيا االحتكاك المستمر بعالم خدمة الذات

.هذا يعني كذلك أن كل وعي فردي، عندما تعملون في مجموعة مثال، يحافظ على انبعاث تردد بتزامن مع تردد بيئتكم

وعنللدما تحللدث في آن واحللد اضللطرابات في تللرددات الصلللة بينكم، مللع بلليئتكم، ومللع تللرددات فللرد آخللر السلليما خللارج
.المجموعة، هذه التغيرات، خاصة عندما تكون ملحوظة، تولد إنقطاعات في الروابط الطاقيللة عامللة مللا تكللون هللذه اإلنقطاعللات

.ناتجة عن هجمات نفسية تخوضها الكيانات المفترسة

ولكن عنللدما تبَقى تللرددات الصلللة بينكم ومللع بلليئتكم مسللتقرة، على سللبيل المثللال بالبهجللة الللتي هي طللبيعتكم الحقيقيللة، فللإن
. هذا ألنكم تستقرون بمستَوى اهتزاز أعلى ومللا لم يحللدث شلليء مشللبوه فيلله في مجموعتكم تُهدي نفسها تجربة قفزة كمومية !

.واقعكم القبلي، فأنتم بذلك المستَوى

يتم الحفاظ عَلى غالف الطاقة الخالقة اإليجابية من حولكم طالما انبعث من كل منكم الحماس، وصدرت من شريككم طاقة
.المرح، بينما آخرون من المجموعة يبثون الفرح وتبادل الطاقة هذا يحدث بين قللبيلتكم والبيئللة تظللل الطاقللة بين كللل واحللد .
منكم، شركاءه في ورشة العمل والبيئة، مخزونة في هللذا الغالف الللذي ينمللو، يكللبر ويتمللدد إلى نقطللة ضللّم المسللتَوى المللادي

.بأكمله

إليها تذهبون  ال  ألنكم  الخفية،  العوالم  عن  بحثا  األسرار  في  عمياء،  بصورة  يوم،  كل  بانغماسكم  اليتعلّق  غير فاألمر  يأتي   !
.المرئي ومعجزاته إليكم عندما تكونون جاهزين وحينها، سيكون من السهل بالنسبة لكم المرور مباشللرة من مسللتَوى إلى آخللر،

.واكتشاف ما كان اليزال مخفيا وراء ستار جهلكم

شيئا فشيئا، سيتعين عليكم تجاوز الحللدود الللتي فرضللتها اعتقللادات حضللارة أنهت دورة تطورهللا، حتَى تتمكنللوا من البللدء في
.اكتشاف تدريجيا هذا العالم الجديد، مع مشاركة المنافع المادية للقديم
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.تعيشللون اليللوم خاتمللة دورة إنسللانية، وعنللدما سللتنتهي كليللا، دورة أخللَرى سللتنطلق من جديللد ولكن في لحظللة تقللاطع هللذان
.العالمان سيتعين عليكم رؤية أن الحضارة الجديدة قد بدأت مستقبلها، ألنها لن تنتمي بعد ذلك إلى الزمن القديم

وهكذا بمشاهدة أحوال الواقع بين العالم القديم والجديد، بعقل متفتح وبدون أحكام، إلدراك مللا يلللوح في األفللق، سللتتمكنون
.من تمييز الرنات الدقيقة للتجربة اإلنسانية

غير المرئية والعالم المادي الحقيقي خاضع لقللانون اإللهللاء فغالبللا .ستالحظون كذلك أن أي تفاعل بين ما يسمى بالعوالم  " "
.ما سيجد الفرد نفسه أنه لم يعد بإمكانه التأكد كليا من أن هذا الحدث أو ذاك قد وقع أم ال

! إذا حدث تراكب عالمين، بصيغة أخَرى، تراكب بعدين من القديم والجديللد، فعللادةً مللا يكللون ناتجللا عن هناك سبب لذلك
مَضى وعنللدما يقللع ".تغيير الطور بين طاقة مستَوى، على سبيل المثال واقع عالمكم الحاضر، وطاقة واقع عالم آخر، أو واقع  "

.تغيير الطور هذا، يختبر الفرد تداخل بعدين للواقع 

السائق الشبح القطة المفقودة   قصة المفك البراغي   ".إقرأ في هذا الصدد  " ."حبشلا قئاسلا" - " " ."حبشلا قئاسلا" - " "

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/

إال أنه توجد ظروف حيث تداخالت األبعاد هذه يتم تسبيبها عمدا من طرف ذكاءات تريد تأخير تطور األفراد، وبالتللالي تطللور
.اإلنسان عامة فاعلموا أن مستويات الكثافة في خدمة الذات تبَقى دائما منفصلة عن مستواكم الحاضر من الكثافة الثالثة ولكن .

.عندما يؤثر مستَوى كثافة أعلى على مستَوى أدنَى، هذا يعني أن مستَوى الكثافة األدنَى هذا مهيء لتطور جديد

التطور الجديد ستبَقى محجوبة، طالما وعي اإلنسان غير جللاهز لفهم عمقهللا واسللتيعاب حقائقهللا الكللبَرى .لكن أسرار هذا  " "
أفكاره الداخليللة الللتي لن تتواجللد من "بعبارة أخَرى، طالما لم يفهم اإلنسان ولم يقبل أن كل واقعه يُخلق ويتجلى انطالقا من  "

.دونه وخارجه

، مملكتكم، بللدأت تصللبح وجهللة نظللر قليال من المثابرة واقعكم الحللالي " ألنه في نهاية المطاف، تجربتكم كمجموعللة، بمعنَى  " !
.إيجابية ومذهلة بالنسبة لمخططي الحياة الذين يختبرون عملية الصعود نحو خدمة اآلخرين في جماعة قبلية

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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