
« مقاالت عالم جديد »

٢٠المقال رقم 

تداخالت الوقائع
و

انفصامات سكيزوفرينية

انفصام الفففرد ".مشاركات المجموعة ِليو تقودنا في كثير من األحيان إلى مالحظة ظواهر غريبة، التي قد يسميها علم النفس  "
.هذه التجليات النفسية التي تلمس أحيانا أفرادا منا، تدفعنا إلى التحقيق في تأثيراتها على أنشطة قبيلتنففا هففذا يعففني بففالطبع أنففه

.من حين آلخر، وقع البعض منا ضحية هذه الهجمات النفسية، التي في بعض األحيان شبهت السكيزوفرينيا

بالنسبة للعلم البشري، بصيغة أخَرى علم الكثافة الثالثة، يتم تعريف السكيزوفرينيا بصورة شمولية كخلل نفسي يظهففر في شففكل
.إدراك مضطرب للواقع، أفكار جنونية، هلوسة، سلوكيات سلبية مثل العزلة العالئقية أو االبتعاد عن المجموعة

بمراقبتنا أحيانا هذا النوع من السلوك لَدى البعض منا، تمكنا من فهم أن ما يعرفه األطبففاء النفسففيون بسففلوك سففكيزوفريني هففو
ببساطة رفضهم الخاص والعميق لظواهر التشابكات البعدية، التي في حقبتنففا هففذه، تحففدث بصففورة متزايففدة في الحيففاة اليوميففة

 !  لكل فرد

بعبارة أخَرى، الطب النفسي الحففديث يجهفل ببراعففة الوجففود الحقيقي والملمففوس لعففوالم الكثافففات العليففا والسفففلى، ونتففائج
.تفاعالتها في واقعنا المعتاد إنه ببساطة يدحض قدرات البعض على التفاعل مع كيانات هذه العوالم األخففَرى، المزعومففة غففير

.حقيقية
 ! وهنا يجب معرفة كيفية تعريف الواقع أو ما هو حقيقي حقا

: يوجد مقال بالغ الوضوح على شبكة ِليو حول هذا الموضوع

"La vision chamanique de la maladie mentale     :   ce qu’un chaman voit dans un hôpital psychiatrique  "  
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، عقولهم بفتح  النفسيون  األطباء  يقوم  أن  األرجح  من  السكيزوفرينيين،  مداواة  إلى  السعي  الفور، عوض  على  "فلنقل ذلك  "
.وذلك بالبدء في الدراسة الجادة لفيزياء الكم، وقوانين كثافات وأبعاد الكون هكذا سيُلحقون أضففراًرا أقففل بكثففير في الالوعي

.الجماعي

وأ ،ناك عون يأ نم تاردخملا وأ غبتلا ،شيشحلا ،لوحكلا قالطإلا ىلع صخش يأ اهيف كلهتسي ال يتلا -مجموعتنا نفسها  التي ال يستهلك فيها أي شخص على اإلطالق الكحول، الحشيش، التبغ أو المخدرات من أي نوع كففان، أو
حتى المواد المخدرة والمنومة للعقل، مثل السففكر والغلففوتين وخففبز دقيففق الحبففوب، ومنتجففات األلبففان أو غيرهففا من المففواد

.الغذائية التي غالبًا ما تكون معدلة وراثيًا  تصبح واعية أكثر فأكثر بتداخالت الوقائع هذه وأ ،ناك عون يأ نم تاردخملا وأ غبتلا ،شيشحلا ،لوحكلا قالطإلا ىلع صخش يأ اهيف كلهتسي ال يتلا -

ولكن بالنسبة لهذا العلم العتيق، الطب النفسي من الكثافة الثالثة، يجب أن يتم تصنيفنا جميًعا على أننا مصففابين بالسففكيزوفرينيا،
أن يتم حرقنا على األوتاد، أو تمزيقنا في الساحة العامة، بالطريقة نفسها التي تم تنفيذها في الماضي ضد أولئك الذين عارضوا

 ! بينما من خالل تجارب ملموسة للغاية، فإننا ندرك فقط محاوالت محسوسة أكثر فففأكثر الخففتراق أجففزاء من الفكرة الواحدة
ذوي الفكففر تشويهها من قبل األطباء النفسففيين  خرجت من مستويات أخرى للواقع، والتي من الواضح أنه يمكن  "أنفسنا  " " " "

.القويم من مجموعة خدمة الذات "

سكيزوفرينية "ومع ذلك، لم يبق أحد منا قط عالًقا في هذه النوبات المزعومة   ! هذا ألننففا فهمنففا أصففلها، إذ أنهففا تنتشففر إمففا "
.إنطالقا من كثافات المستَوى النجمي، أو يتم إسقاطها من وقففائع الكثافففة الرابعففة ولكن خاصففة ألننففا تعلمنففا كففذلك أن نخففرج

.أنفسنا منها بسرعة

وبالتالي، إلحباط هذه الهجمات النفسية، كان علينا ببساطة أن نبقى في االستماع إلى بعضنا البعض، دون إصففدار أحكففام عَلى
، مع العلم أن ذواتنا الفائقة البعدية تساعدنا في نفس الوقت الذي ندعم فيه بعضنا البعض على المسففتَوى المستهدف "الفرد  "
.اإلنساني، خالل لحظات التداخالت البعدية هذه المربكة للغاية تبعا لذلك فهمنا أن هذه التجارب مع العوالم الخفيففة ال يجب

.اعتبارها على اإلطالق مرًضا، ولكنها تبني وتزيد قدرات وعينا الخاص، وعلى األرجح قدرات الوعي الجماعي كذلك

.كما أننا أدركنا أن ظواهر تداخل الواقع  التي نؤكد أنها ال عالقة لها بالسكيزوفرينيا  تصبح حقيقية وملموسففة أكففثر فففأكثر .رثكأف رثكأ ةسوملمو ةيقيقح حبصت – .رثكأف رثكأ ةسوملمو ةيقيقح حبصت –
كانت تؤكد إدراكنا النفسي وما فوق الحسي، وتدعم قدراتنا الروحانية أو الشففامانية الففتي، مففع اقففتراب الموجففة الحدوديففة مففع

.الكثافة الرابعة، تصبح أكثر دقة

، اخترنا التقدم مًعففا نحففو الكثافففة الرابعففة، ولكن خاصففة ألن مدعوين "فلنذكر أن مجموعتنا ِليو قد تكونت ألننا، على األرجح  "
 ! النداء الداخلي نحو خدمة اآلخرين يحفزنا قبل كل شيء

في مرحلة الترهبن لهذا اإللتزام الروحي لخدمة اآلخرين، الصعب للغاية والففذي يفففرض المواجهففة، منهج قبيلتنففا يبَقى بففالطبع
الحب والنور التي تنقلها كففل جماعففات المتنففورين العففاديين إلنقففاذ الكففوكب من ناحيففة أخففَرى، هففذه .بعيدا جدا عن ُمثُل  " "
األخيرة ليست إال حركات أيديولوجية اخترعتها رسميًا وكالة المخابرات المركزية، مصففيرها إطالق بففرامج التحكم في العقففل،
تقود ضحاياها إلى التعاون بشكل أوثق مع قَوى خدمة الذات، التي قد يكون هدفها تعويض اإلنسانية كليا بأفراد خاضعين نفسيا

.ومنصاعين

بالمناسبة، في ضوء التغيرات األرضية والمناخية التي تعيدنا إلى الفوَضى العالمية التي مازالت اإلنسانية تتخبط فيهففا، التيففارات
العادية التي تستمر في اإليمان بأرض جديدة من الوفرة والسعادة، من الواضح أنها تجهل ما يحدث حقا .الروحانية  " "

ساند و غبار     : دانخيار     ١٩  المقال إقرأ في هذا الصدد  . من  " " :  

ا في التوجه الروحي لإلنسانية في أزمة الجهففل، كمففا هففو الحففال اآلن، فمن المخيففف كيففف أن فكففرة ومع ذلك، عندما نفكر مليً
خدمة اآلخرين ال تزال غائبة عن المفففاهيم الروحانيففة على حففد علمنففا، فففإن المففؤلفين القالئففل الففذين .خدمة الذات و  " " " "

ا الفرا ماِتريفال  Bernard و بِرنفار دو مونتِريفال Ra Materialيقفتربون من فكفرة هفذا المسفار الفروحي لخدمفة اآلخفرين هم أساسفً
de Montréal و غورجييف Gurdjieffوعدد قليل من اآلخرين إال أنفه من الواضح أن إرساالت الكاسفيوبيين، البلييَديين ...

.وبطريقة مباشرة تلك الخاصة بالِليو والمالك، هي من تلك التي تعلمنا أكثر، ألنها تقارب بشكل وثيق تشكيلة مجموعتنا

لذلك كان علينا أن نفهم من خالل تعاليمهم أن خدمة اآلخرين هي مسار خيميائي وشاماني أصلي، الذي ال يتم التظاهر به أو
الحب والنففور بففل إنففه بعيففد جففًدا عن النظريففة الففتي تعلنهففا ".المبالغة فيه مثل ذلك الذي يقترحه كل هؤالء المخففادعين من  "
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" النور المزعومة، أو السادة الصاعدون، أو هؤالء المبتدئون الذين يدعون أتباعهم إلرسال الحب والتأمففلchannels"قنوات 
.من أجل السالم، بينما يأملون في إنهاء األعمال العدائية على األرض وفي المجرة

سديم الحب والنور هذا، بل هو مسار تعلم طويل وصففعب للواقففع، للحقيقففة "وبالتالي فإن مسار خدمة اآلخرين ليس مسار  "
.ولقوانين الكون التي تُختبر في أعماق الذات، على حسابنا، وأحيانًا ما يزال البعض منا يختبرها في ومن خالل األلم هذا ألننفففا
.ما زلنا نواصل في بعض األحيان، من خالل مخاوفنا العميقة، تغذية التسلسل الهرمي للمفترسين في خدمة الففذات ولكن إذا

.بقينا محاصرين في هذه الديناميكا التي أساسها خدمة الذات، بدون وعي، فلن يكون هناك مفر للنفس

بفضل إدراكنا لكل هذا التالعب الصادر من المجموعة المفترسة، ثم من خالل عكس القيم الففتي تلقيناهففا، تمكنففا من اغتنففام
فرصة تحرير أنفسنا من هرم خدمة الذات لإلنضففمام إلى مجتمففع خدمففة اآلخففرين، حيث تشففكل مبففادئ المسففاعدة المتبادلففة،

.تداول ومشاركة الطاقة في الفرح، نشأة المبدأ الخالق

أفعالنا اللطيفة يتم االستيالء عليها بسهولة من طففرف قففَوى خدمففة الففذات الففتي، في نوايانا  الطيبة أو  "وبالتالي فهمنا كيف  " " "
.الجزء الخفي من شخصيتنا، تتالعب بنفسيتنا، وتفسد هكذا طاقاتنا النفسية الالواعيففة هففذه اإلسففقاطات، وراء صففور نموذجيففة
نفسية تم التالعب بها، لم تكن حقيقية، ولكنها قففد تكففون جففزءًا من أنمففاط قديمففة من واقففع عوالمنففا السففلفية، الففتي تمت إعففادة
ذكريففات مزيفففة وعنففدما نظن أن هففذه الصففور النموذجيففة هي .ترتيبها، ثم زرعها في نفسيتنا بواسطة غرسات، في شففكل أفالم يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/
نحن، أي أنماط عملنا القديمة التي أعيد تدبيرها، وتم تعديلها لكي نظنها حاضرنا، فإن التوزيع العادل للطاقة في التفاعالت بين
شخصين ال يمكن أن يحدث، ألن أحد الطرفين، في أي مواجهة تمت إثارتها، يلعب دور المفترس، بينما اآلخر يخدمففه كغففذاء

.طاقي

هكذا، في ظل هذه الظروف، تُسرق طاقات كلتا الشخصففيتين ليتم امتصاصففها، ثم نقلهففا إلى كففائن أعلى من الكثافففة الرابعففة في
ا تميففيز هففذه الففديناميكا .خدمة الذات، الففذي تالعب بأحففداثهما اليوميففة لهففذا الغففرض تحديففًدا لففذلك ليس من السففهل دائًمفف
المزدوجة لخدمة الذات بين طرفي نففزاع، إال إذا أصففبح المففرء مففدرًكا تماًمففا للواقففع المخفي وتعلم التعففرف على التفاصففيل

.الصغيرة لتأثيراته

ا، ولكن مثففل جميففع المبففادئ اآلليففة، يمكن إيقافهففا، ألنففه من خالل إدراكنففا لهففا، مصفوفة خدمة الذات مبنية بطريقة ذكيففة جففّدً
.وممارسة اليقظة المستمرة فيما بيننا، تعلمنا أن نميز طبيعة معظم الكيانات التي تالعبت بنا

لذلك كان علينا أن نفهم أن الهدف األعلى لديناميكا خدمة الففذات هففو القضففاء على كففل خصففالنا اإلنسففانية، أخالقيففات خدمففة
.اآلخرين، من خالل سلب بالحيلة طاقة مفهوم خدمففة اآلخففر وتوجيههففا الطففبيعي أيضففا، بالنسففبة لمن يسففَعى إلى الخففروج من
الوهم، فإن مسففار خدمففة اآلخففرين هففو مسففار التجربففة والمشففاركة الشخصففية في كففل لحظففة، حتَى تظففل األعين مفتوحففة على

روحنا على إمكانات مستقبل جديدة .الحقيقة الحقيقية، التي تبَقى وحدها قادرة على فتح نفسنا يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/

في كثير من األحيان، يمكن لمشاركتنا الشخصية في البحث عن الحقيقة أن تكشف تففداخالت وقففائع، والففتي من خاللهففا تظهففر
.حقائق متعددة لمن يعرف مالحظتها ومراقبتها وربما ألن التغييرات تقففترب، بففدأت إمكانففات الواقففع المتعففددة هففذه، تففدريجياً،

.تأخذ قواما في حياتنا اليومية

تصبح األوقات فوضوية بشكل تزايدي، والقَوى الففتي تففرغب في السففيطرة على السففاكنة صففارت يائسففة أكففثر فففأكثر بسففبب كففل
.ظواهر تداخالت الوقائع هذه، ولكن أيًضا جراء ضعف المجال المغناطيسي الشمسي قَوى خدمة الذات التي تتغلغل عبر هففذه
د كمالذ أخففير أسففبابا للخالف بين األفففراد، الففتي في النهايففة تنعكس كنزاعففات بين البعدية بين فضاءات الوعي، تولِّ "النوافذ  "

.الكائن الحقيقي الداخلي للفرد وشخصيته المزيفة " "

لذلك يتضح أكثر فأكثر أن تففداخالت الوقففائع الففتي تنتج عن ظففواهر مغناطيسففية كونيففة تففؤثر على أفكارنففا، تسففمح أحيانًففا لهففذه
.العوالم األخرى بالتسلل لكنها تشير قبل كل شيء إلى المرور الملموس بشكل متزايد للموجة الحدودية بين الوقائع .

.هذه الظواهر الغريبة للتشابكات البعدية دفعتنا إذن إلى طرح األسئلة على ذاتنا الفائقة البعدية
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: سؤال للمالك

هل أصل كل هذه الهجمات النفسية يكون دائًما تداخالت بعدية أو زمنية ؟ 

 ! إال أن هجمات مجموعة خدمة الذات تتزايد من حيث العدد والشدة ألنها ال تدل فقط على التقدم في ال، األمر ليس منهجيا
.عملكم، بل هي تشكل كذلك أعراض تقدم الموجة الحدودية مع الكثافة الرابعة

فقاعففة وعيكم، الففتي تشففكل يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/يجب أن تعرفوا أن اقتراب هذه الموجففة يتسففبب بصففورة متزايففدة في حففدوث اختراقففات في غالف
.المملكة حيث ذاتكم لها السيادة تسمح لكم إذن تأثيرات هذه الطاقات الكونية بأن تأخذوا في االعتبار بشكل أفضل آلية هففذه

.الهجمات النفسية

 ! والواقع هففو أن هففذه التمزقففات في زمكففانكم، لحظففات الغفلففة، هي لذلك كان عليكم فهم أن الوعي والزمن هما نفس الشيء
غياب يسمح للمزيد والمزيد من الوقائع البديلة بالتسرب، بمعنَى أشياء أو أحداث فتحات في فضاء وعيكم،  "ببساطة تمزقات " يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/

.تقع في عوالم موازية

الففتي تقففع أو تحففدث على مسففتويات موازيففة متجسمة   .رثكأف رثكأ ةسوملمو ةيقيقح حبصت –بعبارة أخَرى، يمكن إلمكانيات وقائع مختلفة ملموسة ولكن غير مكثفة يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/
الففزمن ، متواجدون أيضا  أن تففأتي لتتجلى في حاضففركم عففبر هففذه النوافففذ المفتوحففة في الففوعي أنفس ، ك  أنتم يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/حيث  .رثكأف رثكأ ةسوملمو ةيقيقح حبصت – " " " "

.الخاص بكم، لكي تصبح حقيقية
إنكم تعرفون أن أفكاركم ليست كلهففا أفكففاركم، ألنهففا تنبففع من كففل إمكانففات اإلمكانيففات المسففتمرة في وقففائع بديلففة، وتولففد في

 ! هذه الوقائع البديلة ال تنشأ إذن في أفكاركم، بل واقعكم الحاضر فقط ألنكم تفكرون فيها وتخولونها إهتماما أكبر من المعتاد
.تعبرها

أي ، لم يتم إدراكهففا وفهمهففا على هففذا النحففو  مجففرد إمكانيففات يأ)وطالما أن إحَدى هذه الوقائع البديلة، الففتي ليسففت سففَوى  " "
، هذه النافذة المفتوحففة في المملكففة حيث ذاتكم لهففا السففيادة، ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(إمكانية أخرى للواقع مكثفة على مستوى آخر أو في عالم آخر
.تبَقى مفتوحة وقادرة على مزج وتجسيد الواقعين اإلثنين بإمكانكم إذن أن تفهموا اآلن كيف ولماذا في حياتكم اليومية تختفي

بشكل غريب ".أغراض أو تظهر  "

: إقرأ في هذا الصدد

- Alain dans la vallée des Couleurs - dans "Notre rencontre"
- Les caoutchoucs du robot ménager – dans la chronique n°8
- Le chaton sur le lit… - dans "L'histoire de Jenaël"

من جديد،في لحظة ثم يختفي  أو يظهر،  ويختفي  ما  يضيع شيء  أن  إمكانية  المثال  على سبيل  الواقع هذه  تتسلل ظروف  ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(  يأ)
.داخل أفكاركم لكي تعبرها بشكل خفي إلى حد ما، ألنها تقع بالفعل في هذه العوالم الموازيففة وبمففا أنففه في أفكففاركم المففادة
متموجففة طالمففا لم "ليسففت صففلبة، فففإن هففذه األخففيرة ال تتواجففد إال في شففكل اهففتزازات أبديففة بالتففالي تبَقى المففادة  " .

تتجسد بطاقة الوعي المثبتة، التي تمنحها هكذا كتلة .تتكثف يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/

يتم تسهيل آلية تداخل أو تغيير الواقع بمرور الموجة الحدودية بين الكثافففة الثالثففة والرابعففة الففتي بففدأت تُحففدث تعففديالت في
 ! حمضكم النووي، وبالتالي في طريقة إدراككم لعالمكم

.كما أنه يمكن نظريا لكل إمكانيات الواقع أن تتجلى بشكل ملموس ومادي إذا فكففرتم فيهففا بقففوة لكن في الففوقت الففراهن، هففذه
التجليات الغامضة أو الففتي يتعففذر تفسففيرها لتففداخل الكثافففات تبَقى مرئيففة أو محسوسففة بصففورة مؤقتففة فقففط، ألنففه لم يتم بعففد
.إصالح جميع شفراتكم الجينية هذا يعني أنه يمكن لألشياء أن تظهر وتختفي لحظيا، ألنه إلى حد اآلن، وطالمففا تتقففدمون بين

.العالمين، سيظل وعيكم محدودا

: . باأللزاس، تصف ظاهرة التداخل الزمني في شكل أسطورة هي كالتاليMulhouseقصة مثيرة لالهتمام حدثت في ميلوز 
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واعية، فكرة عابرة هي التي تمنح كتلة للواقع، ولكن الطاقة المتواصلة والمركزة بفكرة  مجرد فكرة أو  "فليست فقط طاقة  " " " "
محطففاتكم يأ)خيالية واستباقية التي، عنففدما يتم الحفففاظ عليهففا وزيففادة شففّدتها بتكففرار حركففة جسففدية تُنشففط الميتوكونففدريات  "

، تُنتج موجات الجاذبية غير المستقرة، معدلة الواقع الذي يترجمه وعيكم .الطاقية المتواجدة في الخاليا ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(

ميتوكوندرية التي تولِّد قففوة الجاذبيففة، تصففبح بالفعففل قففادرة على جسدية الطاقية "بعبارة أخَرى، شدة هذه الطاقات النفسية و يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/ وأ ،ناك عون يأ نم تاردخملا وأ غبتلا ،شيشحلا ،لوحكلا قالطإلا ىلع صخش يأ اهيف كلهتسي ال يتلا - "
 ! إنهففا تشففكل إمكانيففات .إظهار وقائع أخَرى عبر هذه النوافذ البعدية هكذا يوجد عففدد هائففل من الوقففائع المحتملففة في الكففون

.الواقع التي تتجسد بظهورها أو إختفائها في مختلف أبعاد الوجود

وبالتالي، طالما بقيت منحصرة في الكثافة الثالثة، فإن النفسية اإلنسانية تبحث دوما عن واقع واحد، حقيقففة واحففدة، عففبر طريففق
واحد، مسار إمكانية واحد، حتَى دين واحد أو علم واحد، عوض البحث من خالل الطرق الالمتناهية التي تقففود إلى حقففائق

 ! .كثيرة إذن كل الطرق ال تؤدي إلى روما، بل كلها تبتعد عنها تلقائيا

الحقيقة عددا ال حصر له من األجوبة البسيطة، نظففًرا "لهذا، عندما يتضح أن أسئلة أو مشاكل معقدة للغاية، غالبا ما تستدعي  "
.ألن مصدًرا واحًدا لإلجابات الفريدة ال يمكنه تقديم كل المعرفة
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ملخص لقصة الخطيب المفقود ألندري دورني

. األحداث وقعت بميلوز، في زمان مَضى

يوم زفافهفا، بينمفا كانفت يدهفا بيفد خطيبهفا، والناس جميعفا مفن حولهمفا، ففي طريقهفم إلفى الكنيسفة، تفاجأفت العروس باختفاء 
. لم يره أحد يغادر المكان و بدأ الجميع يبحث عنه إال أنهم لم يجدوه خطيبها فجأة . . وبعدها لم يكنكان هنا. ...

:أصيبت الفتاة بمرض، ورغم شفائها لم تسترجع عقلها وبقيت تهلوس

.اهدعب قرتفن نلو ،عجريس ،هرظتنأ — أنتظره، سيرجع، ولن نفترق بعدها

. هكذا مرت السنين، وتوفي الشهود، وأتَى النسيانماتت بعد سنوات، غارقة في هلوستها .

. مالبسفه الغريبفة أثارت إنتباه الحراس ذات يوم، تقدم شاب أمام أبواب ميلوز، مرتديفا بدلفة أنيقفة ولكنهفا مفن عصفر مَضى
.الذيفن سفألوه عفن هويتفه وبغيته لمفا الحظوا أفن أجوبتفه غامضفة، قادوه إلفى ممثفل األمفن ففي البلدة فوجفئ هذا األخيفر  .
بالشاب الذي كان يتكلفم لهجفة المكان لكفن بنطفق قديفم بعفض الشيفء، كمفا أفن إسمه وأصفله ذكرا عضوا  مسفنا من أعضاء 

.المجلس بالقصة التي حكاها له أباه عن حدث غامض وقع في ميلوز

.عند البحث في السجالت، أدركوا أن إسم الشاب هو إسم الخطيب الذي اختَفى منذ مئة عام

حكَفى لهفم الخطيفب أنفه عندمفا إقترب مفن باب الكنيسفة، عفبرت فكرة غريبفة بالفه وتمنَفى لفو كان بإمكانفه رؤيفة حال المدينفة 
. فهفم أفن أمنيتفه تحققفت بقدرة ميلوز يجفد نفسفه أمام أبواب أفن. لفم يكفن يعرف مفا حدث لفه قبفل وناسفها بعفد مئفة عام

.غامضة، واآلن بينما أحباءه يرقدون تحت التراب، ندم عليها

. عندمففا وجده، وقففع علففى ركبتيففه ويديففه طلففب الخطيففب مففن الناس أففن يقودوه إلففى المقففبرة ليترحففم علففى قففبر خطيبته
.مضمومة بعد لحظة، شاهد الجميع الشاب يقع، أطرافه تتفكك وتنهار، لكي ال يبَقى منه سَوى الغبار .

.رفع الناس الحجر، ووضعوا بقايا الشاب بالقرب من بقايا خطيبته

.هذا ما حدث بميلوز، في زمان ولَّى



المرونففة المذهلففة لففواقعكم المقبففل ألن الموجففة الحدوديففة بين .فبإمكانكم، انطالقففا من الكثافففة الرابعففة، البففدء في اكتشففاف  " "
خلقكم الجديد .العوالم هي التي ستجلب هذه المرونة الرائعة في  " "

عندما ستفهمون جيدا هذه اآللية من الكثافة الرابعة، ستالحظون كيف مجموعتكم، على غرار المجتمعات األخففَرى ذات نظففام
معتقدات يشففبه نظففامكم والففتي تعمففل لاللتحففاق بخدمففة اآلخففرين، سففتكون ويجب عليهففا أن تكففون مسففتعدة إلظهففار واقعهففا في
ستضرب فيها الموجة الحدودية، حتَى تمسح تشكيلة الموجففات الففتي يقرأهففا عقلكم من الكثافففة الثالثففة في "اللحظة التي  " " "

.واقعه الذي ال يزال حاليا

واقعكم الجديففد الخففاص بكم إنطالقففا من أفكففاركم وليس من أحالمكم الزائلففة "بالكثافة الرابعة، ستتعلمون أيضا كيفية خلق  "
، نسخة من العصر الجديففد في خدمففة مصفففوفة خدمففة الففذات وبمففا أن أفكففاركم يجب أن عيشوا أحالمكم .كما تُعلم فلسفة  " "
تكون  موجهة أكففثر مففا يمكن نحففو خدمففة اآلخففرين، فففإن تجلياتهففا في العففوالم الماديففة سففتكون في إتجففاه تطففور ونمففو الففوعي

.اإلنساني

ومع ذلك، إذا كانت معظم األفكار مازالت موجهة نحو خدمة الذات لحظة مرور الموجة، بالمعنَى العام الففذي تقففره أو تعلمففه
، سففيختفي هففذا الخلففق في ة ّدَ المُفف "فلسفات العصر الجديد، فإن خلقها سيستقر أوال في األنتروبيا وإذا لم يحدث تقففدم في  " .

األنا إنهيار وعي الذات .ثقب أسود في شكل مادة مضادة، وذلك بتقلص يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/ يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/

 ! لففذلك من الضففروري للغايففة الحفففاظ على مع حلول أحلك األوقات، بدأ أيًضا فجففر الحقبففة الجديففدة وتغيراتهففا في الظهففور
.سلوككم وأفكاركم في خدمة اآلخرين في أعلى مستَوى ممكن، والحرس على هذه الوجهة خالل اللحظات الصعبة اآلتية

: للمالكسؤال 

انيلع بجي ىَرخأ ةساسح تاباوب كانه له .كما ذكرنا، ال يزال البعض منا عرضة لمحاوالت تسلل مفترسة في نفسففيتهم هففل هنففاك بوابففات حساسففة أخففَرى يجب علينففا
الحذر منها ؟

خاصة في هذه األوقات، البشر  مضطربون بسبب تأثيرات آتية من مسففتويات أخففَرى للواقففع، الففتي هففدفها تففأخير تقففدمهم نحففو
.الكثافة الرابعة لهذه القَوى نطاق عمل واسع للغاية، ويشكل استخدام اللغة بوابة دخول ال يستهان بها .

هناك أمر يجب أن تفهموه بخصوص تأثير هذه العوالم الموازية على وعي اإلنسان، وهففو األهميففة القصففَوى للتواصففل اللفظي
.والطاقة التي ينقلها فليست للتقنيات وحدها تداعيات على حاالتكم النفسية .

.بالفعل، نالحظ بانتظام أنه غالبًا ما يكففون من الصففعب عليكم احففترام لباقففة أخالقيففة في الكالم المففزاح، الشففتائم، النكففات غففير
.الالئقة، الدعابات المستمرة يمكن أن تكون أحيانًا مؤذية لآلخر، أو تولِّد جًوا ثقيًلا

ليكن كالمكم ال تشوبه شائبة تمت كتابة هذه االتفاقيات إلى جانب مفاهيم أخالقية أخرى على تذكر أول إتفاقية تولتيكية  ." " :
.جدران مدرسة ِليُو

.خذوها كما لو كانت مخصصة لكم
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ال ينبغي أن يصبح التواصل ثرثرة من الكلمات التقريبية، والمحاكاة الصوتية، ولغة الشارع غير المفهومة، بل يجب أن ينفتح
.على تعبير أكثر سالسة، تتحملون أنتم مسؤولية التحكم فيه إنها ليسففت مسففألة اللجففوء إلى مفهففوم التواصففل الالعنفي، ولكن
فيمففا تفكففرون، بمففا تشففعرون، أو تنطقففون مففع مراقبففة، بففأكبر قففدر ممكن، طريقففة الكالم ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(ببسففاطة البقففاء حاضففرين في أنفسففكم  يأ)
.واستخدام المفردات المناسبة والحضور في النفس يعني كذلك إدراك اآلخرين واإلصففغاء لهم، الشففيء الففذي في لحظففات

.المناقشة، ال يحدث دائما

للفعل فضيلة تشهد على سعيكم الروحي، لنقففل قيمكم وأهففدافكم مففع السففماح بازدهففار فففردانيتكم في "في قبيلتكم، سيكون  "
.مختلف المجاالت التي تحتاج إلى الكالم

ى األفعففال الخالقففة الففتي تكسففَ "لذلك فإن كلماتكم، مفرداتكم أكففبر بكثففير من مجففرد أداة للمشففاركة أو التواصففل إنهففا تلففك  .
ك معظم

ّ
ر عنهففا األفكففار إنهففا تشففكل قففَوى تحففر

ّ
تسكن بينكم الكلمات هي أيضا طاقات تعب ، والتي في الكثافة الثالثة  .لحما ." " "

.األحداث في مملكتكم

ربما سيكون على مجتمعكم قريبا التفاعل مع فردانيات أو مجموعات أخَرى، مصابة بالصدمات النفسية التي أثارتها األكففاذيب،
.واإلعتداءات اللفظيففة والخففداع العلففني في تلففك اللحظففة، األقففوال الففتي سففتنطقون بهففا سففتكون مهمففة للغايففة إن اسففتخدام .

 ! مفردات واضحة واختيار الكلمات يمتلك قوة هائلة، قادرة على التسبب في الفوَضى من حولكم، أو توليد الفرح والسعادة

"بمجرد أن يستخدم اإلنسان اللغة إلقامة عالقة حية مع نفسه أو مع أقرانه، فإن اللغة لم تعد أداة، ولم تعففد وسففيلة،
، كشف للكيان الباطني والصلة النفسية التي تربطنا بالعالم وبأقراننا ."بل هي تجِلِ

(K. Goldstein, Essais sur le langage, Éditions de minuit, 1969, p.330)

بترتيب هذه القَوى الظرفية في تجربتكم كمجموعة، من شأنه أن في غضون ذلك، عدم فهم أنه مازال من الممكن تدميركم 
.يؤخر تطوركم نحو الكثافة الرابعة فاألمر يتعلّق كذلك بإدراك أن كل أشكال التواصل التقريبيففة يمكنهففا أن تففؤدي إلى سففوء

.فهم الذي، حتَى لو كان غير مقصود، يمكنه تأخيركم

لذا، إذا كانت الفكرة التي يتم التعبير عنها بمفردات تقريبية تثير فيكم إحساسا ينبع منه القلففق أو الغضففب، فعليكم أن تففدركوا
إذا كففان لإلنسففان أذنففان و فم واحففد، فففذلك  ! كما قال مثل قديم ذلك على الفور، وتتمالكوا أنفسكم وتتوقفوا عن الثرثرة  " :

كونفوسيوس ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(لكي ينصت ضعف ما يتكلم  يأ) ".

وهكذا، بمرور الوقت، ستعتادون على االستماع إلى أنفسكم تتحدثون، وفي كل مرة تظهففر كلمففات جارحففة لآلخففر، سففتكونون
الضارة لن تؤثر عليكم بعدها .مدربين على منع أنفسكم من قولها تدريجيا، هذه القوى  " " .

على قدم المساواة المففوارد الوحيففدة ".تفهمون إذن أنه من غير المجدي والفائدة من محاولة محاربة مجموعة خدمة الذات  "
.التي يمكنكم استخدامها لمعارضتها هي لغة الحقيقة، أي استعمال الكلمات الصحيحة التي تنبففع من ذكففائكم، من وعيكم في

.تلك اللحظة، كلماتكم ستعبر عن المعرفة وستحملها

: سؤال للمالك

بأي طريقة يمكننا أن نشرح لآلخرين كيفية عبور هجوم نفسي أو الخروج منه ؟

.القيام بهذا العمل يكون أسهل بكثير مع عدة أشخاص لقد سبق أن كشفنا لكم أن عملكم في مجموعة يشكل مففيزة أساسففية،
قوة ال تقدر لعبور هذه الهجمات النفسية، ألنكم تتعلمون كيف تدعمون بعضكم البعض في لحظففات مواجهففة اعتففداءات خدمففة

.الذات

لذا عندما تشعرون بأنفسكم تنغمسون في الكآبففة، في الغضففب، في حففاالت تصفففونها بسففلبية، عليكم أوال أن تفهمففوا جميعففا أنهففا
ا منكم إنهففا ليسففت طففبيعتكم الحقيقيففة، ولسففتم مسففؤولين حقففا عن حففالتكم النفسففية ولكن سففتكونون كففذلك لففو .ليست جزءً .

.تجاهلتم هذه الحاالت
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المتعلم تعليم  من  يتجزأ  جزءاَ ال  يشكل  والعبور،  تكون صعبة اإلحتمال  ما  غالبا  التي  النفسية،  التحديات  من  النوع  يأ)هذا  "
... الحياة في كثففافتكم الكآبففة، الغضففب، الحففزن هي بالفعففل بففرامج خاصففة بعففالمكم، ألن جينففومكم، فيمففا يتعلّففق1،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(الحكيم . "

، تم إتالفففه بالتقنيففات اإللكترونيففة البشففرية وبالتالعبففات الجينيففة الففتي قادتهففا خاصة بعض وظائف الففدماغ ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(بطبيعتكم المادية  يأ)
المشففاعر المبرمجففة في غمففركم بهففدف تزويففد "مجموعة خدمففة الففذات من الكثافففة الثالثففة والرابعففة، حتَى تسففتمر مثففل هففذه  "

.المجموعة المفترسة بغذاء طاقي

، بففل على غففذاء أو نففادًرا جففًدا ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(تعلمون جيدا أن المفترسين في خدمة الذات من الكثافة الرابعففة اليتغففذون على طعففام مففادي  يأ)
خاصة المشاعر السلبية للغاية التي للتزود هي إثارة المشاعر  ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(أثيري وطاقي يستمدونه منكم وبالنسبة لهم، أحسن وسيلة  يأ) " " .
يمتصونها بعد ذلففك عففبر نففوع من الخيففوط الكهرومغناطيسففية الصففغيرة الموصففولة "يكثرونها لَدى مورديهم البشريين، والتي  "

.بالمراكز الطاقية

.رثكأف رثكأ ةسوملمو ةيقيقح حبصت –هكذا، مثل األبقار التي يتم حلبها، يقوم المفترسون النفسيون في لحظات معينة بإعادة تنشيط البرمجة السلبية لألفراد  الذين
آدم الزواحففف  "تم تكييفهم وراثيا  إلنجاز مهمة تزويد ذوي خدمة الذات بالطاقففة العاطفيففة على فكففرة، لقففد خلففق اللففيزي يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/ . .رثكأف رثكأ ةسوملمو ةيقيقح حبصت –
ماشية كجنس بشري حساس، مزود بأحاسيس ومشاعر، والذي بمجففرد مضففايقته كلمة سومرية تعني  "،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،(الكتاب المقدس  " يأ) "

التدفق العاطفي السلبي ".أو إغضابه، يصبح عرضة لهذا  "

ئون أنفسهم الجتياز وجهة تغيير الكثافة، يمكنهم من اآلن اختيار عدم إظهار، تغذية أو الخضففوع ِّ
ومع ذلك، فإن أولئك الذين يهي

.لمثل هذه التأثيرات يمكنكم إذن رفض هيمنة مثل هذه األحوال يمكنكم أن تقففرروا أن تصففبحوا مختلفين، على الففرغم من أن .
.هذا القرار يتطلّب صراعا داخليا بين اختيار النفس وضروريات العالم المادي التي يعقلنها الدماغ األيسر

وبالتالي الوسيلة الوحيدة للخروج من دورة خدمة الذات للكثافة الثالثة هي قبول عبور مشكلة كثافة الواقع هففذه، حيث عليكم
.أيضا التغذي على طاقة مخلوقات أخَرى

.ستصبح الكثافة الرابعة إذن واقعا حيث ال أحد يمتلك، يخّزن أو يدخر أي طاقة ولكن بذلك المستَوى، الكل يعطي، يتواصففل
، في وحدة مففع كائنففات أخففَرى الففتي بففدورها تعطي طاقة محضة أي طاقة مكثفة أو الطاقة النفسية  .ويشارك، سواءا المادة  ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،( يأ) ،ةدايسلا اهل مكتاذ ثيح ةكلمملا يف ةحوتفملا ةذفانلا هذه ،( يأ)

في هذا العالم الجديد، لن يفتقر أحد لشيء، سواءا ماديا أو طاقيا، وذلففك ألن الطاقففة الففتي لم تعففد مخزنففة، مركزيففة ومففدخرة،
 ! تتداول، تتشارك وتعَطى بحرية بدون أن يخاف أحد من اإلفتقار إليها

الليزي الذين ألكثر من   عام، تغذوا على طاقة وإبففداع اإلنسففان بففزرع أدوات التحكم فيففه٣٠٠٠٠٠يه ةيجذومنلا روصلا هذه نأ نظن امدنعو .ةفيزم تايركذ/وهكذا، بسبب هيمنة الزواحف
، أطلففق الجنس البشففري سففقوطه نحففو األنتروبيففا هففذه الغرسففات النفسففية سففاهمت .مثل الغففيرة، الطمففع، الحسففد، الجشففع ...
باستمرار في إنتففاج كميففات من الطاقففة الكثيفففة والسففلبية من طففرف األفففراد، والففتي تم إمتصاصففها بنهم من قبففل ذوي الكثافففة

 ! ألن أولئففك الففذين سيسففتعملون إرادتهم الحففرة .الرابعففة هففذه الففدورة الففتي كففان فيهففا اإلنسففان ماشففية سففتولي عمففا قففريب
.وسيستخدمون المعرفة، يمكنهم اآلن اختيار الخروج من الكثافة الثالثة

لقد تم صرف اإلنسان عن استكشاف حدسه الفعلي ومشاعره الحقيقية، وذلك ألن القدرة على المراقبة من شففأنها أن تشففكل
.وسيلة نجاة للتمكن من فهم حقيقة وطبيعة وجوده مشاعركم تربطكم بقوة بجسمكم الروحي هففذا األخففير بطبيعتففه الالماديففة .

.يستمر في كل مستويات الواقع البعدي

.لقد تمت زعزعة ترددات رنين الكوكب ألن تدفقات طاقية أخَرى مرسلة من المستويات العليا تحول األرض لهذا، كل فففرد
 ! إما اإلستمرار في قبففول برمجففة اللففيزي في خدمففة الففذات من أُريففون، أو إتبففاع خففط لديه اآلن االختيار بين اتجاهين للتطور

.مختلف، الذي بالنسبة للكثيرين هو على وشك أن يصبح ملموسا في واقعهم

"اإلغريغورات التي تشكل  الوعي الكوكبي القديم تحتاجكم، ألنها عاجزة على تعديل التنظيم األرضي من الخارج، نظففًرا ألن "
القديمة هذه ال تعرف سَوى تحديد عالم مادة واحد وفريد، عالمها، أي ذلك الذي قبل فففترة وجففيزة كففان "مجموعات الوعي  "

. وبما أنها بقيت أساسا في خدمة ذاتها، فإن عالمها بات يتوجه نحو تدهوره عالمكم ! 

لهذا السبب، كوكب األرض يجب أن يحوله مبدعو العوالم الذين من خالل وعيهم الداخلي، يعرفون كيفية تشكيل فضاء وعي
.جديد، وبالتالي زمكان جديد لديهم مهارة توجيه الطاقففة الكونيففة الناقلففة ألشففعة اإلبففداع، الففتي بعبففور جسففمكم ستسففبب قفففزة

1apprentissage كلمة تعني تعلُّم أو تعليم، بكتابتها على شكل apprenti-sage يتغير معناها ليصبح المتعلم الحكيم أو متعلم الحكمة.
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.تطورية في كيانكم وعندما ستفهمون جيدا كيفية استخدام مشاعركم على النحو السليم، والبدء في ممارسففة تحكم أفضففل في
.ترددكم الشخصي، ستصبحون قادرين على إعادة نقل تدفقات المعلومففات الجديففدة هففذه حينهففا فقففط سففتتوقفون عن تغذيففة
تردد الخوف لمستَوى الوجود هذا، لكي تصبحوا بففدوركم مسففتعدين الجتيففاز البوابففات نحففو الكثافففات العليففا من أجففل تففولي

.دوركم كخالق

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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