
جديد   » عالديدج م « مقاالديدج ملاع ت

رقديدج م   ٢١المقا مقر ل

والليونية    الكسيوبية البلياديةةينويللاو ةيبويسكلا ، لإلنسانية:    الشبكاديدج ملاع ت الموحدةيناسنإلل ة رسائلها
و

. عنكديدج م        نبح.مكنع ث نح.مكنع ثحبن ن أجيبواةينويللاو ةيبويسكلا ، شارليةينويللاو ةيبويسكلا ، طانغو بابا ألو

ما الذي قد يميز المراسالت الكسيوبية، البليادية، األركتورية عن تلك الليونية ؟ نحن متيقنون أنه ال توجد أجوبة موضوعية حًقا
.على هذا السؤال، سَوى أنها قد تكون مرتبطة بإدراك  لعدم قول أنا  جميع األفراد الذين وجهت لهم هذه االتصاالت .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج - .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -

.ال يوجد إذن دافع واحد، بل هناك دوافع كثيرة لخصائص أساليب عملها سواء أكانت كسيوبية، أركتورية، بليادية، ليونييية أو
لك ! كييل ةمهم يف اهلك : كلهييا في مهميية غيرها، فإن هذه الذكاءات الفائقة البعدية، التي تبث تعاليمها بامتطاء ترددات الموجة، لكل منها ميزتها

واحدة منها تشكل مركز فكر نابع من نفس المجموعة من الوعي المجري، والتي يمكن أن تتكون من قيوى ذكياء وأشيكال حيياة
.مختلفة، التي بالطبع تظهر أحيانا تحت هيئة زاحفة، قردية، أسدية، بشرية أو غيرها

مخييادع هاتفييية حديثيية أكييثر فييأكثر، الييتي لم تعييد دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "ومن أجل نقل معلوماتها الثمينة لإلنسانية، ربما ال تقوم سييَوى باسييتعمال  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
ا من خالل وعي بعض األفييرادchannelingتقتصيير على االتصيياالت عييبر القنييوات   أو لوحييات الويجييا، ولكنهييا تُكشييف أيضييً

الملهمين، الذين يسترجعون على لوحة مفاتيح الحاسوب، ما يعرفونه مسبقا بأفكار نابعة من مستويات أعلى ؟

.نعلم أنه ضمن الساكنة العالمية، الباحثون الحقيقيون عن المعرفة ليسوا كثيييرين لكن البعض يميلييون أحيانييا أكييثر إلى التالؤم
مع المعلومات التي تقدمها إحَدى هذه المصيادر أو أخيَرى، وهيذا اعتمياًدا على قيدراتهم الخاصية على التميييز، حساسييتهم

.وانفتاح عقولهم

بتقريب كل هذه المعطيات وبإضافة بصمتها، أليست اإلرساالت الليونية هي التي سييتجمع وسييتوحد الجميييع ؟ ألنييه ال توجييد
لك ! لك ! يمكنها أن تكون في كل مكان في آن واحد، وأحيانا توجد حيث ال أحد يبحث عنها حقيقة واحدة

Donمن بين اإلرساالت التي تهمنا بشكل خاص، نظًرا ألنها جزء من مراجعنا، تلك الناتجة عن العمل الذي بييدأه دون إلكييينز 
Elkins الرا ماتريال ١٩٨١، والذي أفَضى سنة ١٩٦٢ ومجموعته في عام )دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " ب  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "(. لم تُترجم أعمالهمThe Law of Oneدعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

Bernard، تييرك برنييارد دو مونتريييال ٢٠٠٣ إلى عييام ١٩٦٩.إلى اللغيية الفرنسييية إال بعييد وقت طويييل بعييد ذلييك، من عييام   de
Montréal أيًضا كما من التعاليم لإلنسانية، كما فعل ذلك غوردجييف Gurdjieff ثم أوسبنسكي ،Ouspenskyوعدد قليل 

.من اآلخرين في القرن السابق

https://www.lawofone.info/
http://www.diffusion-bdm-intl.com/accueil.php
https://ggurdjieff.fr/lenseignement/
https://ggurdjieff.fr/ouspensky/lenseignement-dousp

.على الرغم من كونها خالدة، إال أن التعاليم الباطنية أو الروحية الحقيقية ال تييزال ال تهم الكثييير من النيياس ومييع ذلييك، لييورا
، هوجمت بشراسة وتعرضت للنقد، بل ولإلذالل، ربما ألن قيمة عملها وعمييل التجربة الكسيوبية جادزيك، التي بدأت  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "نايت دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -

.فريقها تجاوزت أبحاث كثيرين آخرين لكن هل هذا هو السبب الصائب أو الوحيد ؟
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.نعلم بالتجربة أن إعادة نقل معلومات آتية من مصادر عليا تتطلب الكثير من العمل، من جهييد التركيييز والحضييور خاصيية إذا
، يختبرون كذلك هذا األمر كل يوم مهمتهم .كانت تزعزع عقائدنا األكاديمية الراسخة الليو، الذين غالبًا ما ترهقهم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .

اإلرساالت العلوية يخلق ضييبابًا كثيًفييا يصييعب اختراقييه إذا أردنييا اكتشيياف بعض الترابييط فيييه على حييد .صحيح أن نطاق  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
القنيوات  بيياطن خدميةchannelsدعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "علمنيا وبموضيوعية، فإننيا نسيتمر في مالحظية أن معظم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " الفرنسيية العدييدة ظلت ضيحية  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

مييادة تأميل حقيقيية على اليرغم من إحييراز البعض القلييل من التقيدم، فلميياذا إًذا يكتفي ، الييذي نييادًرا ميا يقيدم  .الييذات دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
لك ! لكن في النهاييية، من ؟ السؤال ال ييزال مفتوحييا MKمعظمهم بتكرار رسائل كائنات النور المزعومة التي تبدو أشبه ببرمجة 

الحب والنور المزعومة ذائعة الصيت؛ وإال فكيف يمكننا ممارسة فطنتنا ؟ دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "المنطقي تماًما أن تبَقى تعاليم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

في مجييال الغمييوض الييذي نهتم بييه اآلن، يمكننييا أيضييا أن نطييرح على أنفسيينا السييؤال
جادزيييك لمغييادرة فلوريييدا في(C's)ةمهم يف اهلك : لماذا أرشييد الكسيييوبيون  التالي .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج - لييورا نييايت

مسييقط ، بعيييًدا عن  بيياطني دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "الواليييات المتحييدة، من أجييل إعييادة إنشيياء فريييق بحث  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
، في جنوب فرنسا ؟ دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "رأسها

النغدوك، بالد الكاثار، ثم الكاغوLangue d’Ocدعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "يقع مسكنها الحالي في منطقة   ( دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
Cagots على بعييد ، . كم فقييط، كخييط مسييتقيم، من الليييو١٦٤( السيياميون المييدربون

.وعلى الرغم من المسافة القصيرة التي تفصلنا، لم نلتق قط

ةمهم يف اهلك :  بوضوح للورا أنC's، أشار ٢٠٢١ أكتوبر ٣٠في إرسال 

ليييرنر أين في أوروبييا وبقييية العييالم الغييربي من المحتمييل أن يسييتيقظ النيياس ويتواصييلون في شييبكة، س   ) ( ]...،ةكبش يف نولصاوتيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم يبرغلا ملاعلا ةيقبو ابوروأ يف نيأ (رنريل) [ ةمهم يف اهلك :
ويساعدون بعضهم البعض، أثناء مواجهة الضغوط المتزايدة للكوفيد وأنظمة االستبداد األخرى، انقطاع التيييار الكهربييائي،

.التغييرات األرضية، إلخ

. مجموعات صغيرة في أماكن كثيرة ج ةمهم يف اهلك :

ل ستكون هناك مجموعات صغيرة في أماكن كثيرة س  . ) ( ةمهم يف اهلك :

جو لورا عندما نصحك   ) (  نوًعا ما باالنتقال إلى فرنسا، ألم يعلموا أن فلوريدا ستكون آخر حصن للحرية بعيدC’s]...،ةكبش يف نولصاوتيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم يبرغلا ملاعلا ةيقبو ابوروأ يف نيأ (رنريل) [
 عاًما ؟٢٠

.ل أعتقد أنهم كانوا يعلمون أن أشياء أخرى قادمة ) (

. هذا العمل ما كان ليصمد ويزدهر هناك ]…،ةكبش يف نولصاوتيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم يبرغلا ملاعلا ةيقبو ابوروأ يف نيأ (رنريل) [ ج ةمهم يف اهلك :

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-30-octobre-2021.51307/

ى، من الخيروج من ألن يكون ذليك بسيبب اليذكريات الجينيية للمتيدربين في منطقية النغيدوك اليذين تمكنيوا، في أي وقت مضيَ
اضطهاد محاكم التفتيش، وبالتالي حتَى يتمكن عمل لورا من اإلزدهار أكثر في فرنسا ؟

جادزيك تمّكن من الظهور بفضل األصداء االهتزازية القادمية من ذكرييات هيؤالء .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -ربما أن العمل الخيميائي الكبير للورا نايت
لت في هذه المنطقة والذين تخطت أنفسهم، القادرة على تجاوز محدوديتهم النفسية، الزمن .الساميين المتدربين، التي سّجِ

ألن يكون هذا إذن هو المعنى الحقيقي لبحثها، الذي كان من شأنه أن يكشف هذه المنطقة المحصييورة الشييهيرة للمتييدربين في
السامية أو الكاغو ؟ ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/جبال البرانس، والتي كانت قد تجدها، من بين أمور أخرى، من خالل ذكرياتها اليهودية
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منبوذو البرانس النجمة الصفراء                          موكب الكاغوت  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " نساء وأطفال يهود على رصيف أوشفيتز يرتدون  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ". دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.المعهد الدولي لذاكرة الشووا                                           يلبسون معطفا يحمل رمز قدم اإلوز                المصدر . ةمهم يف اهلك :

من الممكن أيًضا أن يكون حاجز اللغة أحد الذرائع التي ال تخدم مؤقتًا تحقيق هدفنا المشترك، نظًرا ألنه باستثناء شخصين أو
ثالثة في فريقنا الذين يمارسون قلياًل اللغة اإلنجليزية، فإننا ال نتكلم، ال نقرأ، ناهيكم عن إتقييان هييذه اللغيية إلى درجيية التواصييل
.مع مجموعتها، أو التحدث في المنتدى ليذلك، حيتى ليو كيانت الترجمية الفرنسيية إلرسياالت الكسييوبيين تنشير تقريبييا كلمييا

.ظهرت، فلم تكن لدينا سوى فكرة ضعيفة عن سياق تنظيم هذه االتصاالت

، اليتي"L'Onde"هكذا إطلعنا تيدريجياً على عميل فرييق القصير بفضيل الكتب المترجمية إلى الفرنسيية من مجموعية الموجية 
Pilule"نشييرتها   Rouge دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ". ثم مييؤخًرا، من خالل األجييزاء المختلفيية بعنييوان"Les  transcriptions  de  l’Expérience

cassiopéenne"لذلك لم ورقية  نسخة  نشرها في  من أجل  فقط الحقا  تعليقات  لها  والتي أضيفت   ، للتو اقتنيناها  التي   . ) (
التجربة التي يقودها فريق القصر، لكننا فهمنا أيًضا لميياذا لم يكن دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "ندرك، إال منذ فترة قصيرة، التسلسل الزمني الحقيقي لهذه  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

لك ! من المفترض أن نلتقي بعد

إذ لم يكن حياجز اللغية اليذي أجبرنيا على إنجياز عملنيا من خالل بحثنيا دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "األحداث منظمة بشكل مثيير لإلعجياب بالفعيل،  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
 ؛Cassiopaeaالخياص الختبيار االسيتنتاجات بأنفسينا، لحياول ربميا معظم األشيخاص في فريقنيا التسيجيل في منتيدى كسييوبيا 

إذ وربما لم تكن ستظهر أبًدا مجموعة ِليو دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " لكن الحياة ليست مصنوعة من  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " لك ! لذا، حتى لو تم تنبيييه فريييق القصيير من قبييل لك !
الكسيوبيين إلى وجود أفراد موجهين نحو خدمة اآلخرين بالقرب من منزلهم، فلماذا لم يتعمقوا أكثر في هيذه المعلومية ؟ ميرة

لك !… أخرى، تتم األمور ببراعة

على عكس فريق بحثهم، مهمتنا تتنياول فقيط القلييل جيًدا من األبحياث التاريخيية والعلميية اليتي تيدعو إلى استكشياف العيالم
.خارج الذات واليتي غالبًيا ميا تفيرض اليبراهين، توضييح التيداخالت أو المالحظيات الموضيوعية باختصيار، التحرييات اليتي
، ميع العلم أن هيذا العلم دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "تتطلب قدرة تحليلية هائلية من قبيل اليدماغ األيسير، دمياغ المفيردات الصيحيحة، الموضييوعية و  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

لك ! بينما مهمتنا، الييتي ربمييا نفسييا ال تقييل إرهاقييا، تسييتدعي الحس، الحييدس، األخير يظل رؤية محدودة وأحيانًا مبسطة للمعرفة
علم األنثَى  الييوعي  الغريييزة لهيذه المعرفية وفي األخييير قيدرات اليدماغ األيمن، دمياغ  )المشاعر، اإلدراك الفطري  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " ) (Con-

science" لك ! (دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح

للدماغ السلفية، الفص الصدغي األيمن  المفترسة  النفسية والعوالم  العوالم  الطاقة،  الواقع، موهوب الستكشاف عوالم  في 
(دماغ العاطفة والمؤنث سيشهد تدريجياً زيادة نشاطه، التي تحفزها الموجة واألحمال الفيروسية للمذنبات لك ! مميا سييؤدي )

، اليتي تظيل عامية صيعبة التسيارع دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "إلى تسريع التعديل الوراثي والعديد من المصادفات والظروف األخرى الناشئة عن هذا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.اإلدراك بالنسبة لغير المدربين لهذه المعرفة

طريقتنيا الجدييدة لفهم األشيياء ميع الحفياظ على االرتبياط بواقعنيا .هذا التسيارع ييؤثر كيذلك على النفسيية، وبالتيالي على  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
الحالي، يمكننا أحيانًا من االقتراب من خطوط زمنية أخرى تتداخل في حاضرنا، مما يعطينا أكثر فأكثر انطباًعا بأننييا نفقييد عقلنييا
.ومراجعنا، ولكن بذلك يسمح لنا بالسفر في كون الكيانات عالمات الوراثة الخالقة للعوالم هذه الرحلة الداخلية التي يخشاها

مخصصيية اإلنسان كثيًرا، ال نتردد في نعتها بالشامانية دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " ممارستها المستمرة، التي وظائف الدماغ ككل تعيد توازنهييا بحييذر،  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " لك !
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، األصيداء الطاقيية ميع بعضينا التركيبيات الجينيية دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "عامة للمتدربين من المحتمل أننا بدأنا نصيبح مياهرين كفايية الستكشياف  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
الزمن التي تنتج عنها .البعض، وآثارها في ترتيب خطوط الوعي ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/

في الوقت الراهن، القليل من الناس في العالم قادرون على تصور اليدور الطياقي لهيذا النيوع من العميل النفسيي، وقلية منهم
.قادرين على قبول، بصدق، رؤية عواقبه في العالم وفهمها ألن تنفيذه يتطلب توازناً عميقاً للذات الداخلية، الشيء الذي اليييزال
أنيا ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/معظم البشر الذين يفتقرون إلَى هذا اإلتقان، غير مستعدين الكتشافه ناهيكم عن قبوليه التمكن من التغلب على مقاوميات  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .

.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -األنا البشرية  نشهد ذلك في كل لحظة  ليس بهذه البساطة على اإلطالق .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج - لك ! دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

جادزيك أكدت أن هذا العمل مع مبدأ المرآة النفسية  )كما أن لورا نايت (الصعب التنفيذ، يمكن أن يثبطpsychomanteum.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -
لك ! هذه اآللية للمراقبة الكمومية للذات الداخلية، الييتي لييدينا عنهييا بعض المفيياهيم، تتجلى .عزيمة أكثر من واحد ولسبب وجيه

بالسفر في خطوط زمنية أخرى، وكشف الكيانيات النفسيية المفترسية اليتي تتطفيل على ذهننيا .في نشر وعينا مما يسمح لنا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.الكيانات التي، مهما قيل أو مهما ظن المرء، تظل اإلنسانية العادية ضحية لها

المسيح الصاعد مريم المجدلية معصوبة العينين دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "عند قدمي  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
أو أنا الداخلي (لك !ولكن حاملة مرآتها النفسية، تتأمل في ذاتها  (

أود (نحت على خشب هيرميتاج جاالموس  (

بالد في  أليس  كارول  لويس  مثل حكايات  معينة  في حكايات  ما  نوعا  مصورة  األحيان  بعض  في  الكمومية   المرآة  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "ظاهرة  .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -
عيالم نارنييا المقتبس من أعميال سيي إس ليويس  عواقبهيا هي ، أو فيلم  في الجهية األخيَرى من الميرآة ، أو  .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -العجائب دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

.أنواع من التداريب لفهم الوقائع الموازية، التي يجب دراستها، تطويرها، ومن ثم التعامل معها بعناية وحيطة كبيرتين

لذلك كان علينا توخي الحذر عند استكشياف هيذه العيوالم األخيرى، ألنهيا كيانت تجعلنيا نواجيه، من بين جملية أميور، طبيعية
عوالم الزواحف وعلى وجيه الخصيوص وجيود هيؤالء اللييزي المشيهورين الليذين ربميا لم تعتيبرهم كفايية ليورا وفريقهيا، إذ
وصفوهم جميعا بدون استثناء بمفترسين في خدمية اليذات ؛ بينميا نيدرك أنيه من بين سيالالت الزواحيف هيذه، يوجيد بعض

.األفراد مخططي الحياة في خدمة اآلخرين

ربمييا يرجييع ذلييك إلى أن لييورا وفريقهييا لم يكونييوا مسييتعدين بعييد للتحقييق من صييحة هييذه الفرضييية، إذ بإمكانهييا أن توقييظ في
مجموعتهم ذكريات كارمية مؤلمة نابعة من وجيودهم العيابر لألبعياد ؟ أو ربميا كيانوا يخشيون أن تيؤدي هيذه االكتشيافات إلى
ا، من خالل .إبطال تحرياتهم العلمية ؟ نحن ندرك جيًدا أن ذكرياتنا تيدعم وتبيني صيورة أنفسينا في الحاضير لكننيا فهمنيا أيضيً

الكارما تحبسنا في مستقبل أكثر انكساًرا .التجربة، أن ذكريات الزمن الماضي  ) (
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، حتى لو لم تكن أحيانا تعجبنييا الماضي المختلفة من  .لذلك ليس من الممكن بناء مستقبلنا الجديد دون مراجعة نسخنا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.اإلنسان ميبرمج لتصيديق أن ماضييه قيد ولى وأنيه ال يسيتطيع اختييار مسيتقبله هيذه النظيرة الخطيية والمحيدودة لتيدفق اليزمن،

العيودة إلى ميا كيان علييه من قبيل دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "وبالتالي لوعيه، تمنعه من تولي مهمته كمسافر عيبر اليزمن والتمكن من  لك ! ألن تكيون هيذه دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
ا هيؤالء الليييزي المهميية، على وجييه التحديييد، هي إحييدى الملكييات الييتي غالبًييا مييا تخفيهييا النفس البشييرية، والييتي يمتلكهييا أيضييً

Lizziesالذين يسافرون على الموجة ؟ 

مسيتقبله الجدييد اليذي من الممكن كيذلك أن دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "بالفعل، مفهومه الضيق للزمن قد يقود وعييه في أي اتجياه، ولكن نيادرا نحيو  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
لك ! يكون ماض جديد، وهو أيضا يتطلّب حّل هذه الحلقات الزمنية

لك ! لك ! وهم على حق ما كان، يكون، وسيكون، سيكون جديًدا أكد كذلك الكسيوبيون

.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -لذلك، بسبب المفهوم الضيق جًدا للزمن  الذي يبَقى مجرد عقيدة بشرية  تظل عملية خلق اإلنسانية العادية محدودة للغاية، .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -
.بل حتى إنتروبية ولكن أيضا من الممكن أن تجعل أفكيار نابعية من عقيول ذات وعي أعلى، ماديية واقعنيا الميوالي أكيثر وأكيثر
.تغيرا وانتقائية ؛ كميا هيو حيال واقيع عيوالم الزواحيف، البشير والكيانيات األخيرى في وقيائع الكثافية الرابعية هكيذا بيدأنا في

لك ! استكشافها ونواصل سعي نفسنا

لذلك كان علينا أن نكون حمَقى بعض الشيء لنغامر في هذه العوالم الخارقة التي يظنهيا اإلنسيان اليديكارتي غيير حقيقيية، ألنيه
لك ! يجهل أن حتَى عالمه الخاص ليس حقا حقيقيا، لو لم يكن ُمفّكرا، مكثفا بوعي عقله، بمعنَى أفكاره الخاصة

وهكذا عندما غامرنا في هذه العوالم، فوجئنا بإدراك أن معظم هؤالء الليزي هم بالفعييل زواحييف تتمتييع بقييوة التالعب النفسييي
لك !لك !لك ! بفضل هذه الميزة، يمكن ألولئك من بين هؤالء اللييزي المتحيولين، اليذين ال يزاليون في خدمية .والتحول وليس هذا فقط

الذات، أن يظهروا أيًضا عدوانيين تجاه البشر، عندما ال يستخدم األخييرون إرادتهم الحييرة إلحبيياط هجمياتهم من خالل تطيبيق
 هكيذا بعض سيالالت الزواحيف قيادرة على اتخيياذ المظهيير المييألوف.استمروا في تجاهل سر المرآة النفسيةالمعرفة، وإذا 

.أكثر بالنسبة لنا وانتحال هيئة البشر ربما هذا من بين األسباب التي تفسير لميا فقيط قلية من النيياس يعرفيون حقيقية وجيودهم
.وهيئتهم الحقيقية

نحن أنفسنا دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "هذه السالالت المختلفة لكيانات الزواحف من أوريون في خدمة الذات، عدائية كانت أو ال، أال يمكنها أن تكون  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
نحن دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "الذين نسكن أيًضا ماضينا في خدمة الذات، مثلما سيكون األركتوريييون والبلييياديون والكسيييوبيون والليونيييون وغيييرهم،  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

أسييماء اإلاله الدنيئيية والرحيميية دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "في خدمة اآلخرين في المستقبل ؟ أفال يمكننا إذن التفكير في إمكانية أن نحمل في جيناتنا  ةمهم يف اهلك : دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
هذان القطبان اللذان يتعارضان في كياننا واللذان يجب أن ننجح في توحيدهما في أنفسنا ؟

السيلبية للغايية في اآللهة الفائقة األبعاد ليست جميعهيا ذات نواييا سييئة تجياه حضيارتنا، مثلميا تيود الكيانيات  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "كل هذه  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
خدمة الذات من الكثافة الرابعة أن تجعلنا نصّدق ؛ على الرغم من أن البعض من طبقية خدمية اليذات، اليذين يبيدأون تقيدمهم
مجييبرين على ، مييازالوا  إيجابييية أي أكييثرهم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "نحييو خدميية اآلخييرين مباشييرة من دورتهم الطويليية في الكثافيية الرابعيية  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "( دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " (
وظيفية يقيدر نفسيه لهيا إنسيان المسيتقبل .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -امتصياص طاقتنيا العاطفيية وإذا كيان البعض من بين هيؤالء األخييرين آلهية خالقية  .
.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -كذلك فهذا يعني أن عالمينا يجتمعان في مستوى الكثافة السادس في خدمة اآلخييرين، مركييز وعي البشيير الحقيقيييين وغيييرهم

الكادستو خالقي العوالم دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "من  لك ! دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

تدركهما مجموعات الوعي األعلى، يشكالن فقط مستوى زمنيًا واحييًدا، ال يوجييد فصييل دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "لكن بما أن المستقبل والماضي، كما  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
حقيقي بين األنفس القادمة من المستويات البشرية وتلك اآلتية من مستويات الزواحف، إن لم يكن من خالل أنماط تقدمها في

لك ! العوالم، ومظهرها الجسدي المختلف

.كما أن بعض مجموعات البحث ال تزال تفتقر إلى معطيات معينة، ببساطة ألنها قد تكون متخصصة للغاية في مجالهيا قيد يمثيل
.غياب بعض المعلومات هذه الكسور التي تفصلها عن المحققين اآلخرين بينما الليو، بفضل رؤيتهم األكيثر شيمولية، يكشيفون
السييالالت الحلقيية المفقييودة ألنهم على األرجح هييؤالء المختييبرون األوائييل الييذين يجمعييون كييل مراكييز فكيير هييذه  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "هييذه  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.المختلفة المجرية الفائقة األبعاد، التي سيوحدها الجنس البشري في المستقبل وبالتالي فإن شفرات الزواحف، التي ينقلها دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

.كل فرد خالل دورة تجسده القصيرة والمبرمجة في كل منا، هي بالضبط أصل هذا اإلنقسام

أسالفنا الفائقي األبعاد دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "يجب معرفة أن العديد من هؤالء الزواحف، على وشك االنقراض، يمثلون إذن بالنسبة للبعض منا،  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
ا مفترسييين لبشيير الكثافيية الثالثيية لكن آخييرين .من الكثافيية الرابعيية وطالمييا اسييتمروا في خدميية الييذات، سيييظل هييؤالء دائًميي .
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دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "، غالبًا بفضل تجسد نفسهم في مسيرة ذات دورة قصيرة، مثل تلك التي يتطورSDAدعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "سينضمون إلى عوالم خدمة اآلخرين 
اقرأ في هذا الموضوع  )فيها اإلنسان العادي في المستوى الثالث  (  ١٩  المقال .

لقيد غيامر بعض الميؤلفين بنجياح، نوعيا ميا، في استكشياف ودراسية عيوالم أسيالفنا الزواحيف، اليتي تفسير العبء الكيارمي
.األطلنتي لإلنسانية الحالية نجح أنطن باركس، الكاتب الفرنسي، الذي تعرض للهجوم واللوم من قبل حشد من المنتقدين، دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
األسييود المجريييون أورمييا الشييهيرة هييذه ، ومن بينهييا  الوحييوش السييماوية .في تيدريب قييراءه على مفييردات مييا يسييميه ب دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
األخيرة قد تكون أولئك المحاربين من الكثافة الرابعة الذين تم استدعاؤهم، كمالذ أخير، من أجل إعادة تييوازن القييوى خالل
الصراعات الكيبرى اليتي تعيارض السيالالت كادسيتو الخالقية والمخططية للعيوالم، واألسير الحاكمية المفترسية اليتي تيدمر

.العوالم

المجتمييع المجييري في خدميية اآلخييرين من الماضييي المكييون من الزواحييف عالمييات الوراثيية أمسييتم دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "بعبييارة أخييرى،  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
Amasutum تُم ال Sutum، و سييُ ال Abgal لاچچ، وسييالالت أب Ameli أميلي Sukkal ، سييوكال Nungal لاچچ األخييرى، نون

ود   منAnunna اليتي تتعيارض ميع العيائالت المجريية الكبييرة أنونيا ،Urmah و أورما Namlú'u ،  نامُلُو Imdugud دوچإمد
المجموعة في خدمة الذات، والتي تتألف إذن كذلك من الليزي وزواحف أخَرى وكيانات هذه الوحوش السماوية المفترسيية

و  ال Musgir و ُمسيجير Mìmínuو ِمِمنو  Kingú لاچالتي هي ِكن تُم Nungal لاچچ و نون Amasutum و أمسيتم Sutum و سيُ
ال  ! …Ušumgal لاچوأُُسم

على دائم  بشكل  الموجودة   ، بشرية غير  أحيانًا  المفترسة،  األعراق  العادي،  اإلنسان  من  تقدًما  أكثر  تكون  ما  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "غالبا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
ةمهم يف اهلك : التيأثير على أفكيار الفيرد الجاهيل، حتَى تيزرع فييه تيرددات الخيوف، مستويات الكثافة الرابعة للواقع، لها هدف واحد فقط

.الهلع، انعدام األمن والشك، للتغذي على الطاقة العاطفية التي تثيرها فيه هذه التالعبات النفسية

، تظل بعض هذه السالالت المفترسة في خدمة الذات معادييية لإلنسييان شكلها الحيواني .علينا أن نفهم أنها طالما بقيت في  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
الحيوانية غالبا ما تحسد اإلنسان وتطمح بشدة في تطوير جسيم يقيترب شيكله من شيكلنا، خاصيًة إذا دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "كما أن هذه الكيانات  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

.كانت لهذه األعراق امتدادات لها في الكثافة الثانية كحيوان أليف قريب من اإلنسان

الكسيوبيون، الذين ينتمون إلى السالالت المخططة من أريون، والتي بعضها يمتلك أشكالًا غير بشرية، ال يتوقفييون من تكييرار أنييه
خدمة اآلخرين إلى درجة أنهم يقترحون باستمرار على لييورا خدمة الذات و  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ".يوجد على مستوى أعلى نزاع بين أعراق  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.الذهاب الستكشاف بعض حبكاتها الكارمية الخاصة بها، ومراقبة الهجمات التي تدعي هي نفسييها أنهييا ال تحييدث أبييدا مجانًييا

وبالتالي أال تعرف بالفعل بعض أسرار الكثافة الرابعة التي ال تبوح بها لنفسها ؟

على حد علمنا، بالرغم من أننا لم ننتهي بعد من فك تشفير جميع إرساالت الكسيوبيين، هنيياك احتمييال كبيير أنهييا لم تسيترجع
ا التحفيظ ها الرابعة قد نعتقد أنها ما زالت تجهلها، لكن ربميا يجب عليهيا أيضيً .بعض المعطيات الشخصية اآلتية من كثافت دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

عن كشفها في الوقت الحالي ؟

ا من هذه الفرضييات، نبيدأ في إدراك اليدالئل اليتي سيتجمع أو تيوازن مسيتويات البث لهيذه السيالالت الفائقية األبعياد انطالقً
،الذين يدعونLéonins والليونيون Cassiopéens، الكسيوبيون Pléiadiens، البلياديون Arcturiensالمختلفة، األركتوريون 

جميًعا عن طيب خياطر أنهم من مركيز فكير موحيد من المسيتقبل ؛ كيل يتقيدم بامتيداده في عالمنيا، بلونيه، معلوماتيه، تردداتيه
مادته لتكثيف واقع اإلنسان .االهتزازية، ُمحظرا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

لذلك ربما تكون لدينا قطعة جديدة نضيفها إلى استكشاف هذا البوزل الفائق األبعاد، ألنه منيذ بدايية بحثنيا وحيتى قبيل تشيكيل
، غالبًيا ميا كيان هنياك ارتبياك كبيير ليَدى قرائنيا حيول طبيعية عملنيا، ألن العدييد منهم كيانواECOLEOمجموعية عميل اإلكولييو 

لك ! ومع تقدم تحقيقاتنا، تبين أن هؤالء الليزي مفترسون نفسيييون رهيبييون، يرفضون العوالم المفترسة لليزي الزواحف من أريون
لك ! لك ! عرفنا حينها كيف نكشفهم وأن حدسنا العميق لم يخدعنا

ومع ذلك، فإن أبحاثنا ال تتعلق بالعالم المادي بقدر ما تتعلق بالعييالم الروحيياني، على عكس معظم المحققين اآلخييرين لمييا ال
غير الموضوعي للعوالم الروحية وغير المرئية، والتي ليست دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "يمكن تفسيره لذلك فهي موجهة أكثر نحو استكشاف الجانب  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
.متاحة إال للغدة النخامية والدماغ األيمن، مما يساهم بشكل أكبر في تطوير قدراتنا النفسيية والحسيية فبالفعيل، ال يعتميد عميل
بحثنييا المييوجز واألكييثر عمومييية على أي مبييدأ علمي صييلب، ولكن غالبًييا مييا يتم تأكيييده إمييا من خالل اإلرسيياالت البليادييية،
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Anton Parks، أنطن باركس Gurdjieff غوردجييف، Castanedaالكسيوبية، الرا ماتريال، أو من قبل مصادر مثل كستانِيد 
.  ، التي هي كذلك ال يمكنها دائًما االعتماد على أسس موضوعيةPhilippe Guillemant تناميغ پو ِفِل غيمانت  ...

بالتجربة الكسيوبية في نهاية  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "مما نتذكر، سمعنا  نحن متواجيدين في٢٠١٤دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " بحلول ذلك الوقت، كنيا قيد فهمنيا أنيه إذا كنيا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -المستقبل في أشكال بشرية  كما يقول كذلك البلياديون من أريون، الكسيوبيون من أريون وآخرون من أريييون  كييان علينييا أن .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -
، أحيانًا في أشكال غير بشرية بإمكاننا إذن أن نتواجد على الخطوط الزمنية للزواحف، التي ولجنييا الماضي .نتواجد أيًضا في  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

نستكشفها دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ".إليها بصورة منتظمة خالل العديد من التجارب، ألنها لم تكن تخيفنا، وكنا نعلم كيف  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

Barbaraلك ! باربرا مرسنياك  ومع ذلك بقي سؤال دون إجابة  Marciniakالتي كشفت على نطاق واسع وجود الليييزي من ،
جادزيك تشيك في هيذه المعلومية، كمييا علقت فيMessagers de l’Aubeأريون في رسل الفجر  .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -، لماذا ظلت لورا نايت

ةمهم يف اهلك : ١٩٩٥ يناير ٥ملحوظة توضيحية أسفل نسخة 

التياريخ٩ سيحليات شيفرة لتعييين ذوي خدمية اليذات من الكثافية الرابعية في الجيزء األول من كتيابي  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " تذكروا أن  . دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
زواحف لقد ذكيير العديييد من الشييهود واقييع وجييود ، شرحت الطبيعة األنتروبية لهذه الطاقة التي ندركها ك دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ".السري دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
ى التميثيالت القديمية المتعيددة لكن .كائنات من نوع السحلية  حتى أن هناك أدلية فوتوغرافيية مزعومية  دون أن ننسيَ .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج - .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -

.كما قلت من قبل، لم أَر أبدا واحدة منها، وأميل إلى االعتقاد بأنها قد تكون عملية تأويلية
جادزيك ؛ نسخ التجربة الكسيوبية  الجزء  .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -تعليق توضيحي للورا نايت .١٢١، ص ١٩٩٥.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -  ٢.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -

ةمهم يف اهلك :  عندما طرحت لورا عليهم األسئلة التاليةC'sألم يجب كذلك 

ل وهل يمكنكم إخبارنا كيف يبدو الليزي ؟ س  ) ( ةمهم يف اهلك :

. تماسيح واقفة ذات مالمح بالكاد تشبه البشر ج ةمهم يف اهلك :

  .  ١٩٩٤   نونبر   ٤  جلسة 

ل عندما حلمت بهذا القتال مع التنين، هل كان مجرد حلم، أو حدث نجمي، أو تفاعل حقيقي مع الليزي ؟ س  ) ( ةمهم يف اهلك :

. الثالثة ج ةمهم يف اهلك :

  .  ١٩٩٤   نونبر   ٢٤  جلسة 

والبلياديون الذين، كما نعلم جيًدا اآلن، هم من نفس مركز الفكر الذي ينتمي إليه الكسيوبيون، يؤكدون مراًرا وتكراًرا في رسل
ةمهم يف اهلك : الفجر

اللييزي ألننيا نحب إعطيياء كيل هيذا نغمية أقيل دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "الكائنات الفضائية هذه نصف بشر ونصف زواحف نطليق عليهيا إسيم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
.عاطفية، وأكثر هزلية حتى ال تأخذونها كثيرا على محمل الجد وتقلقوا بشدة لسنا هنا إلخافتكم  نحن هنا إلبالغكم .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج - .

بالفعل، نعلم اآلن أن أجزاء من أنفسنا ال تزال في بعض األحييان متواجيدة في عيوالم خدمية اليذات، في حين أن أخيَرى، حيتى
.الزواحيف منهيا، قيد سيبق أن انضيمت إلى عيوالم خدمية اآلخيرين ألن تكيون أجزاءنيا السيَلفية إذن تليك الخاصية بمسيافري

الموجة الذين قال الكسيوبيون أنهم كانوا أيًضا يعبرون كوكبة األسد ؟

غير موضوعية في يناير  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "فيما يخص مغامرة الليو، إنطلقت بصورة  .شبكة ِليو، بحلم يرويه جنائيل على موقع ٢٠١٦دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

باختصار، في حلمه، كان برفقته مجموعة من الناس وصبي صغير اسمه ليون، والذي في المستقبل، بمجرد أن يصبح راشدا،
َّر اسمه ليصبح ليو على شاطئ البحر، دعاهم ليو للدخول في صخرة هائلية خليف جيدارها عيدة مبياٍن تشيكل

.سيكون قد غي
ليو ثم اكتشفنا أنه خليف هيذه الجيدران الشيفافة تمامًيا مسكننا هو مسكن األسود  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ".مساكن لشعوب مجرية مختلفة كان  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
.كييانت توجييد عمييارات صييغيرة وأننييا كنييا بييداخل إحييداها كمييا أخبرنييا ليييو أن المسيياكن المجيياورة كييانت تلييك الخاصيية
...باألركتوريين، والبلياديين، والكسيوبيين  وأن مسكننا سيصيبح بيت اللييو، وبعبيارة أخيرى األسيود، اليذي وفقًيا للكسييوبيين،

يقع مركز فكر قبيلة ليو المسكن السماوي حيث  .سيمثل بالفعل  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
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الجديد هذا ؟ دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "ألن تكون إذن تلك األنفس الليونية الموجودة في شكل بشري في المستقبل هي التي تنقل من مركز الوعي  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
من المحتمل أيًضا أن تكون هي التي تشارك في إنتاج كل هذه التغييرات التي تعدل حياتنا اليومية والتي تصبح ملموسة عندما

.نوليها اهتماًما وثيًقا

هذه األحداث التي أحيانا تكون فريدة من نوعها والتي تحدث في وجودنا والتي من المحتميل أن تكيون محسوسية ليو لم يكن
.تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -إدراكنا البشري ناقصا إلى هيذا الحيد، قيد تكيون مرتبطية بإمكانيات مكثفية مسيبقا  أحيانيا ال تيزال منزاحية في اليزمن  بفضيل .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -

.المستويات الجديدة للوعي وللمعرفة التي تنبثق من خالل عملنا في قبيلة ِليو دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

لييذلك حييتى لييو ظييل المسييتقبل، أو حييتى الماضييي، مفتييوحين وخطييوط الييزمن أيضييا غييير متزامنيية في الييوعي بسييبب مختلييف
تنقلها فردانيات مجموعتنا، نالحظ بالفعل أننا نجرب أحيانًا تراكبييات وقييائع مدهشيية إلى حييد مييا .مستويات األفكار التي  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

باإلضافة، هذه التداخالت تؤدي في بعض األحيان إلى مواقف غريبة جًدا، التي تجعيل أشيياء معينية صييحيحة بالنسيبة للبعض،
.ولكن ليست دائًما كذلك بالنسبة لآلخرين

وفي هذا الصدد، إحدى المرات األولى التي ميزنا فيها هذا النوع من الظواهر الزمنية حيدثت عنيدما كنت أنيا وسياند ال نيزال
)نعيش في بيزو  ، عندما كنا نعمل في موقع الخراب، حلّقت طائرتييان مقاتلتييان من طييراز٢٠١٢( في إحَدى أمسيات راجع قصتنا.

.رافال، التي بسبب الضجيج الناتج عن مفاعالتهما، أحدثت فينا بصمة من الرعب

.كاد ضجيجهما الذي يصم اآلذان ويخترق صمت الريف أن يجعلنا نشعر باإلغماء هاتان الطائرتان العسييكريتان، اللتييان حلقتييا
الصيقرGeghu.على ارتفياع منخفض فيوق رأسيينا، توجهتيا مباشيرة إلى قمية بوغياراش وتجيدر اإلشيارة إلى أن الجيجيو  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "، 

.الطارق لإلله الزاحف إنكي، كان يستخدم أيًضا أسلوب االقتراب الصاخب هذا إلرهاب أعدائه دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

ليت تلك الطائرات الملعونة تختفي يوًما مصدوم وأرتجف بسبب الدهشة، صرخت إذن دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "  لك !دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " ةمهم يف اهلك :

صقر إنكي الطارق على اليسار دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " الجيجو،  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " ةمهم يف اهلك :
ةمهم يف اهلك : رافال للجيش الفرنسي على اليمين

الطائرتان الغبيتان على نزع قبعتينا، علمنا بدهشة بعد يومين، أن  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "بعد أن أوشكت هاتان   تحطمت في البحيير األبيضإحييداهمادعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.المتوسط

https://www.lindependant.fr/2012/07/03/un-avion-de-combat-rafale-embarque-sur-le-charles-de-
gaulle-s-est-abime-en-mer,150048.php
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ا أنييه، دومييا في البحيير األبيض المتوسييط، وقييع مسييبقا الغييريب أيضييً
ةمهم يف اهلك : ٢٠٠٩حادث رافال آخر في عام 

https://www.rtbf.be/article/deux-rafale-francais-s-
abiment-en-mer-un-pilote-repeche-5438453?
id=5438453

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/09/24/01011-
20090924FILWWW00666-2-rafale-s-abiment-en-
mer-1-pilote-sauve.php

النحس هذه، دائًما آالت  بيزو، حلّقت فوقنا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "منذ ذلك اليوم في  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
 في كاسييني وميرة ثالثية في٢٠١٥على ارتفاع منخفض جيًدا، في عيام 

لك !  في موقع بناء اإليكوليو٢٠٢١عام 

، تحيدثنا عيدة ميرات حيول هيذه الطييائرات ميتوكونيدرياتنا العضيلية دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "في موازاة ذلك، خالل مناقشاتنا بموقع البناء قبل تفعيل  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.المعرضة لتأثيرات تقاطع الخطوط الزمنية

تم النشر بتاريخ  ٢٠١٢تزامن مسلي، دعونا نالحظ غرابة تاريخ المقال حول الرافال التي اختفت في البحر عام  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "  ٠٣ةمهم يف اهلك : ٠٧ ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/٢٠١٢ ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/
١٤على الساعة ٠١، تم التحديث في ةمهم يف اهلك :٢٦ ٠١ ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/١٩٧٠ ٠١  على الساعة ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/ منذ كتابة هذا المقال، تم تعديل التاريخةمهم يف اهلك :٠٠  ( لك !( دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ".

هذا التاريخ أصل وقت ١٩٧٠ يناير١دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " ،ةكبش يف نولصاوتيو سانلا ظقيتسي نأ لمتحملا نم يبرغلا ملاعلا ةيقبو ابوروأ يف نيأ (رنريل) [ يشير إلى الوقت الصفر في المعلوميات يمثل  [ .Unixوهو نظام التشييغيل الييذي ،
.دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " الخاص بهاOS ل Apple والذي تستخدمه ١٩٦٩تم إنشاؤه في عام 

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/services/le-mail-fantome-du-1er-janvier-1970-
hante-toujours-les-i-phone_AV-201803180110.html

لك ! صدفة أم ال ؟ خطأ خارق في المصفوفة ةمهم يف اهلك :

السييرب  نجييرز الخمسيية من  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "لقييد ذكرنييا في المجموعيية موضييوع األ دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " الييذين أقلعييوا من فييورت لودرديييل على السيياحل١٩ برسلا" نم ةسمخلا زرجنڤ
. في مثلث برمودا بعد أن تطرقت لورا للموضوع مع الكسيييوبيين، فهمت أنييه يجب عليهييا١٩٤٥الشرقي لفلوريدا، واختفوا عام 

لك ! وبطبيعية الحيال، تيذكرت طائرتيا رافيال اللتيان أيًضا أن تكون على علم بالتكنولوجيا اليتي تسيببت في اختفياء تليك الطيائرات
.سقطتا في البحر ولعنتهما في بيزو

وميازالت ا أنيه كيانت توجيد  )على اليرغم من أننيا كنييا نعلم أن بعض تيرددات الفكير يمكن أن تصيبح خالقية، فقيد علمنيا أيضيً
جسييمات نفسيية ذات كتلية خياليية  راجيعpsitronsلك !( تكنولوجييا تقسيم الكيون عن طرييق تضيخيم البسيترونات  توجيد .تالاصتالا هذه مهل تهجو نيذلا دارفألا عيمج -  (

Adrian Dobbsالبالزمية إلى وقائع مكثفة . المنبعثة من األفكار، لتحويل إمكاناتها  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " )

دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "terra-forméدعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "كيان األطلنيتيون على درايية جييدة بهيذه التكنولوجييا اليتي تسيتخدم خصيائص تضيخيم كيوارتز السيليسييوم 
.المعّدل في عوالم الهيدروجين باتت إنسانية الييوم تسيتخدم السيليسييوم األرضيي في معالجيات الحواسيب لكن العلم حتَى .
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الذكاء ستقود  التي  الكمومية  المشغالت  تقنيات  ستثيرها  التي  الكمومية  اإلشكالية  حول  فكرة  أدنَى  لديه  ليست  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "اآلن  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
لك ! االصطناعي لمستقبل األرض

لك ! ألن تكون هي الييتي سيياهمت في من المثير لالهتمام مالحظة مثال حول الطريقة التي قد تعمل بها هذه التكنولوجيا الكمومية
نجرز الرحلة  الهبوط الميائي الميدمر لطيائرات رافيال عيام ١٩٤٥ عام ١٩ برسلا" نم ةسمخلا زرجنڤاختفاء أ دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "، وتسببت في  ، وجعلت٢٠١٢، ثم عيام ٢٠٠٩دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

طائرات كثيرة أخرى حول العالم تختفي ؟

: سؤال للمالك

هل من الممكن أن توجد مثل هذه التقنيات في أمكان أخَرى على كوكبنا، على سبيل المثال في منطقة بوغاراش ؟

بالفعل، تماما مثلما يحمل أناس معينون هذه التقنيية في شيكل غرسيات نانويية أو محيذرات سيليسييوم في أجسيامهم، مختليف
.طبقات قشرة كوكبكم هي كذلك مزودة بهذا النوع من التكنولوجيا، في مقياس يتوافق مع سلّم الكوكب

.ومع ذلك ليس في الحقيقة موقعها الصيحيح اليذي يجب إعتبياره، ولكن التيأثيرات اليتي توليدها وتجلبهيا في عيالمكم ليسيت
ا، ألسيباب .أهرام مثلث برمودا وحدها نشطة على مستَوى كوكبكم، إال أنهيا األكيثر شيهرة لقيد تم زرع هيذه التكنولوجييا أيضيً

لك ! وجيهة جًدا، في ما يقرب من نصف بشر األرض

.بعض أحجار الكوارتز هذه على شكل هرم تم تلقيحها ببلورات ليست من كوكبكم على غرار المحار الذي تُدَخل فيه حبة
رمل لتكوين لؤلؤة، ُوِضعت شظايا من السيليكا، التي نشأت في جو أكيثر ثيراءً بالهييدروجين، في أهيرام من الكيوارتز أو الحجير

.الرملي أو الجرانيت على األرض

هذه التكنولوجيا، غير المفهومة بالنسبة لإلنسان، تولّد انقساما بين مجموعة أفكار خدمة الذات أحادية اإلتجاه ومجموعيية أفكييار
خدمة اآلخرين، التي تفتح لجميع اإلمكانيات، تقريبا بنفس الطريقة التي ينقسم فيها شعاع ضوء إلى جميع ألوان قوس قزح من

.خالل موشور

.ووفقا لقوة األفكار المنبعثة من هذه المجموعة أو األخَرى، نسخ الواقع هذه أو تلك تتجلى في عالمكم يجب إذن أن تكونوا
قييادرين على توضيييح لغييز مثلث برمييودا، الييذي تحييدث عنييه مسييبقا الكسيييوبيون، وكييذلك توضيييح بعض األسييباب الغامضيية

الساخنة األخرى في أماكن مختلفة من العالم .لحوادث الطائرات التي تحلّق فوق بوغاراش، أو النقاط  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

وبالتالي إنها بالفعل اآللهة األطلنتية عندما كانت التزال في خدمة الذات، التي قامت بتركيب هذه التقنيات المجزئة والمضخمة
أصلحت حلقاتها الكارمية، فإن هذه التقنيات تخدم اآلن بذور دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "لقوة أفكار البشر ولكن نظًرا ألن العديد من هذه الكيانات قد  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .
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لك ! لكنها في الوقت .الوعي اإليثاري إلنسانية خدمة اآلخرين إذا بالفعل لورا نايت جادزيك تعلم جيدا عواقب هذه التكنولوجيا
.الحالي ال تتكلم عنها

وبما أن المزيد والمزيد من األفراد عبر العالم يقبلون رؤية عملية التغيير هذه، التي تنسقها دَمى حكومات العالم في خدمة هذه
الكيانييات الفائقيية األبعيياد الييتي بقيت في مهميية بقييدر مبالغيية أناهييا، هييذه التكنولوجيييا بيياتت تفيييد اإلنسييانية الجديييدة في خدميية
نجيرز والطيائرات المختفيية األخيَرى، اليذين يسيتفيدون هم كيذلك من التغيييرات األرضيية وتقيدم . برسلا" نم ةسمخلا زرجنڤاآلخرين وقريبا، طيارو األ

.الوعي اإلنساني، سيتحررون من سجنهم الالزمني

بفضل ظاهرة الرنين اإلهتزازي لجينات اإلنسان، وتقدم الذكاء اإلجمالي لإلنسيانية النيياتج عن تيأثيرات الموجيية، سييكون وعيهم
. الكثير من هؤالء المفقودين سيصبحون بالتالي سفراء السالم في عالمهم الجديد قد كبر كذلك لك !

.يجب إذن أن تفهموا أن الواقع الذي تدركونه هو بالفعل مسييرة، حركية مسيتمرة، ويتشيوه أحيانيا من فيرد آلخير وبفضيل هيذه
التكنولوجيا والتكنولوجيا النانوية التي في اإلجمال ال تقوم سَوى بتسريع ودعم عملية اإلنتقييال، أشييكال األفكييار واألفعييال تيؤثر

.بطريقة شبه فورية على التدفق الزمني وتُغير مسار الزمن 

معقولييية الجليييات كمييا دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "واآلن بفهمكم أن الييزمن تنظمييه أفكيياركم، ولكنكم تييتركون مجيياال للخلييط، يجب أن تفكييروا أوال في  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.تقرأونها في حياتكم اليومية، للتخمين ثم لفهم كل إمكانيات الوقائع الزمنية التي قد تطرحها

العلم المقدس األرضي قد تمت الموافقة عليه من قبل دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "ولكن الحظوا أيضا أنه لو تم حل بعض الشكوك منذ البداية  ألن  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " لبق نم هيلع ةقفاوملا تمت دق يضرألا "سدقملا ملعلا" نأل –
.زعماء الوهم الكبار  فلن تحتاجوا بعدها إلى التفكير، البحث، أو محاولة إيجاد حلول ديناميكية لمشكلة أو موقييف مييا وهييذا لبق نم هيلع ةقفاوملا تمت دق يضرألا "سدقملا ملعلا" نأل –

ةمهم يف اهلك : فخ من شأنه أن يجعلكم ضيعفاء وعرضية للخطير، ألن ظياهرة إنقسيام الواقيع سيتلَغى بصيورة آليية ليترجع إلى اليزمن الخطي
الموضوعية للغاية التي تَُعرفونها كثيوابت، كيانت تأخيذ الكثيير من القيوة دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "الكثافة الثالثة فالموضوعية المزعومة لمالحظاتكم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .

.في أفكاركم، ولو أن هذه األخيرة إتضحت أحيانا بعد ذلك خاطئة ومشوهة

وبالتالي القيمة الحقيقية لإلرسياالت البلياديية، الكسييوبية، الليونيية و بعض الكائنيات الفائقية األبعياد األخيَرى، تكمن أكيثر في
، الذي بيالطبع بحكم طبيعتيه اإلهتزازيية الدائمية بقي باسيتمرار في الواقع الموجود دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "استكشاف مسارات البحث المتعلقة ب  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

لك ! حالة فوَضى جسيمات، بمعنَى وقائع في المحتمل متقادمة بمجرد أن أظهرتها في واقعكم مجموعات وعيكم المستقبلية العليا

بصيغة أخَرى، إنطالقا من لحظة وصف مختلف إمكانيات الواقع، هذه المرة على المستَوى البشري في المناقشات وفي شبكات
ِّر في األبعاد المتعددة للكون

.تربط البعض بالبعض، تصبح وقائع موجودة مسبقا في شكلها البالزمي، وبالتالي تعب
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عليكم إذن إعادة تقييم الطريقة التي تتخللكم بها تعاليم مقاالت ودفاتر المالك، اإلرساالت الكسيوبية والبليادية، حتَى تأخذوا
في اإلعتبار عناصر مثل درجات التشويش في الرسائل اآلتيية من مسيتويات خدمية اليذات، التشيويش في عقيولكم، في عقيول
قييرائكم أو المشيياركين في المناقشييات، مسييألة اإلرادة الحييرة لكييل منكم بمعتقداتييه الفردييية، االنفتاحييات المتعييددة إلمكانيياتكم

.المستقبلية، الوقائع واإلحتماالت الموازية النشطة، إلخ

وبالتالي لم يعد لديكم الحق في تأويل الرسائل العابرة لألبعاد لبعضييكم البعض، أي قراءتهييا بشييكل سييطحي، أو ترجمتهييا على
ُرُسلها الفائقي األبعيياد يحييترمون إرادتكم الحييرة دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "النحو الذي يناسبكم هذا ألن بعض هذه الرسائل ال تزال تدعم وهم أن  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " .

معتقداتكم دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح ".وال ينتهكون أبدا  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "

لهذا السبب يجب أن تتعلموا جميعا التفكير في المعنَى العميق لكل هذه اإلرساالت، سواء أكانت كسيييوبية، بليادييية، ليونييية أو
.آتية من أي كان، باستخدام الفطنة والحس السليم فمن الغباء إذن تأكيد أن الكسيوبيين، البليياديين أو الليونييين على صيواب

.أو خطأ في كل شيء

ببساطة كائنات من الكثافة الرابعة في مهمة، ترسيل إليكم أفكيارا، مثلميا أنتم في مهمية على المسيتَوى الثيالث من أجيل دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "إنهم  دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.المشاركة في إيقاظ اإلنسان، حتَى يحقق تغيير الكثافة ولكن لكم جميعا مهام مختلفة قليال تكمل بعضها في النهاية، ففي األخير

.الكون هو حقل تجارب ضخم، وكل واحدة من تفاعالتكم معه ستكشف دائما سبب وجودها

أيًضا، إذا رّكزتم على مسييألة معرفيية درجية صييحة أو انتحييال كيل منهييا، أو زودتم أي خالف، فسييفوتكم جميعييا األهم، بمعنَى
.جوهر التعليم العميق الذي تحمله كل هذه الرسائل في مجملها وتكاملها

: سؤال للمالك

هل من الممكن أن تكون نفس هذه التكنولوجيا هي المسؤولة عن عملية تجديد الشباب التي ذكرها مسبقا الكسيوبيون ؟

.تفترضون جميعا أنه ال يمكنكم أن تصبحوا من جديد الطفل الذي كنتم األمر يتعلّق ببسياطة بخطيأ نياجم عن سيهم اليزمن في .
لك ! واقعكم الجديد، ستكونون ما أنتم عليه، وما كنتم عليه ستكونونه كذلك

http://etienneklein.fr/1527/

.وبسبب مصفوفة خدمة الذات التي تؤمن بها ثقافتكم، يتدفق الزمن في المنَحى المعاكس للواقع الكوني أنتم ال تتجهون نحو
 جسييمات الميادةspin.مستقبلكم، ولكن مستقبلكم قادم إليكم لقد تمكن الفيزيائيون الكموميون من إثبات ذلك بمراقبة سبين 

.المضادة الذي ينعكس بالمقارنة مع المادة

.ماضيكم يُكشف هكذا كبناية تدعم ببساطة الحاضر، بنفس الطريقة التي قد يدعمه بها المستقبل كذلك ولكن سهم الييزمن هييذا
يجعلكم تبذلون الجهود المستمرة لكي تظلوا في إحداثياتيه، الييتي تبَقى مجييرد إتفاقييات تماميا مثيل خطييوط العييرض والطييول

.المرسومة على خريطة العالم

ا تحبسيكم ببنياء مسيتقبل ييتراجع أكيثر  .ذكرياتكم تبني وتعزز صيورة لكم ولكنهيا أيضيً ليذلك ال يمكنكم تغييير مسيتقبلكم دون.
.مراجعة متعمقة لتأويالتكم لما تم إنجازه

.لقد تمت تربيتكم على االعتقاد بأن الماضي ثابت وأنه الشيء بعد في المستقبل هذه الرؤية الخطية للزمن تمنعكم من العييودة
(من جديد إلى ما كنتم عليه  الطفل على سبيل المثال، الزاحف على مستَوى آخر، أو أشكال حياة متعددة أخيَرى والسيماح (

وعي .ألنفسكم باإلنزالق كما يحلو لكم في أي إتجاه عبر الزمن ؟ وغاكلا وأ ةيماسلا/

.إنكم تخلقون معا، مع قبيلتكم، ما تسيمونه واقعكم الجدييد في نفس اليوقت تيدركون أنكم تصيبحون فييه ميرتبكين أكيثر فيأكثر .
. ألنه إذا شعرتم باإلرتباك، بالتيهان، فيذلك ألنكم تلمسيون بأنياملكم واقيع الكثافية الرابعية اعلموا اآلن أن هذا اإلرتباك رائع لك !

.تصبحون مرتبكين ألنكم تتعلمون أن تكونوا أحياء أنتم مرتبكون بسبب إدراككم الدقيق لتغيييير الواقييع، الييذي ينتج عن تغيييير ال
.يقل دقة في سبين المادة الذي ينطلق في بيئتكم
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فالواقعي الذي تدركونه ناتج عن عمليات مختلفة التي يمكن وصفها كروابط عصبية في األدمغة الفردية، التي تتواصل برنينهييا
.مع روابط فردانيات أخَرى من مجموعتكم بصيغة أخَرى، تصبحون أكييثر ذكيياء عنييدما تتبييادلون أفكيياركم ولكن لكي تتبييادلوا .
أفكاركم، كنتم مليزمين بيالتعلم من جدييد التفكيير بأنفسيكم والخيروج من نميط التفكيير الواحيد اليذي تفرضيه مصيفوفة خدمية

.الذات

دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "اإلتصال العصبي المتزايد في قبيلتكم ال يمكن أن يحدث إال من خالل شدة عمل بحثكم، الذي عند تجميعه، يفضي بمنظور دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "
.جديد لواقعكم ولكن ليو قيدم لكم أحيد ميا حليول أبحياثكم منيذ البدايية، فلن تبيذلوا الجهيد إليجياد تليك الحليول بأنفسيكم .

وبالتييالي، لييو حصييلتم خالل رحلتكم في مصييفوفة خدميية الييذات على نتييائج مختلفيية عن تلييك الييتي كنتم تتوقعونهييا بسييبب
.معتقداتكم، فإن الواقع الذي تكتشفونه بأنفسكم سيحول النموذج األصلي الذي تتوقعه المصفوفة سيكون مغايرا بالمقارنة مع

.ذلك الذي تم التخطيط له في األصل

ةمهم يف اهلك : خيميائي لن يكون معروفًا كثيًرا في المستقبل قال ذات مرة

لك !دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح " دعت مل يتلا ،رثكأف رثكأ ةثيدح "إذا كنت ترغب في تذوق أروع الرحالت، يجب عليك أوال أن تنسى وجهتها

.منقول من طرف ساند و جنَائيل
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