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  سري نکات
مخفی  ستھامدت که است اطالعاتی بیاِن فشردهنکته ھای سری ، 

این پذیرش  و فھم - تحت محافظت شدید قرار دارد ونگه داشته شده 

 ددار نیاز مانرا توأ یک انسان آزاده ذھن و یک مبارز شھامت ، دانش

 تا بخوانید – به ذھن ما تزریق کرده اند را خالِف آنزیرا سالھاست م

به ما تزریق کرده  سالھاست ی کهآگاھی پایانی باشد بر جھالت ھای

و نور  در ھم شکنیم رھای منطق معیوبمان رابخوانید تا حصا – اند

  ... بخوانید تا رھایی یابیم – حقیقت را ببینیم

  . از آخرین نسخه استفاده کنید ھمواره - ٩٧ زمستان - ٢  نسخه

  

  

 اکثریت است د فراتر از دركمسیرِ آگاهی بر من تحمیل کر نج و مصیبت هاي فراوانی کهر

 تحوالت بزودي علت سکوتم شاید این باشد که - سکوت می کنم در این باره همچنان پس

  پرده ها کنار خواهند رفت و تدریجا حقایق دیده خواهند شد . – د شدنی آغاز خواهبزرگ
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( همانگونه که مسیر آگاهی آسیب  یدانستمم گرفتم  این کتابزمانی که تصمیم به نوشتنِ

 و همپیمانانِ انسانیِ آنها شیاطین خشمِ هاي بزرگی بر من وارد ساخت ) نوشتن این کتاب ،

ولی  آورد خواهد بارب منفی بشدت عواقبیبرایم و  را درپی خواهد داشت ( تشکیالت )

مرا وادار به نوشتن  کشورم دارم مسئولیتی که در قبالِ و جامعه دیدن بی اطالعی عمومِ

  ) معشوق ازلی ( توکل بر . سکوت را بر من حرام ساخت کرد و

در  – داردمی حقایقی بسیار عجیب بر پرده از چهاگر کتاب علمی تخیلی نیست یک این

جواب  - این کتاب چیزهایی خواهید خواند که فعال تصور نمی کنید وجود داشته باشند

	. سئواالتی را اینجا خواهید یافت که ممکن است از یافتن جوابشان ناامید شده باشید 	

  بدانید ... تر بیش دورگه ها تغییرشکل دهنده ها ، غیرارگانیک ها ، شیاطین و درباره

 ی استبسیار بزرگ اشتباه ، به چشم ها و افکارتان اطمینانِ کامل کردن دیدخواهید بزودي 

یک انسان می  دارد حقیقتا ها انسان شبیه يهرکس ظاهر ... به اینکه کردن اطمینان –

خواهید دید بسیاري از افکار و تصمیماتتان متعلق به  – اشتباه کوچکی نیست ابداً باشد

  خواهید کرد . با خواندن این کتاب رها ات رااشتباهاین  –روح خدایی شما نیستند 

  ست .اعتمادي نی چشم ها و افکارمان این است که به منظورم بسادگی

  . روانه توضیح دهم پروژه اي که کمتر جایی بیان شده استدر مورد پروژه شیطانی پ ممکن است

تعدادي دیگر از و (  کشور آمریکا و صنعتی تکنولوژیکی اصلی پیشرفت دلیلِ خواهید دید

مانند جذب تحصیل کرده ها ، مدیریت اصولی  ی درجه دومدلیلی که پشت دالیلِ(  ؟ چیست ) کشورها

  و ... پنهان شده است )

احزابِ بزرگ با کشورمان را خواهید دانست  ، کشور آمریکا بزودي منشاء اصلی تضاد– 

  را مشاهده خواهید کرد . کشورمان بزودي منشاء بسیاري از مشکالت
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کشته  ه کام مرگ فرستاده شدند یا از بیمِکه مطلعین آنها ب است از رازهایی این کتاب پر

پگی کین ربوده شد و همچنان مفقود  - هاست کشته ( پرنسس دایانا از ساکت شدند شدن

  باقی مانده است )

کمک هاي  و کارانسیاه نقشه هايتا  بخوانید چون یک هدیه در نظر بگیرید و راکتاب 

آسمان شکافته خواهد شد و  زیرا بزودي بخوانید – را بشناسید خدا و نیروهايِ طریق نور

 بسیار نزدیک بزرگ اتزیرا زمان تغییر بخوانید -ناجیان بشر به یاري او خواهند شتافت 

  .است 

  : قیمت کتاب

  . ست حقیقی و معرفت به دانشبراي دستیابی  شما تالش +  آن کمک به انتشارِ

( عزیز دردانه اي که فراموش کرده  کتاب را خواندید و قبول کردید عزیز دردانه خدا هستیداگر 

 حاصل شده است . ش کجاست ) در اینصورت رضایتیخانه ا

 – همه مان فرزندان خداي مهربان هستیم اًنهایت - نام نویسنده مهم نیست : کتاب نویسنده

  .، درك کنید و به کار بندید  بخوانید را هاي کتابپیغام 

را مورد   کتابيِو کاستی ها ایرادها اگر سپاسگذار می شوم ، پیش از ورود به مباحث کتاب

 باشد می توانست بسیار غنی تر از این کتاب حقیقت این است که – بخشش قرار دهید

 نمایان را حقیقت نیز مقداري کتاب در شرایط کنونی –  بی نقص تري بودم ...اگر انسانِ

  . . . است کرده

 کمک کردند + تالشِ چند ساله در راه درك حقیقت  ، لطف معشوق ازلیرفع مسئولیت : 

آزاد نمایم  فشارِ کنترل از زیرِ ) اندکی( ذهنم را   معنوي ام را مداوا کنم واندکی از نابیناییِ

  ) است که اطراف اکثرمان کشیده شده است خورد شدنِ پوسته اي آغازِ تشبیه خودم( 



2نسخه  –نکات سري   

 

 ) به قصد کمک به همنوعان از روي دلسوزي و ( - شدم مسائلی به چیزهایی دیدم و آگاه

اختیار با شماست  ، نهقبول کنید یا  اینکه –ا را با شما در میان خواهم گذارد مقداري از آنه

اگر گفته هاي کتاب را  –که خداوند مهربان به همه مان هدیه کرده است اختیاري  -

من هم به نظر  –نپذیرفتید می توانید نویسنده را دیوانه خطاب کنید و پی کار خود روید 

  والسالم . –شما احترام خواهم گذاشت 

 بینی تا نوك تنها دسته اي هستید که ( با پوزش بسیار ) اگر از خواسته اي از اهل ظاهر :

 در اینصورت – چسبند  تعالیم میاگر از گروهی هستید که تنها به ظاهرِ – دمی بیننشان را 

نوشته  این کتاب براي اهل ظاهر –به خودتان و نویسنده لطف کنید و این کتاب را نخوانید 

 نشده است .

  کتاب استفاده کنید . رین نسخهحتما از آخ بنا به دالیلی که تدریجاً متوجه خواهید شد 

به  که بسیاري را زمان و انرژيِ – نبوده است ، سخن پردازي  این کتابم از نوشتنِ قصد

  و  دیناردرهم و طلب   ، ي به وجد آوردن شما برا مه اکتاب اختصاص داداین  نوشتنِ

 تحصیل شهرت و آوازه نبوده است .

  

این کتاب بدانید محدوده مابین   نوشته شدنِکه می خواهید حقیقت را در مورددر صورتی 

( محدوده مابین  یر اینصورت می توانید از این قسمترا بخوانید در غ ) +++(  بعالوه ها

  .صرفنظر کنید  بعالوه ها )

  

تالشِ چندین ساله  از گزارشی هیچ مکتب و مسلکی نیست بلکه تایید ، زیر شرحِ : تذکر

  هستیم . پشت آن هايو راز که در پی حقیقت زندگی ستما انسان هااز  گروهی
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+++  

و مکاتب  عرفان مربوط به االیی از کتابهايبلند ب لیست به مطالعه شروع ، سالها پیشاز 

نهج البالغه گرانقدر  مطالعه در قران عزیز ، ، این مطالعات به –  کردم ملل مختلف عرفانیِ

را  ممطالعات با وجودي که اکثر –بیفزایید  را دیگر و کلی کتاب ذهبیب مبسیاري کتو 

اصل میدادم نتیجه اي که میخواستم حانجام  و مراقبه ، تفکر همراه تمرینات عملی ، عبادت

به همین دلیل ،  - ) ... نمیدانستم به دنبال چه بودم که حقیقتاً نمی شد ( اکنون میدانم

مثل اکثر دیگران غرق در لغزش هاي حالل و حرام  را میزدم و یمگاهی قید همه خوانده ها

  بی خیال دنیا . می گفتم ممیشدم و بقولی به خود

، چنین می  ) به بسیاري از ما میدانستم ( هدیه الهی خود را بسیار مستعد وجودي کهبا 

می  سالها - د و بشدت بدشانسی می آوردمنمود که زندگی همواره علیه من می چرخ

کارهاي  رشاید تنها کار مثبتی که در کنا – پیش میرفتم خسته و بی رمق گذشتند و من

  ...مؤثر در زندگی بود  عوامل و نیروهايِ کر در باب علل ،منفی انجام می دادم مطالعه و تف

وجود  زندگی ام در بسیار غیرعادي یکه مشکل قبل از نوشتن این کتاب ، پی بردمسه سال 

 این مشکل باعث میشد همواره بدشانسی بیاورم مهم نبود که چقدر تالش می کردم –دارد 

نین ریاضی پخته کرده بودند که درك کنم از نظر قوامرا  مطالعات چندین ساله آنقدر –

مگر ، صفر است نزدیک بدشانسی بیاورد  ) پشت سرهم(  هابار احتمال اینکه شخصی

  .... قسم خوردم دالیل را پیدا کنم .. کرده باشداینکه نیرویی ناشناخته تاثیرگذاري 

با توجه به  – کردم و تفکر مراقبه ، مطالعه شروع به ( ولی نه چندان بی نقص )با پشتکار 

پس از دو  –خود را پیش برم  ده بودم می توانستممطالبی که سالها بصورت تئوري خوان

( در بیداري و در رؤیا ) تصاویري می دیدم که رد می شدند  گاهگاهی،  سه سال ممارست

و   ذهنیرا توهمات آنها همه ابتدا –احساس به من دست میداد و گاهی شناختی پر

  ... تالش من ادامه می یافتو  گذشت زمان می – احساسات غیرواقعی می پنداشتم
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، مطالبی که از مکاتب عرفانی  مدارك حقیقی انستمد شگفت زده شدم وقتی اندك اندك

آنچه کتاب قران عزیز  ، دندتوطئه نوشته بو حوزه که نویسندگانِ مطالبی خوانده بودم ،

همه با  ... ، و اجرا ، کلیپ هاي لورفتهبسیاري گفته هاي شاهدان م احادیث ، ، گفته

  چیزهایی که می دیدم هماهنگ است ...

 ببینم ( بیش تر در هنگام شب سایه اي شکل موجوداتیادامه تمرینات باعث شدند مداوماً 

در هنگام  – دیدممیواضح  بصورت کامالً گاهی هم موجوداتی عجیب و باورنکردنی –) 

خواب هم رؤیاهایی بسیار عجیب میدیدم در این رؤیاها موجوداتی میدیدم که قبالً حتی 

دنیایی از ابهامات ایجاد شده بود و سئواالت  ، خدایا – تصور نمیکردم وجود داشته باشند

یر قدرتی عجیب و ( بر اثر تاث ...زمان می گذشت  -بسیاري به ذهنم هجوم می آوردند 

 هستند که قصدشان درك حقیقت ، که بعدها دانستم حامیان نامرئیِ کسانی ناشناخته

 خواندنی هابر سر راهم قرار می گرفتند  و فیلم هایی اینترنت ) کتابها ، صفحاتی از است

 میدیدم که جواب سئواالتم ( در کمال تعجب ) و و فیلم ها را تماشا میکردم  را می خواندم

جوابها  از خواب ، گاهی هم پس از بیداري – آمدند ، جوابهایم خود به سویم می در آنهاست

  ... را می دانستم

 ) ا ( و دوستان خدامی دانستم لطف خد - دشدنمی  برطرف یمشک ها و می گذشت زمان

البته همچنان پرده هاي بسیاري  ... و تدریجا پرده ها را کنار می زند می تاباند را حقیقت نورِ

ها و دیدن هايِ دانستن  تحملِ که ( فعال )این علت  شاید به –نشده اند  هست که کنار زده

، نا خالصی ها و ترس هاي شاید هم به این علت که هنوز آلودگی ها  – بزرگتر را ندارم

  دارم . بسیاري

و از روي  در خواب جهالت بودم ، ، و شاید بیش از آنها دیگران من نیز چون بسیاري از 

تأثیر شبکه هايِ ماهواره  تحت، من نیز مانند دیگران  -جهالت گناهانِ بسیاري انجام دادم

 اي ( مانندBBC  و VOA  مشکالت کشورم را از آنها میدانستم که سعی شان حل (
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 –  من نیز مانند بسیاري از مردم درك اشتباهی از حقیقت داشتم –مشکالت کشور است 

 نمیدانم چرا خدا اینهمه به  به وضوح تاکنون جواب سئواالت بسیاري را یافته ام ولی هنوز

به سراي  ، چرا خدا اجازه نداد مانند بسیاري از دیگران - لطف کرد ؟ ي چون منناهکارگ

  شیطان سقوط کنم ؟

باید از روي  اکثرمان و حقیقت نمایان شود فرو افتند اکنون خوب میدانم زمانی که پرده ها

  اکثرمان نخواهیم توانست سرمان را باال نگه داریم ... –شرم ناله کنیم 

 حـرم رھـم نـدادنـدبــه طــواف کــعــبـه رفـتـم بـه 

 کــه بــرون در چــه کــردی؟ کــه درون خـانـه آیـی؟

 بــه قــمــار خــانــه رفــتــم، ھــمــه پــاکــبـاز دیـدم

 چــو بــه صــومــعــه رســیــدم ھــمــه زاھــد ریـایـی

 زدم مــن، کــه یــکــی ز در در آمــددر دیـــر مـــی

  ـراقــی، کـه تـو خـاص از آن مـایـیکــه : درآ، درآ، عـ

 شرح دادنِ قصد  -است  باورش براي دیگران بسیار دشوار –بنا به دالیلی از جمله اینکه 

نشان دادن ِ حقیقت ، در مورد نبردي است  هدفم - ندارمرا  که پیش آمده اند همه حوادثی

  ...در خواب هستیم  ان است و متاسفانه اکثرمانکه براي ما انسان ها در جری

آنها کنار ما  –نها متعلق به گذشته نبوده اند قصدم این است که نشان دهم شیاطین ت

  اند . کردهمخفی  خود را هستند ولی با نفوذ در علوم بشري

که افسانه می پنداشتم باور می کنم و برعکس ، بسیاري از دانسته  را بسیاري مسائل اکنون

 . چه سخن گفته اند از ما م بزرگانه ادانستحدي تا   – هاي قبلی ام را بی اعتبار می دانم 

به بشر القاء می کنند که همه جا امن و امان است و این در حالی است که  شیاطین  –

  ...در پشت پرده در جریان است  نبرديمداوما 
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همزمان که از ما مراقبت می کنند اجازه می ،  نبردي که خداي ( مهربان ) و حامیانِ بشر

در اینصورت  –دهند بشر مختارانه ، با جاري ساختن اراده اش ، سرنوشت خود را برگزیند 

یا اینکه  – رسانیمما می توانیم لیاقت خود را براي ورود به دنیاهايِ بهشتی به اثبات 

  جهانهاي تاریک شویم . موجودات ناجوانمرد و پلید همنشینِ

  : دو گروه میانِ نبرد پشت پرده ،

 ، ( عده اي از این گروه شاملِ فرشتگان ، فرازمینی هاي طریق عشق و نورگروه اول : 

، ارواح  بشدت در سطوح باالیی از معرفت و دانش قرار دارند و بسیار قدرتمند هستند )

و عرفايِ  ، مؤمنین حقیقی پیامبران ، امامانه سمت باال حرکت کرده اند ، مردگانی که ب

هستی به  نقاط دیگر از ( براي کمک به بشر ) زمان گذشته و حال ، نیروهایی که داوطلبانه

سلح کشورمان ( در نبرد نهایی میان خیر و شر ، تنها ، بخشی از نیروي م زمین آمده اند

 و، بخشی از مردم    ) ، بخشی از روحانیت هیان مؤمن هستند که توانایی مقابله دارند سپا

  حامی همه نامبرده هايِ باال می باشد . که خدايِ مهربان . . . بعالوه

 ي که رشدرانده شده ها از جهان هايِ بهشتی ( شامل ابلیس و موجودات دیگرگروه دوم : 

تاریک ( مسیر  ي طریقِسقوط کردند ) ، فرازمینی ها آگاهانه بر اثر لغزشِکردند ولی 

 بیشتري  هلتم) ، جادوگران سیاهی که ( بر اثر فروش روح به تاریکی ) توانسته اند  شیطان

 ، بر انسان ها جذب کردنِ انرژي بشر گانیک منفی ( آنها بابدست آورند ، موجودات غیرار

 ( یا انسان.فرازمینی هاي منفی ، از جمله شیطان.هايِ انسان رگه، دوگذارند  ) تاثیر می 

با همکاريِ رپتایل ها و  آزمایشگاه هايِ سري کشور آمریکا ،موجودات ساخته شده در 

( این عده فعالً توانایی  زو ، مولوخ ، نرگال و ...پازو مانند بافومت ، یشیاطینخاکستري ها ) ، 

عملیات سیاه  –آنها مدیران عملیات سیاه هستند  –قرارگیريِ کامل در بعد ما را ندارند 

ایلومیناتی ، ماسونهاي رده  ، در نهایت قرار است این شیاطین را به دنیاي ما وارد کند )

در کشورمان (  ها سایه ، نفوذي هاي ِ این گروه دولتباال و دیگر معامله گران با شیاطین ، 
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، در به همراه زیردستانشان  این دورگه ها ، – هستند هم جزء دورگه ها که عده اي

ولت سایه وابستگانِ د ) ،  عریض و طویل ایجاد کرده اندان یک تشکیالت خرابکاريِکشورم

انسان  -،،،-ی ، شیاطین انس ست )( که تعدادشان هم قابل مالحضه ا هاکشوردر حکومت 

عده  ایمان کشورمان (تعدادي از سیاسیون بی انسی) ،  تحت کنترل(ِ شیاطین جنی و هايِ

دت سوء استفاده گران و دزدان بیت المال ( این دسته بش،  ) ندکشور از خارج از آنها اي

ي حکومتی نفوذ ارگان ها حتیآسیب رسانند زیرا در پیکره بازار ، اقتصاد ، تجارت  و  

جمعی از سرمایه داران فاسد داخلی ( این عده دانسته و نادانسته بشدت تحت  کرده اند ) ،

، عده اي از اساتید  آنها همه چیزشان را با پول معاوضه می کنند ) –کنترل قرار دارند 

 ... و دانشگاه ها ( که آگاهانه مشغولِ تبلیغ ماده گرایی و سرمایه داريِ غربی هستند ) 

ن نادانِ داخلی ( این عده ظاهرپرست ، دشمن تراش ، متعصب ، بعالوه عده اي از دوستا

د و آنها دوستانی هستند که درك درستی از شرایط ندارن –افراطی و ... هستند 

 آینده بشر خطرناك است ) تصمیماتشان براي آینده کشور و

+++  

آنها میدانند چه  نکته : قرار دادنِ دسته هايِ مختلف در گروه دوم به این معنا نیست که همه

  . غلطی می کنند

 

کتاب ، نوعی دریافت الهام گونه است  و ناگفته منشاء اصلیِ قسمت هايِ جذاب هوشیار باشید :

به این شبیه است که سوار بالنی  – یابندمی  بصورت پله اي تکامل، ي الهام گونه دریافت ها –

واضح است هر چه زمان بگذرد ( یا بهتر بگوییم هر چه  –شده باشید که به آرامی اوج می گیرد 

هوشیار باشید هر چه در این کتاب نوشته  –کامل تر شوید ) دید وسیع تري بدست می آورید 

م و هر بار تغییرات ، کتاب را مرور کرد بارها به قصد ویرایش –ام تنها اندکی از حقیقت است 

ندازه فعال تا همین ا... چاره اي نیست  –زیادي در آن اعمال نمودم ( و همچنان راضی نیستم ) 

روح خدا قرار  یادتان باشد درون شما –کنید ن کتابگفته هاي  بخوانید ولی ذهنتان را محدود به
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وازتان در نظر بگیرید کتاب را مانند شروعی براي پر –بدون محدودیت بیندیشید  ،  پس دارد 

  و بس .

زي پرواز خواهد کرد ! ولی ممکن است دیگر چیزي جوجه اي که تخم را می شکند رونکته ظریف : 

تنها گروهی که حرفهایش را باور خواهند کرد  –گوید زیرا میداند کسی حرفهایش را باور نخواهد کرد ن

همان ها هستند که خود پیشاپیش پرواز کرده اند یا الاقل در مسیرِ شکستن حصارِ اطرافشان و پریدن 

  .براي این گروه هم نیازي به واژه سرایی وجود ندارد  –به آسمان گام برمی دارند 

بکار  شی را که براي روشن بینیرو ی کتاب ،یسعی ام بر این است که در چند صفحه انتها

به دیگران  شایسته باشد که البته بهیچوجه خود را کسی نمی دانم –شرح دهم  برده ام

 کمکی ( هر چند کوچک ) به عاشقانِ طریقِ معنی این است که قصدم – درس سلوك بدهد

یادم می  – حداقل در حدي که مانند خودم سالها بیراهه ها را امتحان نکنند – کرده باشم

 -به روش و مسلک دیگر می پریدم  ، آید خودم سالها مردد بودم و از روشی و مسلکی

میان ما و معشوق  جز پرده خیال و غبارِ گناه ، چیزي که در نهایت فهمیدم این است که

 با روشی ساده پرده خیال راسپس  ابتدا توبه اي کنیم کافی است –فاصله اي نیست ازلی 

انتهایی کتاب  این بخشِ –کنار زنیم تا دوئیت برافتد و خود را در محضر جانِ جانان ببینیم 

  می نامیم . –بسوي دوست  -را 

 و ناباوري عموم به علت –تخیلی می مانند  نهايبه داستا براي عموم رازهاي این کتاب ،

 نیست يتردیدتی آنها درس صحت و در ( هر چند نداشتم آنها تمایلی به ابراز دیگر علل

 ها از یک طرف با ناباوري سخن گفتن و سکوت کردن هر دو بسیار سخت بودند زیرا -)

می دانستم  خوب زیرا بدي داشتم تن حقیقت احساسنگف و از طرف دیگر از مواجه بودم 

بزرگ را از دست ببرد و من مانم و ماتم سکوت  رصتیعدم بیان حقیقت ، ممکن است ف

  . جایی که باید سخن می گفتمن در کرد

ی اینچنین مسائل یا عدم باور به ، بی اطالعی(  رنج هایی که سکوت کردم ... سرانجام ماهها

یرا ( ز سکوت را بشکنم ندکرد مترغیب و ندصبرم را لبریز ساخت ندکردکشورم  نصیبِ )
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خوابهاي تیره به حقیقت پیوستنِ  ، مساوي است با ادامه یافتنِ ندانستن هامی دانستم 

 و شروع به مطالعه ، جدید ( نوشتن کتاب ) با قصد – براي کشورم دیده اند  ) که بسیاري

تایید کننده رازهایی هستند  هردو بردم مدارك و منطق پس از مدتی پی –کردم  تحقیق

 ناآگاهان ، پوسیده تزریق شده به جامعه ، که ( منطقِ متعالی ، نه منطقِ .که دریافته بودم 

هرکس چیزهایی دید که  ، بنا به تعریف آنان – سلیم را بر آن نهاده اند عقلِ نامِ اًاشتباه

  ) آنها نمی بینند داراي عقل سلیم نیست .

  

در  ) و مردم جویاي حقیقت( بسیاري از محققین حقیقی  فهمیدم بیشتر تحقیق س ازپ

این زیرکان  هم عقیده هستنددر این کتاب آمدند  ( نهایتاً ) با نظراتی کهدیگر نقاط دنیا ، 

جهانخواران بشري و همدستان  حقیقت توطئهاخطارهایی جدي در مورد  سالهاست بشري

بحث هایی بسیار جدي در مورد توطئه  در سالهاي اخیر ، – به بشر داده اند غیربشري آنها

 نماو این در حالی است که در کشور در جریان است ( میان افشاکنندگان حقیقت ) جهانی

علت شاید این باشد که هنوز (  رد کار نکرده استاجز انگشت شماري کسی روي این مو ،

  ) به یقین درنیافته ایم که مشکل اصلی کشور همین مسأله می باشد
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 نامرئیِ دستهايِ با هدایت ، جهانی توطئهخطار در مورد امتاسفانه توطئه هاي تودرتو : 

و  ( دولت در سایه انسانی آنها و همدستانِ ( مانند گري ها و رپتایل ها ) نژادهاي شیطانی

و مقداري  ه بودتنزل درجه داد ( تئوري توطئه ) یک تئوري به،  ) جماعت شیطان پرست

  . ه بودبدست فراموشی سپرده شد

 راه رندان ) بشري (زیرکان با وجود همه خیانت ها نور حقیقت تابیده بود و  نور حقیقت :

نتیجه  –اعمال تغییرات کردند  آگاهی بخشی و شروع به آنها - نده بودحقیقت را یافت

و بشر بسیار محدودتر شده اند  ،  جنگ طلبجهانخوارِفاسد  تالش آنهاست که قدرتهايِ

آنها ( جهانخواران ) همچنان  البته –به پیشرفتهایی نائل گردیده است  از نظر درك و تعالی

و کمک هاي  با اتحاد آزادگان جهان ولی  هستند ي دنیا تعدادي از کشورهاقدرت اصلیِ

تغییرات بشدت سرعت گرفته و امیدها بزودي ببار  ، دوستانمان در سطوح بعدي جهان

  د نشست .نخواه

جهانی کار کرده اند ه توطئه فراگیر ئلروي مس افرادي ) سطح جهانی در سالهاي اخیر ( در

و به افزایش  اند کرده مقداري از آن مطالب را ترجمه ، عزیز  بسیاربعضی از هموطنانِ -

زحمت  که با وجود ، البته با قصد و روش خودشان - کرده اند کمک هاي بزرگی درك عموم

را و ابهامات  ه راضی کننده باشدآنگونه ک به نتیجه گیري هاي نهایی بهیچوجه اوان ، فر

  . . .نرسیده اند  بزداید

 - این مباحث و اعتقادات سنتی تداخل مفاهیم جدید –سطحی نگري  : به دالیلی مانند 

بررسی مساله با اهداف  – و بررسی عمیق کافی ممارست  کار وبدونِ و نتیجه گیري سریع

صد  نبود منابع کافی به زبان فارسی و –  فست فود سیاسی و تغذیه جامعه با صرفا سیاسی

نژادهاي منفی بر ذهنِ  ( بعالوه فشارِ کنترلیِ نامبرده البته پوشیدگی و دشواري مباحث

 -شیاطین با دستکاري ذهن و حافظه بشر ، اجازه افشاي حقیقت را نمیدهند   –محققین 

  . . . )به موقع ، توضیحات کافی داده می شود 
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 در تنویر افکار همه ( از جمله خود من ) آنها که پیش از ما نوشتند وضمن تشکر از همه 

و نگاهی  زنیمرا کنار  بیشتري تا پرده هايرا نوشتیم  کتاب این -داشتند . .   نقش بسزایی

  . بیندازیم ( و جهان ) به حال ، آینده ، برنامه ها و اهداف طراحی شده براي کشورمان

و انسان را بیش از تنها جوینده آب و دانه هستند  ،انسان ها  جماعتی ازکه  بر این اساس

تعالی  سوي فارغ از حرکت به نیز عملشان ( و و خواب و خشم و شهوت ندیده اند خور

نویسنده و  را یاوه و خیاالت ... کسانی که سخنانِ اینچنین ر باشنداگ طبیعی است – است  )

  ... پندارندب ... خیاالتی یاوه نویس و را

  : به این دسته جواب ما

 ... نداریم انتقاد گرفته شدن بیمِ مورد و به عقاید و نظرات همه احترام می گذاریم -1

و براي یک انسان  می پذیریم حقایقی که در کتاب گفته شده اند بسیار عجیب هستند - 2

که سالهاست تحت کنترل شدید فکري قرار دارد باور کردن این حقایق بسیار سخت 

  ... ولی است

گیرد حقیقت را از شما ن دانستنکند و فرصت نعجیب بودن گفته ها ، شما را دور  امیدوارم

بی شک علت اصلی عجیب بودن گفته هاي کتاب ، سانسور شدیدي است که نیروهاي  -

آنها سالهاست ما را  –غیر بشري منفی ، با کمک دولت هاي وابسته شان اعمال کرده اند 

  هر کس را که حقیقت را میداند خفه می کنند . صدايِ به بیراهه می برند و

درآورده (  اندوهناك حقیقت این است که تصور و باور ما از جهان ، هستی را به این شکل

به این شکلِ ناکامل و غمزده تفسیر کرده ) واال حقیقت هستی ، بسیار کامل تر از آنست 

  که ما درك می کنیم . . .

به کمک همه عوامل دیگر به یاري خداي مهربان و (  اینچنین یکتب يِپیام هااطمینان دارم 

فریبی زندگی پرر چه دنیاي را باز کنیم و ببینیم د چشم بندهاي خود د شدنخواه سبب )

پیروان طریق تاریک  در دست  آن همچناندانش و تکنولوژيِ اکثر دنیایی که – می کنیم
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شاید برایتان بسیار دور از ذهن باشد از اینکه بشنوید براي دریافت بعضی از  -می باشد 

 لگوریتما از اجزاء آن تمام که است دنیایی اینجا -تکنولوژیها ، کودکانی قربانی شده اند 

هر  –د برب بردگی را به سمت که قرار بود پله پله بشر الگوریتمی – ندنتوطئه پیروي می ک

  فرشتگان وبشر و کمک هاي بیدریغِ آزادگانِ خداي مهربان ، مبارزهرحمت چند بواسطه 

) امکان به نتیجه رسیدن  موجودات معنوي ترازهايِ بعد از تراز سوم(  دوستان فرازمینی

  . و نور و روشنی در حال انبساط است رسیده است  ممکن توطئه سیاهکاران به حداقل

ي سند اگر در جایی عکسی ، -حداقل باشد  * سعی مان بر این بوده که حجم نوشته مان

آنها که تشنه حقیقت اند می  –مدرکی آوردیم آن را مشتی از خروار به حساب آورید  یا

اینترنت ، خروارها سند غیر قابل انکار  را مشاهده  کتب و توانند با مراجعه به منابعی مثل

در حد متوسط با زبان  واضح است براي دسترسی به منابع اصلی و جامع ، باید –کنند 

انگلیسی آشنا باشید . ( البته پاره اي از منابع به فارسی ترجمه شده اند ،،،،، همچنین 

) نیز موجود aparatقسمتی از اسناد ویدئویی در سایتهاي اشتراك ویدئوي فارسی مانند (

   .هستند 

  منابع این کتاب :

فلسفه و عرفان ، پیام هاي فرازمینی ها به علم و مذهب ،  محدودیتی ندارند : * منابع کتاب

  بشر ، مکاشفات مومنین ، آموزه هاي سالکان طرق عرفانی و . . .

شکی  - منبع و مسلک مربوطه نیست ب از یک منبع ، به معنی تایید کاملِاستفاده کتا

 بشرطی که شخص به یاري  -نیست در نهایت راههاي خوب  به جاهاي بدي نمی رسند 

از پس شیاطینی  بی عیب و نقصی خودو  فراست کامل،  نیروهاي همسو با خدا )خدا و (  نور

 -کمین کرده اند و خود را جاي خوبان جا می زنند برآید  ر گذرگاههاي همه طریق هاکه د

اهل معرفت هشدارهاي بسیار جدي در این مورد داده  -این مساله تعارف و شوخی نیست 

هر چند با اطمینانی  -همین است  ل اصلیِ نیاز به همراهی اساتیددالیدر واقع یکی از  –اند 



2نسخه  –نکات سري   

 

کامل ، اگر قصدمان نور و روشنی باشد ( راه خدا ) کمک ها در هنگام نیاز خواهند رسید 

بعبارتی همین که صادقانه پیش رویم اساتید حقیقی و فرشتگان الهی بدون اینکه آنها  –

بشرطی که  –د بود و به ما یاري خواهند رساند را بشناسیم یا ببینیم پشتیبان ما خواهن

اگر   –قصدمان رسیدن به نور و روشنی ( خدا ) باشد نه کسب قدرت ، شهرت و ثروت  

، شیطان  جادوگران سیاه -نیت مان خالص نباشد درنهایت شیاطین ما را خواهند ربود 

با استمداد از شیطان صاحب قدرت  ، ماسون ها و اعضاي ایلومیناتیپرستان ، حلقه درونی 

بر خود می گذارند در نهایت همه پیرو  گروه هاي نامبرده فارغ از نام بیرونی که  –می شوند 

  .تباهی شان هم خواهد شد  عثبا که این  – رانده شده هایی چون ابلیس هستند

ها ذات نیرو منشاء همه ز نقاط مرتفع معنوي ، خواهیم دیددر صورت دیدنِ حقیقت ا( 

  . ) الیزال الهی است

 بی عیب و نقصیو  ( هوشیاري ) فراست کامل،  نیروهاي همسو با خدابخاطر داشته باشید 

  کمک اساتیداز در حد امکان ، شخص باید   –نیروهاي حمایت کننده از سالک هستند 

  : تصور ، فریبکارند )( باور کنید شیاطین و همدستانشان در حدي خارج از  بهره ببرد تا فریب نخورد

 مکن خضر هـمـرهـی بـی مـرحـلـه ایـن قـطـع       

  گـمـراهـی خـطـر از بـتـرس اسـت ظــلــمــات         

  : در مورد اساتید مهم یتانک

نور  طریق پاهیانخدا و س مداوماً از ندنبود صورتی که اساتید بزرگ در دسترسدر  -1

 ( مطمئن باشید صدایتان شنیده خواهد شد ) ، طلب راهنمایی و محافظت کنید

اگر در مسیرتان صادق باشید و مداوماً عیوب خود را رفع کنید بدون اینکه بدانید  -2

 پشتیبانی خواهید شد ( شک نکنید )

در صورتی که از راهنمایی بزرگانی استفاده می کنید تالش کنید تنها نکات مثبت آنها را  -3

( محدودیت هايِ خود شوید  راهنمايِ یعنی تالش نکنید نسخه برابر با اصلِ –فرا بگیرید 
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ي از سالکان ( ( نهایتاً ) عده ا حقیقت این است که –اساتیدتان را به خود منتقل نکنید 

  فراتر میروند . نیز از اساتید خود  در راه معرفت )

در طریق معرفت بوده  مکاتب انحرافی به وسیله اشخاصی آورده شده اند که ابتداعاً تقریبا تمامِ

اند و در میانه راه بوسیله شیاطین فریب خورده اند . ( البته دسته اي از مکاتب انحرافی ، کامال 

  بوسیله پیروان شیطان آورده شده اند و قصدي جز فریب نداشته اند )

جهاد گران با  مورد مردان طریق ( مومنان حقیقی ، عرفا ور باال ، دصحبت هاي عنوان شده 

شیاطین ) گفته می شود که دل به دریا می زنند و منزل به منزل می روند نه اهل ظاهري که 

آنها از ابتدا در دام ذلت هستند و نیازي به شکار شدنِ مجدد –شیطان آنها را جدي نمی گیرد 

  ندارند .

لف از جمله کتاب سري کا.گ.ب با عنوان نژادهاي بیگانگان ( اطالعات کتاب از منابع مخت

alien race  ، ( و مامور سابق کا.گ.ب ) گفته هاي آقاي پوتین رئیس جمهور روسیه ، (

 اسناد آقاي آیک ، فیلم هاي دوربین هاي مداربسته و دوربین پیشرفته اچ دي ، مشاهدات

، مدارك لو رفته و صد البته رهنمودهايِ شاهدان عینی ، الهامات اساتید گرانقدر عرفان 

پیشوایان دینیِ عزیزتر از جانمان جمع آوري گردیده است + گفتگوي نویسنده با انسان 

  هاي امینی که با چشم خود شاهد ماجراهایی بوده اند .

سیاهکاران ( بر اساس الگوریتم توطئه ) در کنار هر مدرك  الگوریتم توطئه : مثالی براي

چند مدرك جعلی هم قرار داده اند تا جلوي عیان شدن حقیقت گرفته شود و  ،حقیقی 

  بشر همچنان در سردرگمی باقی بماند . . .

ت مداران بگردید مسائلی مانند نفوذ شیاطین بر سیاس مثال : اگر در اینترنت دنبالِ

تحت نفوذ شیاطین  ،  کامالً  غربیيِهاکشور کلیديِ ی از سیاست مدارانِخواهید دید جمع

خود  روسیِ آنها ( سیاهکاران ) از این مساله اطالع دارند به همین علت رقیبِ –قرار دارند 

( پوتین ) را با ساختن انواع طرح و صفحات وب ساختگی متهم به تحت کنترل بودن ( 
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 يِبه رقبا انواع برچسب هاي سیاهکاري را بعبارتی سیاهکاران –مانند خودشان ) کرده اند 

  نیاز است )  عارفانه و هوشِ عالمانهبصیرت براي درك حقیقت ، ( پسمی زنند  خود

  : از بشر اي گله

  می دانند ؟ آیا این حقیقت دارد ؟ ها خود را تنها حیواناتی متفکر *چرا اکثر انسان

بشري که خداوند فرموده  -به ذلت کشانده است  سده ها فریب و نیرنگ ، بشر را شدیداً

فریبِ قدرتهاي منفی  سالها او را به نقش خود آفریده ( بسیار پرارزش و قدرتمند ) ، بر اثر

این  -حیوانی ناطق تر و یا عاقل تر به حساب آورد  ) تنها( ، راضی شده است خود را 

به وسیله  جهالتی که –ست اشتباه زاییده قرار دادنِ عمدي بشر در جهالتی شدید ا

تزریق  ، به انسان ها دهنده تغییر شکل اتبِ شیطانی یا شیاطینِدانشمندانِ وابسته به مک

  گردیده است . . .

 یاو را در جهالت  )عمداً( بزرگترین خیانتی که به انسان زمینی شده است این است که 

جهالتی که باعث گردیده بشر خود را چون حیوانات ببیند و تمام  – شدید نگه داشته اند

جهالتی که بشر ارتباط چندانی میان خود  –اندیشه اش براوردن نیازهاي ابتدایی اش باشد 

این در واقع انحراف شدید بشر از خواست خداوند ، تحت  -و ذات پاك خالق نمی بیند 

  تاثیر نیروهاي شیطانی می باشد .

  آیا ما در جهان تنها گونه هوشمند و داراي تکنولوژي هستیم ؟ سئوال :

جواب : در محدوده سیاره زمین و فضاي خارج از سیاره زمین ... بغیر از انسان زمینی ... 

هزاران هزار گونه رشدیافته تر و رشدنیافته تر وجود دارد ( رشد از نظر جسمی ، روحی ، 

  زمینیاز نظر ظاهر شباهت هاي زیادي به انسانِ بعضی از آنها  -ذهنی ، تکنولوژیکی ) 

بعضی هم شکل  –) مانند عده اي از مردمان اندرومدا ، پلیدیان و ...  Humanoidدارند ( 

  . مانند رپتایل ها ) Nonhumanoidمتفاوت از انسان زمینی دارند (  یو شمایل
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حالتی بی تفاوت دارند و در بین این مخلوقات عده اي خیرخواه بشر زمینی اند ، عده اي 

  عده اي هم بدخواه بشر هستند .

: وجود این مخلوقات ، به معنی اینکه همه آنها در همین ترازِ ما زندگی می کنند نکته 

به این معنی که ، روزانه  –اکثر آنها ، در ترازهايِ متفاوت از ما زندگی می کنند   –نیست 

می گذارند بدون  تعدادي از این موجودات ما را می بینند و روي ما تاثیرهاي خوب و بد

البته انسان با طی مراحلی ، توانایی دیدن ترازهايِ دیگر و  –آنها را مشاهده کنیم  اینکه

  .موجودات درون آنها را بدست می آورد 

از آنجا که بعضی از  –ارد زیادي قابل بیان است در مورد موجودات هوشمند هستی ، مو

محققین ، پیش از تالیف این کتاب  توضیحاتی داده اند ، این کتاب روي نکاتی که ... گفته 

  نشده یا کمتر گفته شده ... زوم می کند :

   سئوال جسم این موجودات چگونه است ؟

 –دارند اختیار می کنند  جواب : این موجودات  جسمی متناسب با ترازي که در آن قرار

واضح است اگر محل زندگی یک موجود ، سیاره اي با دماي بسیار باال می باشد جسم 

جسم  تصور نکنید –موجود ذکر شده  از اسید آمینه هایی شبیه به ما ساخته نمی شوند 

اسکلت  –از گوشت و استخوان تشکیل گردیده است  ،جسم ما  جودات هم شبیهاین مو

دات ، گاهی از انرژي فشرده با فرکانسی متفاوت از استخوان هاي ما تشکیل این موجو

 نیست . جزئیات بیشتر ، مقصود کتاب -گردیده است 
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  ها : U.F.Oراز فرازمینی ها و 

از  برد پی به حقیقت آن بشر اگر که ها ، رازي است UFOرازِ فرازمینی ها و  ... دوستان

  نجات پیدا می کند . دست شیاطین و بدبختی هایش

رازِ دنیاهاي تحتانی  –راز فرازمینی ها ، راز ترازهايِ مختلف هستی و دنیاهاي عظیم آنست 

راز فرازمینی ها ، راز سقوطی از گذشته و گرفتاري بشر در  –و جهان هاي بهشتی است 

چنگال موجودات شیطانی اي است که افشاي حقیقت ، به سلطنت آنها پایان خواهد داد 

راز فرازمینی ها رازِ قرار دادن عینک نابینایی بر چشمان بشر ، به وسیله موجودات  –

 – موجوداتی که به سقوط کرده ها از جهان هاي بهشتی خدمت می کنند –شیطانی است 

 – زمان و مکان ( به صورت محدود ) کنونی استراز فرازمینی ها ، راز گرفتاري بشر در 

 راز فرازمینی ها رازِ آزمونی است که همه چشم دوخته اند که آیا بشر می تواند بر فریبِ

راز فرازمینی ها ،  – نژادهاي شیطانی ( مانند رپتایل ها ) پیروز شود و خود را نجات دهد

راز جدا کردن ما از برادران و خواهرانمان در سطوح بسیار روحانی و پیشرفته ترازهاي 

  ... بعدي است
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  در این کتاب به تدریج با حقایق ( تا حد دانسته هایم ) آشنا خواهید شد ...
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 ترازهايِ هستی : نکته

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم شامل محدوده وسیعی از ارتعاشات است شبیه به این 

است که چندین جسم هم شکل ( ولی با ماهیت هاي متفاوت ) درون هم قرار داشته باشند 

زندگی دسته هاي مختلفی از موجودات است  هر محدوده از ارتعاشات جهان ما ، محلِ –

، حیوانی ، نفسانی ) ناحیه هایی هستند که شیاطین در آنها ارتعاشات پایین ( منفی  –

ارتعاشات باال ( جهان هاي  – اند ( به این محدوده جهان هاي زیرین گفته می شود ) مقیم

بهشتی ) مکان هایی هستند که فرشتگان ، ارواح مومنین ، عرفا و فرازمینی هاي طریق 

  نور در آنجا حضور دارند .

ناهگاههاي زیرزمینی اي از این نکته که شیاطین و اجنه شیطانی پحال می بینیم خارج 

ي که در آنها بیشتر سکونت دارند ( و البته عده اي از آنها و حتی سیارات دیگر هم دارند

یی که ما زندگی می آنها در همین دنیا – در نقاطی مانند زیرِ زمین ، محبوس شده اند )

متفاوت از ارتعاش نیمه معنويِ دنیاي ما ( شبیه به این البته در ارتعاشی  -کنیم قرار دارند 

تمام تالش آنها این است که با به فساد کشیدن ما ،  –است که حائلی بین ما قرار دارد ) 

  خود بهینه کنند . کاملِ دنیاي ما را براي حضورِحائل را رد کنند و 

  
سقوط و  ) ( و احساسِ معرفت ما به ترازهاي پایین و باال ، با نوعی حرکت از ترازِ : نکته

شبیه به  شیاطین وارد شویم شناختی به ترازِ ما  اگر قرار باشدمثالً – تعالی همراه است

صورتی که روحمان و در  –واهد داد به ما دست خ ) ینوعی سقوط به پایین ( سقوط به تاریک
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( ارواح مؤمنین ) ، نوعی معرفت به ما دست  تعالی برسد و وارد ترازهاي روحانی شویم به

یادتان باشد بشر هنوز چیز زیادي (  شبیه احساس باال رفتن و عروج به آسمانخواهد داد 

  ) . از حقیقت نمیداند

مربوط به  براي اینکه ذره اي از شگفتی هستی را دریابید ( و دچار سوء تفاهمات نکته :

و  در هستی اتفاق افتد یبزرگ اگر انفجار : مثال –مثالی میزنیم  نشوید ) هم جمالت قبلی

ترازهاي باال ( جهان هاي بهشتی ) هیچ آسیبی نخواهند دید  همه سیارات تکه تکه شوند

  ( این دقیقاً اتفاقی است که در زمان قیامت کبري اتفاق خواهد افتاد )

مطالب کتاب را به عنوان شروعی براي پیشروي در نظر بگیرید نه سعی کنید  توجه :

  . کنونی ام از هستی هستند نه بیش برداشت گفته هاي کتاب ، – کالمی که حقیقت نهایی است

شبیه  –حقیقت جهانهاي هستی ، براي ارواح بزرگ چیزي است شبیه یک سلوك درونی 

  از ماهیت شگفت انگیز درون خود . ( به عنوانِ روح خدایی )آگاهی خدا و انسان 

روحِ خداوند است روح خالقی که در  خالقِ هر چه در بیرون و درون وجود دارد تجسمِ

عظمت انسان ، عظمت بینهایت  –وجود دارد  و همه دیگر موجودات هستی درون همه ما

روحی که در صورت شناخت و معرفت خود ، قدرتی نامحدود  –روحِ خداییِ درونش است 

در واقع مفهومِ جانشین خدا بودنِ انسان  - ( مانند قدرت خداي بزرگ ) پیدا خواهد کرد

یا حضرت مسیح پی به ارزش حقیقی انسان ها  –( افرادي مانند علی (ع)  همین است

در حال حاضر  –بروز می دادند قدرت هاي الهی از خود  بردند و با توکل بر ذات احدي ،

  ) هستند که به درجات رفیعی رسیده اند . ( و معموالً ناشناسی ) اولیاء الهی

ا و بزرگیِ همه آنها که معرفت باالیی بدست آورده اند در حیرت وستایش ذات کبریایی خد

  فرو رفته اند . روح خداییِ درونِ خود

  شامل سه دسته از مکان ها  باشد :( حداقل ) ،   ي هستیجهانهاي باالنکته : 
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که موجوداتی بسیار  –دسته اول ... شاملِ دیگر کرات مسکونی همین عالم است  -1

هر چند این موجودات معموال از نظر  –پیشرفته و متعالی در آنها زندگی می کنند 

ند باش یعنی اگر در کنار ما –ارتعاشی ( درجه معنوي ) در سطوح دیگري قرار دارند 

د ( به علت محدودیت هاي نما را می بین دیدن آنها را نداریم در حالی که آنها قدرت

ولی  –)  نه انسان هاي صاحب مقامات معنوي –معمولی  دامنه دید چشم انسان

آنها که در ارتعاشات باالتري قرار دارند  درکل همه در یک دنیا قرار داریم ( البته

واضح است در این حالت ...یک کوه... هم  – دنیا را بسیار کامل تر درك می کنند . )

 است . براي ما و هم براي آنها ...یک کوه...

ممکن است  یک نقطه  پس –... شامل جهان هاي موازي با جهان ماست  دسته دوم - 2

یا  –یک دشت صاف باشد  ، ما جهانِ موازي با یبراي جهان که براي ما یک قله باشد

 قرار داشته باشد . اي دریاچه جهان موازي با ما ار دارد برايدر جایی که شهري قر

بغیر از دنیاي ماست ( شبیه به این است که ما و آنها  ... جهانهاي دیگري دسته سوم -3

در شکل زیر هر حباب  –هر کدام در یکی از حباب هاي زیر قرار داشته باشیم ) 

 .حاويِ تعداد غیرقابل شمارشی از کهکشان ها در الیه هاي مختلف است 

 

 

چنان پیچیده است که ممکن است حاالت دیگري هم وجود داشته خلقت پروردگار 

  و حاالت جدیدي به وجود بیاید . یا حاالت فعلی تکامل یابند –باشد 
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 در مکاتب و مذاهب وجود اصطالحاتی مانند هفت زمین و هفت آسمان( به نظر می رسد ) 

  ایین و باال باشد .جهانهايِ پ وسطوح ارتعاشی مختلف  نشانه ،

  

براي ماهی آب سرد ،   سرد نسبت به آبهاي گرم دارد (بِکه ماهی آ تصوري شبیه نکته :

زیرین  هاي ن ( به علت سقوط به محدودهاطیشیبراي  - آب گرم یک جهنم واقعی است )

آنها  –آنها تابِ تحملِ فضاهاي نورانی را ندارند  –جهان هاي روحانی بسیار عذاب آورند  )

  . دنف الهی را عذابی واقعی می پندارکه لط اند آنقدر دچار بدبختی شده

شود  به آنها که سقوط کرده اند ممکن است بصورت شدیدترین عذاب احساس لطف خدا

  ( تفسیر می شود . )

  

UFO=unidentified flying object 

  نکاتی درموردU.F.O سواران  و  علت سکوت آگاهانِ ماجرا  

  ) اشیاء ناشناس پرندهUFO  ، (از دنیاهاي فوقانی  اکثرا وسایل ترابري هستند که

  به این سو ( دنیاي ما ) وارد شده اند . . . یا تحتانی ،

  عده اي ازUFO  ها ... براي کمک ، مراقبت ، سرکشی و سایر ماموریت ها ... از

انسان هاي متعالی  –د جهانهاي باال ( جهان هاي بهشتی ) به دنیاي ما وارد می شون

با توجه به انرژي این اشیاء پرنده ، قادر به تشخیص آنها هستند ( توانایی اي که 

  چشم برزخی ، چشم سوم ، چشم درون ، آجنا چاکرا و ... گفته می شود . )

  ) عده اي از اشیاء ناشناس پرندهUFO  وسایل ترابري هستند که بر اثر ایجاد حفره (

هانِ شیاطین (به خاطر انجام اعمالِ منفی توسط بشر ) از دنیاهاي میان جهان ما و ج

دنیاهاي  –تحتانی ( از نقطه نظر فرکانس ) به این سو ( دنیاي ما ) وارد شده اند 

( و تعداد  تحتانی محل زندگی موجوداتی است که به جنیان شیطانی شهرت دارند

جالب است بدانید این اشیاء ناشناس در  – خارج از تصوري موجودات دیگر )
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برابرِ دیگر نقاط دنیا دیده می شوند ( علت  طقی مانند آمریکا و انگلستان چندینمنا

سرکشی شیاطین از هم پیمانان غربی خود + حجم عظیم انرژي منفی تولید شده 

ن بر اثر مبارزه بزرگی که انسان هاي آزاده ای –از ماده گرایی ، فساد و ... است 

مدتی است   بشر ،و افشاگري هايِ دوستان فرازمینیِ کشورها براه انداخته اند

 شرایط رو به تغییر گذاشته است ... )

 

 دسته دیگري از  بدون تردیدU.F.O شورهایی مانند ها تکنولوژي پیشرفته ک

موجود است  انی از آزمایش و پرواز این وسایلکلیپ هاي فراو می باشد  . ( آمریکا

 سري ) نشمندان و خدمه این نهادهايِدا + اقرارِ

 

  : این تکنولوژي ها ، از دو کانال توسعه پیدا کرده اند

 مهندسی معکوس رويِ سفینه هاي سقوط کرده فرازمینی ها ( شروع از رازول ) -1

 و ... کمک هاي دریافت شده از گري ها و رپتایل ها - 2

ها   UFOدر مورد حقیقت پشت پرده  دولت مخفی ،د که چرا جماعت می دانیبهتر  حال

سکوت کرده اند ( آنها حقیقتا در حال پیاده سازي پروژه هاي خود هستند پروژه هایی که 

از  برداشته شوند و موجوداتی به دنیاي ما وارد شوند که می شوند در نهایت مرزهاسبب 

ف از گسترش و تبلیغ بی هد –دارند . )  بشرِ به تکامل روحی نرسیده ، قدرت بیشتري

سابقه اعمالی مانند روابط نامشروع ، این است که این اعمال آنقدر بدیهی و عادي شوند 

بعبارتی مرزها  –همسان گردد  که شیاطین در آنها ساکن اندکه فرکانس بعد ما و ابعادي 

راستین  ويِزه شدید آنها با تعالیمِ معندرك کرده باشید که مبار امیدوارم –برداشته شوند 

  ، به بهانه هايِ عوام فریبانه اي مانند حقوق بشر ، به چه هدفی صورت می گیرد .

سده هاست مشغولِ وارد کردن انحرافات مختلف به شیاطین دقیقا به همین دلیل ،  و 

ر درست آنها قصد دارند جوامع معنوي را آنقدر از مسی –درون جوامع معنوي هستند 

  زیبا باقی نماند . اي پوسته جزمنحرف سازند که چیزي 
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آخر ( درباره حقوق بشر ) به معنیِ عدم صداقت همه افرادي که سخن از حقوق  نکته : جمالت

در واقع هرگاه از عبارت حقوق بشر ، استفاده ابزاري شود و هدف پشت  –بشر می زنند نیست 

پرده مساله اي مانند گسترشِ فحشاء باشد باید در صداقت گوینده سخن شک کنیم و امکان 

  ارتباط گوینده را با جریان هاي پشت پرده در نظر بگیریم .

ما بسر می بریم تعدادي از فرازمینی ها ، در همین ترازي ( سطحی ) که :  نکته

  بسر می برند .

اینجا ( به بشر وسیاره ) هايِ کمک  ، براي ماموریت ها U.F.Oه اي از گفتیم عد

 ت دوستانِ فرازمینیدر زیر فهرست چند عملیامعموال به صورت نامرئی  ) ( هستند 

  دیده می شود :( به گفته خودشان ) 

) براي استفاده از Illuminatiاز تالش مفسدان جهانخوار ( ممانعت بیش از ده بار+

بیش از  اي که مرگ و خرابی ، عنوان حمالت تروریستی تحت، کالهکها و بمب هاي اتمی 

به بار  ")2001حمالت تروریستی ساختگی به برجهاي دوقلوي نیویورك در سال ( 9 -11"

  می آورد. 

، حمالت به برجهايِ دوقلو و بسیاري از  ( بر اساسِ اسناد کامل و مفصل افشاء شده

، کامال زیر نظر  ( مانند حادثه سقوط جراثقال مکه ) اتفاقات دیگر در سطح جهان

 تروریستیِشبه آنها قصد داشتند عملیاتی  – ایلومیناتی و دولت سایه اتفاق می افتند

( با انتشار اخبار دزدیده  هاي اتمی راه بیندازند ساختگیِ بزرگی با استفاده از کالهک

شروع به اعمال یکسري ، و بدین وسیله  شدن کالهک هاي اتمی بوسیله تروریست ها )

یکی از این عملیات ها ، پروژه تسخیر کشور ایران بوده  –عملیات بزرگ در جهان کنند 

دوستان طریق نور با قدرت جلوي این  –که در پیام هاي فرازمینی به آن اشاره شده 

 عملیاتاجرايِ و هم با جلوگیري از  يِ مردمهم با مطلع ساز –نت آنها را گرفتند خیا

سیاهکاران توسط (  
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رادیو اکتیو ساطع شده از تاسیسات اتمی آسیب دیده ژاپن می توانست میلیونها نفر را +

کشته و بیمار کند ، اگر خدمه سفینه هاي ما بطور چشمگیري میزان مرگ آوري آنرا 

  کاهش نداده بودند. 

هیچ موجود آبزي در محدوده کیلومترها اطراف سکوهاي حفاري نفت در خلیج مکزیکو +

از مواد سمی نفت خام را درون آب روان می کردند ، نمی توانست زنده که بخشهایی 

  بماند ، اگر خدمه سفینه هاي ما بطور مرتب آن محدوده را پاکسازي نمی کردند. 

آنها همچنین سموم تسلیحات ، زواید صنعتی ، زواید اتمی انبار شده (در زیر زمین که +

( مواد سمی که همه روزه بوسیله  به آبهاي زیر زمینی نشت می کنند) ، کمتریال

شهرها و مناطق مسکونی و پر جمعیت پاشیده می شود)  هواپیماهاي بی نام و نشان روي

و دیگر مواد سمی آلوده کننده زیر زمینی وآبهاي اقیانوسها ، را بطور منظم کاهش می 

  دهند. 

واد زاید قطعات خدمه سفینه هاي ما ، در فواصل دور و نزدیک ، قطعات آسمانی و نیز م+

ساخت بشر در فضا را که در صورت برخورد با جو کره زمین می توانند آسیبهاي گسترده 

  اي ببار آورند ، از مسیر منحرف و یا متالشی می کنند. 

خدمه سفینه هاي ما با ایجاد یک شبکه الکترومگنتیگ در اطراف کره زمین ، صدمات +

ان کاهش داده اند ، بی آنکه در میزان انرژي منفی مالی و جانی زمین لرزه ها را تا حد امک

  آزاد شده ناشی از لرزشها ، تغییري حاصل آید. 

خدمه سفینه هاي ما توفانهاي شدید را به مناطق غیر مسکونی هدایت می کنند ، مگر +

ا آب داشته باشند که ب اي آنکه مناطق مورد نظر (مسکونی) نیاز به پاکسازي و تصفیه

منظور آنها پاکسازيِ انرژيِ منفیِ مناطقی از سیاره زمین است که به علت (  عملی گردد

  سابقه تاریخیِ جنگ و خونریزي هايِ گذشته بر جاي مانده است . )

با کمک  – نیبیرو + و یکی از بزرگترین مأموریت ها ،منحرف ساختن و کاهش سرعت

  ) ... Krulianفضاپیمايِ کرولیان ( 
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سیاره نیبیرو قرار بود از نزدیکی زمین رد شود گرانش این سیاره ممکن بود فاجعه اي 

  ممکن بود صفحات تکتونیک –تعداد زیادي بمب اتمی ایجاد کند معادل انفجار همزمان 

  حرکت شدیدي کنند و آتش فشانهاي زیادي سربرآورند ...

  مقابل خورشید وجود دارد ...در سایت یوتیوب فیلم عبور این سفینه غول پیکر از 

  شکل زیر را ببینید و متن را بخوانید ( ترجمه بر عهده شما )

 

  

Answers of an alien from Andromeda 

video twenty nine – May 06, 2011 

- Before answering questions, I have good news! 

Surprisingly, scientists from the Community Galactica, with 

the aid of large spacecraft from the Krulian community, which 

I had mentioned some time ago to be doing research on 

your Sun, one of the largest spaceships known, with a crew 

consisting of a society of 80 million people, decided by 

an advanced study of a plan to reduce the speed of the Nibiru 

System in almost 13 months and then put it in the 
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correct orbit and accelerate it again. The Krulian spacecraft 

has this possibility because it is 30 times larger than 

your planet Jupiter and possesses a power tractor to act as a 

large celestial body. Taking two months to cross the 

solar system, they may hamper the system Nibiru 13 months 

until its passing abeam of the Earth. Eleven months is 

the maximum period of deceleration, after which it will have 

to be accelerated again to follow their original route 

that is, pass on the inside of your solar system as predicted 

by the cosmos. Possibly not going quite as close to your 

planet, which will already be suffering from the magnetic 

reversal and increased solar activity in the period. It is a 

preliminary study, but we are happy with this possibility, and 

we hope that this plan is put into practice. 

  

گمراه کننده  را بد انگاشتند و همه را از آنها که همه فرازمینی ها * گله و شکایت

 نامیدند ، به دالیل زیر :

همه فرازمینی ها در دسته بدخواهان ( در شرایطی که قران و احادیث هم گنجاندن  -1

اشاراتی به وجود هر دو گونه فرازمینی هاي مثبت و منفی دارند ) ستمی است بسیار 

این بد انگاري  -بزرگ هم در حق فرازمینی هاي خیرخواه بشر و هم در حق بشر 

م از آنها فرا بگیریم ( در صورت ی است که می توانینین مسدود کردن دروازه علومهمچ

هم یک ساده  ( نژادهايِ منفی ) و تایید همه آنها –برقراري ارتباط سازنده با آنها ) 

 لوحی نابخشودنی است زیرا آسیب هایی غیر قابل بازگشتی ایجاد خواهد کرد .

باور کنید دشمنان کشورِ معنوي ما تالش خود را می کنند که مبادا کشورهایی مانند  - 2

ایران به فکر ارتباط برقرار کردن با فرازمینی هاي طریق نور بیفتند . بسیاري مواقع ما 

دشمنان حقیقی  -از حمایت هاي بی دریغ آنها ( بصورت ناآگاهانه ) برخوردار بوده ایم 
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ند که با برقراري ارتباطی سازنده میان ما و فرازمینی هاي بشریت از این می ترس

خیرخواه ( قدرت هاي پشت پرده ) ، حمایت هاي آنها از ما بیشتر شود و با کمک آنها 

 ( یعنی رپتایل ها ، گري ها و ... ) ما بر مشکالتی که نیروهاي شیطانی حاکم بر زمین

 . براي ما درست کرده اند غلبه کنیم

 

به اینکه یکی از منابع این کتاب ، پیام هاي منتسب به فرازمینی ها می باشد الزم با توجه 

  ...گردد  است توضیحاتی در این مورد تقدیم شما

  پیام هاي منتسب به فرازمینی ها شامل سه دسته می شوند :

 پیام هایی که از موجودات خیر خواه و معنوي فرازمینی دریافت می شوند . ( این -1

حتی اگر حقیقت بیان شده فراي منطقِ نه چندان کامل و  حامل حقیقت اند پیامها

 ما باشد ) ناپخته

ما در مواجهه با  - بدخواه فرازمینی دریافت می شوند پیام هایی که از موجودات -2

این موجودات به  -این موجودات و پیام هاي آنان ، دو مشکل بزرگ داریم : اول

( عده اي از این موجودات ، تواناییِ  می دهنددروغ خود را خیرخواه بشر جلوه 

این موجودات با حقه و نیرنگ آنچنان  -دوم  تغییر بدن و قیافه خود را هم دارند )

راست و دروغ را به هم می بافند که همه انسان هاي عادي فریب خورده و سردرگم 

( با توجه به اینکه آنها بسیار حیله گرند و توانایی هاي ذهنی خاصی هم  می شوند

خردمند  بسیار اینجاست که نیاز به پیامبران ، روشن ضمیران و انسان هاي – دارند )

روشن ضمیران و خردمندانی که حقیقتا ذهن خود را خالی  –و بابصیرت وجود دارد 
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د زیادي بر ذهن انسان هاي عادي از خیال و وسوسه شیاطینی کرده اند که تاح

 حکمرانی می کنند .

 
دسته سوم شامل پیام هایی است که دولت مخفی جهانی و وابسته هاي آنها می  -3

پراکنند و پیام هاي خود را جاي پیام هاي فرازمینی جا می زنند ( البته به علت 

ته دوم وابستگی شدید دولت مخفی به قدرت هاي منفی ، این دسته پیام ها با دس

آنها از انتشار این پیام ها قصد و غرض خاصی دارند  – اشتراکات بسیاري دارند )

 .که اکثرا به سود و صالح بشریت تمام نمی شود 

  در مورد پیام هاي دسته سوم : مثالی

د که در آنها زمین مورد حمله نژادهاي ، هالیوود فیلم هایی می سازدولت مخفی به دستورِ 

 ما بوسیله ( به فرمان الهی ) این یک دروغ بزرگ است زیرا –فرازمینی قرار گرفته است 

رد ت حمله به زمین را نداهیچ نیروي منفی جرأ -ایت می شویم حم -نیروهاي طریق نور  -

ی شود و حمله م وارد عملزیرا در صورتی که زمین مورد هجوم قرار گیرد حامیان بشر 

  پشیمان می کنند . کننده را

ن فیلم از ساختن ای ) نه همه آنها – ( يِ وابسته به سیاهکاران آمریکایی ها قصد حقیقتاً

  ؟ چیست ها



2نسخه  –نکات سري   

 

 نیروهاي طریقِ نور ) پروردگارِ هستی ( با اشاره نزدیک اي حقیقت اینست که در آینده

  دولت مخفی وانسانها از شرّ ادسازيِآز شروع به به یاريِ انسان ها بشتابند و قصد دارند

کنند ( دولت  ( و شیاطین هرم که بزودي توضیح داده می شوند ) بزرگان شیطان پرست آن

استثمار  عناصر اصلیِ ، زتارتیکولی ها ، مایتره ها و گري ها ایلومیناتی ، رپتایل ها ، مخفی ،

که متاسفانه همگی پیرو شیطان هستند ) آنها از قصد  –و برده سازي انسان ها هستند 

اري کنند که بشر پس با ساختن این فیلم ها قصد دارند ک –نیروهايِ طریق نور آگاهند 

نیروهاي  و حتی در صورت آمدن –د ننمای براي نجات خود کمکی درخواست فریب خورده و

  د .ه مقابله برخیزبا ایشان ب و د )نآزادکننده بشر ( آنها را دشمن انگار

از طرفی ترس القاء شده به بشر ، سبب تقویت نیروهاي منفی می شود ( زیرا آنها از انرژي 

  بعداً بیش تر توضیح میدهم . ) –هاي منفی مانند ترس نیرو می گیرند 

 . ) را درك کرده باشید یزان فریبکاري( خالصه وار توضیح دادم ... امیدوارم م

را به هم آمیخته اند تا امکان کشف حقیقت را به حداقل برسانند و  حیله گران حق و باطل

  بشر را همچنان در بند نادانی نگه دارند .

  

  : در مورد رپتایل ها
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رپتایلها شبیه  – که در زمین حضور دارند رپتایل ها هستند ي* یکی از گونه هاي هوشمند

ولی در ابتدا به همین صورت خلق شده اند  –خزندگان تکامل یافته اند ( از نظر شکل و شمایل 

، داراي تکنولوژي  زمینی آنها در مقایسه با انسانِ –یعنی نتیجه خلقت هستند نه تکامل )  –

لها کم و زیاد از رپتای –روي دوپاي خود راه می روند  آنها اکثراً –ي هستند  بسیار پیشرفته ا

مؤمنین حقیقی  ذهن انسان ها برخوردارند ( منهاي انسان هاي خاص مانند توانایی کنترل کردنِ

رپتایل ها براي کنترل ذهنی انسان ها ، هم از  -اولیاي الهی و اساتید طریق هاي عرفانی )  ،

ولوژي استفاده می توانایی هاي ذهنی خود و هم از تکنولوژي هاي پیشرفته مانند امواج فراتکن

ایلومیناتی ( د که با دولت سري جهانی و اعضاي گروه آنها همان موجوداتی هستن –کنند 

بیشترین ارتباط را با این گروه  گري ها ) کار می کنند ( رپتایل ها و انایلومیناتی = روشن ضمیر

این گروه هدایت کننده هاي دولت سایه  – د و در واقع متحدین اصلی این گروه می باشندندار

 درسالیان سال است  –)   است سایه همان محدوده راس هرم کنترل دولت –جهانی هستند 

به  ( و گري ها ) کشور آمریکا ، دانشمندان با کمک رپتایل هاسريِ  تعدادي از آزمایشگاههاي

که ی یرپتایل ها - ( نسبت به انسان زمینی ) ت هاي تکنولوژیکی بزرگی دست یافته اندپیشرف

منفی ، متکبر ، پیرو هواي نفس و شیطان صفت هستند  ( نه همه )اکثرا  زندگی می کنند زمیندر 

گوشت انسان را عده اي گوشتخوار هستند و  انسان ها ) ( متاسفانه شبیه اکثرِ رپتایل هااکثر  –

حیوانات تغذیه می  آنها همانگونه که انسان ها از –هم می خورند ( مخصوصا گوشت کودکان ) 

( در حالت ناپیدا بودن  استفاده می کنند و انرژي ما را جذب می کنند انرژي ما انسان هااز  کنند

آنها دوش به دوش ما زندگی  –  : آنها در دوشیدن انرژي ما بسیار زبردست اند ) رفاع ( به قول )

آنها سالهاست با  –معموال دیده نمی شوند به علت داشتن توانایی نامرئی شدن  می کنند ولی

پیش  سیاره زمین ( و برده سازيِ بشر ) براي تصرف را یه ، نقشه هاي خودمدیریت دولت در سا

آنها بسیاري از مواضع قدرت جهانی را خود ( تغییر شکل دهنده ها ) یا انسان هاي  –می برند 

) در اختیار دارند  وابستگان به تشکیالت آنها در سرتاسر جهانطان پرستان و ته شان ( شیوابس

موسوم به پروژه نجات  CIAو لطفا بیدار شوید زیرا کلیه بخش هاي عملیات سري سازمان  –

 خوش خیالِ اصطالحاتی مانند دموکراسی پس –ایران ، با فرمان آنها در حال پیگیري است 
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آنها قرار است زمین را بین عده اي از انسان ها ( وابستگان به  نباشیم زیرا پروژه هاي سري

  ) . تشکیالت ) و رپتایل ها تقسیم کند ( اسناد ارائه خواهند گردید

	رپتایل ها :در مورد  ته اي بسیار مهم ،نک 	

استفاده می  رپتایل هازمانی که از اصطالح  و عرفامحققینِ برجسته  ، توطئه نویسندگان

  :را نشان میدهند  وابسته زیر گروه چندکنند حداقل 

 -گاهی قصد آنها نژاد خزندگان فضایی است که عده اي از آنها ساکن زمین اند :  1دسته 

هنگامی که در ترازِ خود هستند ( برايِ ترازِ ما )  -آنها در ترازهايِ متفاوتی بسر می برند 

کامال به تراز  ، موریتیو هنگامی که براي انجام مأ جزء غیرارگانیک ها محسوب می شوند

هر چند  –ما وارد می شوند به شکل اجنه با صورت خزندگان ( یا مار ) دیده می شوند 

منشاء اصلی آنها  –توانایی این را دارند که کامال شبیه انسان یا سایر موجودات شوند 

 و غیرغربی ي غربیات کشورهااین دسته تعداد زیادي از مقام –صورت فلکی دراکو است 

 .را به تسخیر خود درآورده اند  ) یانایران عده اي از قطعاً و (

   

شکل ، شمایل ، اندازه و رنگ هايِ متفاوتی دارند ( در اینها :  ( شرح باال ) 1دسته ویر مربوط به اتص

  موجود است )در مورد آنها توضیحات بیشتري  ، اضافات انتهاي کتاب

  

است که اکثر مواقع در بعد ما بسر می برند و  انسان هایی گاهی هم قصدشان:  2دسته 

آنها پس از اینکه دچار احساسات شیطانی می  -شکل پایین (  توانایی تغییرشکل دارند
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این  – هستندعادي آنها داراي قدرتهاي غیر -یر اندازه و تغییر چهره می دهند شوند تغی

گروه مراسمات منفی را براي کمک به تغییر شکل و گرفتن قدرت از شیطان انجام می 

، عده اي از خانواده بوش ، کلینتون و  نمونه خانواده سلطنتی انگلستان به عنوانِ ) دهند

گاهی به تراز  گروهاین  –جزء این دسته هستند  - خودمان هموطنانِ -از  حتی عده اي

اصلی  ورود والدینِ ماموریتشان آماده کردن شرایطمی شوند و وارد  والدین غیربشري خود

بزرگانِ این دسته ، به احتمال زیاد ، همان ها هستند که نتیجه  –است شان به تراز ما 

 این دسته بشدت مستعد –شیطان صفت می باشند  ترکیب ژنتیک انسان و رپتایل هايِ

روحشان را به  می شود گفت آنها –تسخیر شدن بوسیله رپتایل هاي گروه قبلی هستند 

  من به این دسته دورگه می گویم . –شیطان فروخته اند 

  

 

ند ( کلیپ هاي بسیاري از این هستدندان ها مداوما در حالِ تغییر( شرح باال ) :  2مربوط به دسته 

  آنها قدرت را در بسیاري از کشورها در دست گرفته اند ) –دسته موجود است 

  دو نکته :

 تا جایی که فهمیده ام هر انسانی بر اثر سقوط ، می تواند تبدیل به این گروه شود . -1
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 1جزء دسته  در بینِ خانواده هاي ذکر شده در باال ، خانواده ملکه ممکن است ماهیتاً -2

 یعنی رپتایل هاي تغییر شکل دهنده . –باشند 

 

 افرادي و براي اینکه بهتر متوجه شوید تعدادي از –زیادي دارند  تعداد بسیار 2 گروهکته : ن

عده  – ( در واقع گیر می افتند که اصرار بر اعمال پلید دارند تبدیل به این گروه می شوند

هر چه گناهان شخص بزرگتر شود  – ) اي از گیر افتاده ها ، جذب تشکیالت می شوند

 ارتی هاي داخل کشورمان  این گروهپ بعضی از در –شیطان قدرت بیشتري به او میدهد 

ت افشاگري ندارند .حاضر در این مهمانی هاي کثیف جرأ دیده می شوند ولی افراد  

  

  

  ؟ حوزه کنکاش این کتاب

 نامشروعِ  فرزند ی کههایشبینی خو  -پایان دهد  ما وشبینیاین کتاب قصد دارد به خ

گري ها و  ، شیطانی مانند رپتایل ها موجودات وسیلهب ، انسان شدن ذهنی کنترل

این  - در دست دارند ( نیز ) رسانه هاي جهان را متاسفانه همدستان انسانی آنهاست که

( بین کشورهاي غربی  ياتحاد توطئه اي که ناشی از – را باز می کند حقیقت توطئهکتاب 

 تمرکزِمقداري از  – می باشد غیر بشري و قدرت هاي)  و اسرائیل انگلستان مخصوصا آمریکا ،

  دیده اید .به ندرت جاي دیگري  مسائلی که – کتاب روي مسائلِ مربوط به ایران است

  : گران تمام خواهد شد ، آن ه اي که ندانستنِنکت

  گران تمام خواهد شد : ، نکته اي که ندانستنِ آن

وارد  هتا زمانی ک –ي دارند ، قدرت زیاد انرژي منفیآکنده از  هايِ، درفضا ینطاشی 

 – کارِ چندانی نمی کنند ( منهاي ایجاد وسوسه ) ه ایم آنهادنیاي تاریک آنها نشد
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مشکل اینجاست که آنها ( بدون اینکه دیده شوند ) با فریفتن ما ، مشغول سیاه کردن 

تاریک خودشان هستند ( با حرام خوري ، بی عدالتی ،  ما و وارد کردن ما به دنیاهاي

اگر جهالتمان ما را به آنها منتظرند تا اکثر ما از مرز رد شویم  –شهوترانی و ... ) 

  چگونه ما را له می کنند . تاریکی وارد ساخت خواهید دید

: کاش میشد لحظه اي خود را جايِ آنان که رازهايِ زیر ، باید درد دلی کنم  پیش از گفتنِ

چه  آنها و می فهمیدید قرار میدادید می بینندگاهگاهی ( چیزهایی از آنسوي پرده ها ) 

فشار کنترل قرار  چنان زیرِ ذهن بسیاري از انسان ها ، ه می بیننداز اینک ندرنجی می کش

یم مقداري خواهخدايِ بزرگ باز با دعا ) (  –د بهیچوجه هیچ چیز را باور نمی کنن که دارد

حداقل در حدي که همه بدانیم شیاطین قصد (  و حقیقت را عیان کند کنار زند پرده ها را

  را دارند . )  خود و فرزندانماننابوديِ

ن ، پیشوایانِ دینی ( خدا ، فرشتگا خواهیم دیدلحظه اي پرده ها را کنار زند هه  خدا اگر

بارها و بارها نقشه هاي شیاطین ( براي نابودي  برادرانِ عزیزتر از جانمان در سایر کرات ) و

 97بهمن  22( یکی از این موارد در نیمه شبِ تاریخ  و تسلط بر ما ) را ناکام گذاشته اند

متاسفانه عده اي از ما همچنان به  –زمانی که اکثرمان در خواب بودیم )  –اتفاق افتاد 

  .و تاریکی پابند هستیم شیطان 

  : + رازهاي ناگفته هرم شیطان سه راز

  . ذکر میکنم ( همراه ناگفته هایی از هرم شیطان ) بزرگ را راز سه مباحث کتاب ، قبل از شرحِ 

 بسیار رازهایی که تردیدي در درستی آنها نیست هرچند درك و باورِ این رازها براي اذهان بسته

ولی  –کمی با گفته هاي ما تفاوت داشته باشند  ممکن است سازوکارها( گاهی سخت است . . . 

بلکه تنها ذره اي از حقیقت حقیقت دارند  نه تنها این رازها عنوان می کنم با اطمینان کامل

  ) هستند .
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انتظار  – دترس به تاریکی نیرو می ده -دانستن شما را به سوي ترس هدایت کند  مبادا

کافی است اجازه دهیم ما را به سمت  نور همواره پیروز استمن این است که درك کنید 

برقرار سازیم  و دوستان او کافی است پیوندي دوباره با خداي مهربان –هدایت کند  خداوند

 ، شهوترانی ، خودخواهی ، خشم ، طمع مادیگرياز صفات منفی مانند  کافی است پله پله –

  ... فاصله گیریم دیگر صفات منفی و

سپاهیانِ نور نیست  قابل مقایسه با تاریکی سپاهیانِ قدرت...  

  . دشمن اوست تاریکی ز به این درك نرسیده ، کهمشکل بشر این است که هنو

همراهیِ  –به ما نخواهد رسید  ( از سپاهیانِ تاریکی ) نور باشیم گزندي در صورتی که همراه

براي اینکه خود را قضاوت کنید یکی را توضیح میدهم : هدف نور تعهداتی ایجاد می کند 

یک همراه نور هر  –است نه بزرگ کردن حساب بانکی اش زندگیِ یک همراه نور ، تعالی 

  روزه خود را تحلیل می کند و مشغول زدودن ایرادات خود است ...

یر بشر ) که گریبان گ ... ، تغذیه و (اخالقی ، مالی ، فکريبه واسطه فسادي  : 1راز شماره 

ك دیده اند تدار رگانیک )رگانیک و غیراُاُشیطانی (  توطئه بزرگی که موجودات و گردیده

(  مانند خاکستري ها نژادهاي شیطانی به وسیله ( کم وزیاد )انسان  کودکان مدتهاست

از تمام این عملیات  – دستکاري ژنتیکی می شوند ( رپتایل ها ) و خزنده نماها گري ها )

ري شده را تبدیل سلول دستکا  مادر بدون اینکه بداندچشم پدر و مادر مخفی می ماند و 

  ) که حاوي ژنهایی از موجوداتی شیطانی می باشدزادي می کند ( نو به نوزاد

( و جایگزین شدن سلول دستکاري شده که حاوي  آمیزش بین والدین بدواین کودکان از 

منفی ( شیطانی  موجودات این پنهان تحت نظارت کدهاي مورد نظر نژادهاي شیطانیست )

ان مهره هاي انسانی ( یا و پس از رسیدن به رشد کافی ، از آنها به عنو رشد می کنند )

بر سیاره زمین  شیطانپروژه هایی که قصدشان تسلط کامل )  بگوییم نیمه انسانی بهتر

  است استفاده می شود .
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(  تسلط نژادهاي شیطانی قرار می گیرند نفوذ و تبشدت تح ، کودکان دستکاري شده

به نژادهاي  دستکاري ژنتیکی  – بسیار بیش از تاثیر شیاطین بر انسان هاي معمولی )

که آنقدر تحت  باشندداراي افرادي  را داده است که در بین انسان ها شیطانی این امکان 

  را براي آنها انجام می دهند . ( از جمله قتل ) که تقریبا هر کاري هستندتسلط 

در نهایت آنها را به نقاط  ( از کودکی تا بزرگسالی ) ، با حمایت از این کودکان ، شیاطین

 وسیلهبدین و  – و ... ) ، دانشمندان ( ثروتمندان ، سیاست مدارانکلیدي کشورها می رسانند 

پیام آوران  در این میان مبارزه –خود را بر بشر افزایش می دهند روزبروز تاثیرات و کنترل 

انسان  همت و فرازمینی هاي سمت روشناییکمک هاي فرشتگان و  ، آگاهمنین نور و مؤ

است واال در زمان حال  شده گرفته شربر ب است که جلوي تسلط کامل شیاطین هاي آزاده

  بشر بصورت کامل به بردگی رسیده بود .

انسان  -تاریخ  میباشد  دایش انسان هاي خون ریزپی یکی از عللِ دستکاري ژنتیکینکته : 

دیگر پیدایش این انسان ها ،  علت –انسان را به کام مرگ کشیدند  هزار هایی که هزاران

  .می باشد  شیطانییله موجودات تسخیر شدن انسان بوس

همانطور که میدانید  –شک کنید  گفته هاي باال اطمینان میدهم نیازي نیست در به شما+ 

  متون مذهبی به این مورد اشاره کرده اند ( ما کمی جزئیات را تشریح کردیم . )

و براي آنکه سطحی امیدوارم درك کنید این یک کابوس حقیقی براي بشریت است ( + 

  ) . کابوسی بزرگ براي آینده وطنمان ایران نیندیشیم

  .از حقیقت هستند   اندکیحاويِ فیلم هاي زیر را ببینید آنهامی توانید 

Constantine 2005  

2017XX.in  her only living son  
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Rosemary's Baby  

هفته فیلم ها حقایقی بسیار جدي ن بعضی مفصلی وجود دارد که در پس مدارك و دالیلِ

شیطان پرستان ( اعضاي گروه چارلز منسون ) یک سال پس از آیا میدانستید :  است مثال

، همسر باردار سازنده این فیلم  رومن پوالنسکی آقايفیلم بچه رزماري توسط  ساخته شدنِ

زیرا شاکی را به طرز فجیعی به وسیله ضربات چاقو به قتل رساندند ، )  شارون تیت( خانم 

ي بسیار ( در این کتاب دالیل فیلم رازهایشان را افشا کرده است بودند که تهیه کننده این

  ارائه گردیده است کافی است تا انتها همراهی کنید )

حتی در گانِ فیلم ها باعث گردیده ، نفوذ شیاطین در سینما : نفوذ شیاطین در ذهنِ سازند

به  پس اعتماد کلی –بهترین فیلم ها هم نکاتی بسیار منفی و تاریک وجود داشته باشد 

  . درست نیست،  یا منفی اینکه یک فیلم مثبت است

  : نکته 3

و رپتایلها پیرو مسیر تاریک ( مسیر نفسانیات = مسیر شیطان  ( خاکستري ها ) همه گري ها .1

  ) نیستند .

 –بشر و افزودن کدهاي متعالی هستند  اصالح ژنتیک در حالِ ، نیروهاي همسو با خدا .2

مقداري از نتیجه نهایی بر عهده اختیاري است که به بشر داده شده است به عبارتی افکار ، 

احساسات و اعمال بشر نتییجه نهایی را تعیین می کنند ( منهاي موقعیت هاي ویژه که خدا 

 اراده قدرتمند خود را بر دیگر خواسته ها حاکم می کند . )

ژنتیکی بشر ، خود بشر می باشد مثال خوردن علت توانایی نیروهاي منفی در دستکاري  .3

  می کنند . ه استفادهغذاي حرام راه نفوذ را باز می کند و آنها از فرصت ایجاد شد

به حقیقت نزدیک  اگر روزي –را به زبانی عوامانه گفتم  1راز شماره  :  اهل معنینکته اي برايِ

است که براي توصیف  آنچنان انسان در ذهن و جسمِ ، نیروهاي منفی اتتاثیر خواهید دید یدشو

حقیقت این است که شیاطین و همدستان آنها ، ما را از اوج  – کلمات کم میآورند وضع موجود ،

  حرکت جدي اي انجام ندهیم . اکثرمانپایین کشیده اند و جهالت ما باعث گردیده ، 
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اگر اهل شکم  –اگر زیاد می خوابیم  –اگر سیگار می کشیم  –اگر ذره اي غرور داشته باشیم 

اگر به خودرویی که سوار می شویم زیاد اهمیت میدهیم ، قطعا به همان اندازه  –چرانی هستیم 

  ، به نیروهايِ منفی اجازه نفوذ داده ایم .

  

ت حفاظت قرار این راز بشدت تح – نگران کننده ز شماره دو حقیقتی استرا : 2راز شماره 

  .سازم می  مطلع شما را -داشته است 

گفته ام پشیمان  از – شما باور نخواهید کرد ولی گریزي از گفتن نیستاري از انم بسیدمی

  گرفتار نشده اند حرفهایم را باور کنند ... از آنها که يدرصد نخواهم شد اگر

اگر ذهنتان را از زیرِ کنترل آزاد  -توجه کنید  ( زیر ) تصاویر ( پیش از افشاگري ) به چشمانِ

 کنید در کشورمان هم چشمانِ تعدادي از مردم را ( گاهی ) اینگونه می بینید ( بیشتر شبیه

 –این موارد ( یکی از ) نشانه هايِ تسخیر شیطانی پوشیده است  –)  ییچشم چپ خانم باال

یکی از شیاطین درونش قرار گرفته ) تسخیر پوشیده ، یعنی شخص به آرامی تسخیر شده ( 

اي خفتگان ) مسائلی در مورد این افراد وجود دارد که باورش (  –بدون اینکه کسی بویی ببرد 

  این افراد شروع نهضت جهانیِ شیطان هستند ... –برایتان بسیار سخت است 
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عده اي  بقول مدرن ( یا جنیان پیرو شیطانو شیاطین راز شماره دو از این قرار است . . . 

ی از تاکنون تعداد قابل توجه با همکاريِ شیاطین انسی ، ) و دیگران گري ها رپتایلها ، از

با استفاده  آنها یا )( در بیداري و رؤ تسخیر کرده اندرا  مردم زمین ( شامل مردم ایران )

گاهی نصب میکرو تراشه ( حتی )  روش برنامه ریزي مولکولی وطلسمات ، جادوي سیاه ،  از

  قربانی ،عملکرد  اراده و( اهدافی مانند کنترل بیشتر رويِ اهداف خود را دنبال می کنند

،  فکر می کند می شنود و ، چیزي که می بیند ، اطالع از کاري که شخص انجام می دهد

  ) + برنامه ریزي راحت تر و مؤثرتر قربانی دیدن رؤیا در زمانِ شخص کنترل
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 شخص از ذهنِ ماجرا خاطره معموال – در رؤیا تسخیر می شوند شده ، تسخیرافراد  اکثر

با  همسویی بیشتري ، براي  افرادي که بواسطه گناهانی مانند شهوترانی –پاك می شود 

(  نیز اتفاق می افتد بصورت فیزیکی طریق تاریک بدست آورده اند عمل ربوده شدن

این  در ذهن شخص باقی می ماند و در مواقعی و اندك اندك خاطراتی ترانسپورت شخص )

( شواهد بیش از آنند که جاي شک و تردیدي  . کاملی به خود می گیرند وضوح خاطرات

  وجود داشته باشد )

میان  و خود را خوابهاي جنسی و شهوانی می شوند بشدت درگیرِ افراد تسخیر شده ،

ی پس بهتر است به جماعت نادان -و اعمال بشدت جنسی می بینند  کثیف هايِ مهمانی

  . که انسان را در هنگام رؤیا فاقد مسئولیت می دانند اهمیتی ندهید

هر چند روزي یکبار یا  ( بی دلیل این است کهمی شوند  کسانی که تسخیر یکی از عالئمِ

به این علت که انرژي آنها  –ضعف می کنند  احساسِ و از انرژي تخلیه می شوند  بیشتر )

  ) energy suckerمکیده می شود زیرا شیاطین مکنده انرژي هستند . ( 

بشدت پایین می اراده این افراد در برابر مسائل جنسی ،  یکی از عالئم دیگر این است که

  ) شوند ( مخصوصا در هنگام عمل و دچار احساسات شدید می آید

برادر ، مفاهیمی مانند پدر ،  –را به دید جنسی نگاه می کنند  انسان ها ، همهاین افراد 

( یعنی  صرفنظر کنند دید جنسی که آنها از دمادر ، خواهر و حتی فرزند سبب نمی شو

  برقرار می کنند . ) ( با هر کسی ) ارتباط هرجا مقدور باشد

ظاهر ( قیافه ) این افراد در خاللِ انجام عمل جنسی ( معموال حرام ) گاهی نکته سري : 

شبیه به شخص دیگري می شوند ( به علت قرار  کامالً ي کهبکلی تغییر می کند در حد

  گرفتن موجود تسخیر کننده درون این افراد )

  اي بزرگ و اشتهاي زیاد می  باشد .داشتن شکم ه ) گاهیاین افراد (  دیگر عالئمِاز 
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قرار  در بدن قربانی هاي خود نیز اي پیشرفته گاهی تجهیزات بسیار کوچک و شیاطین

گاهی  –ناحیه نصب ساخته شده اند بافت  شبیه از موادي ( گاهاً ) تجهیزاتاین  – میدهند

به این افراد تبدیل  –می شوند  ( ِ مولکولی ) برنامه ریزي قربانی سلول هاي بخشی از بدن

  .می شوند  انطبرده هاي شی

فرازمینی هاي خیرخواه بشر  گفته شده ، سیاهکاران در حال چیپ در بعضی از پیام هاي 

  انسان ها هستند . شه در بدن )کردن ( نصب میکرو ترا

انجام می شود موجودات شیطانی ( براحتی ) توانایی قرار  رِ عملیاتی که بر افراد قربانیبر اث

به این حالت تسخیر شیطانی پوشیده گفته  –گرفتن در بدن قربانی را بدست می آورند 

( یا الاقل انسانِ تیزبینی باشید  اگر مقداري چشم بصیرت شما فعال شده باشد –می شود 

چنین به نظر می رسد که  –در چشمِ ( راست یا چپِ ) قربانیان ، تغییراتی اتفاق می افتد  )

وست و ظاهر این افراد گاهی هم فرم پ –در چشمِ قربانیان موجود دیگري حضور دارد 

گاهی زبان این افراد به رنگ تیره تغییر می یابد و  –دستخوش تغییرات شدیدي می شود 

  گاهی مانند زبان خزندگان تغییر اندازه میدهد .

 

  را افشا ساخت . که ناگهان چشمانش رازي گزارشگر آمریکایی
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  : چشم معمولیِ خانم گزارشگر   چپ -  راست : چشم موجود تسخیر کننده

در جریان این موضوع قرار  سیا و موساد ، نه تنها کامالً هايِ تردید ) سازمان بدونِ ( نکته :

همکاري با شیاطین   -از آن سود می برند  در این عملیات نقش دارند و خوددارند بلکه 

 شیطان صفت هايِجزئی از توافق میان غرب و نژاد همه انسان ها ، شدنِ براي تسخیر

  . می باشد رپتایل و گري

( کد  کد جانور هرکس در آن زمان ظهور دجال آمده است که زمان از پیشگویی هاي

خوانندگان عزیز پیام  - هیچکس با او وارد معامله نمی شودرا بر پیشانی ندارد  شیطان )

در این مورد  و نمونه هاي افشاء شده زیادي کاملرك دوم هر چند دردآور است ولی مدا

  وجود دارد .

 از محرمات ، کردن دوري توصیه به پاك زیستن ، لقمه حالل خوردن ، ... دوستان آري

ی و طریق به پروردگار هست ورزیدن عشق – بزرگتراز همه ، اخالص در عمل و  خدا توکل بر

  ) ما ناکافی بود تا علل را ببینیم ( معرفت . بی علت نبودند هیچ کدام ، روشنایی

  چاره اندیشی :

است که شیاطین را در رؤیا  گیر نیفتاده اند ... معنویت و عشق الهی براي آنها که تاکنون

از شخص محافظت می کند . ( حقیقت اینست که لغزشهاي پیاپی  و بیداري دور می کند و

ن قدرت غلبه بر بسیاري از ما و دوري از معنویت حقیقی و عشق الهی است که به شیاطی

  را داده است )

 درخواست از خدايِ توبه حقیقی ، همنشینی با مؤمنین ، براي آنها که گیر افتاده اند ...

  ) حقیقتاً هنوز نمیدانم این عملیات قابل برگشت است یا نه(  و ... هربانم

گوشت ، شهوترانی و ... همه  ههر روزمادیگري ، تجمل گرایی ، سوء مصرف ، خوردن 

  ما جذب می کنند . سويِ موجودات درنده جهان هايِ زیرین را به
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  در مورد اهمیت رؤیا : عموم انسان ها سخنی در مورد بی اطالعیِ

  ارزش رؤیا را درك می کنند ) کامالً که -همچنین سیاهکاران  معنوي و بزرگ اساتید ( منهايِ

بسیاري از شما هیچ شناختی در این  صحبت کردم مطمئناً یاشدن در رؤ در مورد تسخیر

  . کالبد رویا قائل نبودید رؤیا و اعتبار چندانی براي به همین علت تاکنون –مورد ندارید 

دنیاهاي کاملی هستند دنیاهایی که می توانیم در آنها زندگی  رؤیاهاگفته :  عارف بزرگی

  ... کنیم و بمیریم

  بخوانید : زیر را اتنکفهرست وار 

تقریبا  –یا کامال خارج از فهم و درك عموم انسان ها قرار دارد متاسفانه اهمیت رؤ -1

سیار کمیاب اند ) ، می شود گفت منهاي اهل ایمان حقیقی ( خواص مومنین که ب

، عموم انسان  و البته سپاهیانِ شیطان سالکان بعضی از طریق ها عرفاي حقیقی ،

رؤیابینی و  –پایینی از رؤیا دارند  اطالع اند و درك بسیار مال بیرؤیا کا اهمیت ها از

 مراحل بسیار دقیق و ( و البته خطرناکی ) دارد ... ، سلوك از طریق رؤیا

ی در حوزه شناخت رویا و سوء اجنه و شیاطین استادان کامل ... با تاسفی دوباره - 2

 آنها بسیاري از برنامه هاي خود را در رویا پیش می برند و –از آن هستند  استفاده 

و  برنامه ریزي می کنند انسان هاي بی اطالع را دستکاري وذهن  ، یادر زمان رؤ

تقریبا هر انسان قبل از اینکه در بیداري  – گاهی شخص را به اسارت درمی آورند

شیاطین قبل از اینکه  –تن به خواسته شیاطین بدهد ابتدا در  رویا سقوط می کند 

شخص از خواب بیدار شود قسمتهایی از حافظه او را مسدود می کنند و خاطرات 

کلیدي رویا را از ذهن شخص پاك می کنند به عبارتی اجازه رسیدن به درك درست 

را از شخص می گیرند و شخص را در ابهام باقی می گذارند ( عرفا اصطالح 

 سانسورچی را به آنها داده اند )

در مکاتب عرفانی بسیاري از مقامات و مکاشفات ابتدا در رویا به وقوع می پیوندد  -3

اساتیدي بوده و هستند که حتی توانایی آوردن اشیائی از درون رویاهایشان به  –
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مکان و و  در زمان عده اي در رویا توانایی مسافرت –دنیاي بیداري را داشته اند 

عده اي از اساتید در عالم  –را داشته و دارند  هو دیدن آیند مالقات ارواح گذشتگان

( براي داشتن درك بهتر   -همزمان به صدها و هزاران نفر آموزش می دهند  ، رویا

یادتان باشد حقیقت  –در مورد رویا بهتر است به کتابهاي عرفانی مراجعه کنید 

 بسیار فراتر از منطق عموم قرار دارد . )

در  پروژه هاي بزرگیچه دید  را افزایش دهید خواهیدزان ِ هوشیاري خود اگر می

( بیدار  آنها در رؤیا روي همه افراد کار می کنند – اجراست در حال دنیاهاي رؤیا

این موارد را بر اثر مدتها انجام تمرینات رؤیابینی  – شوید این یک بازي نیست

در رؤیاهاتان که نفسی براي تایپ کردن ندارم تا شرح دهم افسوس  –متوجه شدم 

   ) چه کالههایی که بر سرتان نمی گذارند .

  

 ( براي مالحضه روش هاي افزایش هوشیاري ، به بخشِ بسوي دوست در انتهاي کتاب مراجعه کنید )

  

  : بزرگ راز

می  2شماره  رازِ ، از اهداف تسخیر شیطانی پوشیدهتسخیر شیطانی پوشیده چیست ؟ 

  . باشد

تسخیر شیطانی پوشیده ، ادغامی مابین روح پاك بشري و وجود تیره موجودات جهانهاي 

ادغامی که باعث تباه شدن گوهر انسانیت ، یعنی روح خدایی انسان می  –پایین می باشد 

عنوان پوشیده را ذکر کردیم تا از پوشیده بودن تسخیر انجام شده ... در چشم  –شود 

  سقوط روحی خود می باشد . شاهد  خود شخص تسخیر شده ...واالدیگران پرده برداریم 

سقوط باعث تغییر ماهیت جسمی بشر هم خواهد شد و  ، نهایتاً شدن با شیاطین ادغام

  . ) ی وارد شدن به قلمرو ارتعاشی شیاطین( یعن خواهد بود یینتیجه نها

  پشت ماجرا را ببینید . . . دقت و زکاوتی که دارید بخوانید تا حقیقتبا 
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، مرز بین بشر و موجودات منفی برداشته  انجام اعمال شیطانیاز نقطه نظر اهل معنی ، با 

در حقیقت اختالف سطح ارتعاشی ( اختالف معنوي ) مابین  بین ما و آنها ، مرز –می شود 

با توجه به سابقه بسیار   –و شیاطین  یعنی تفاوت درجه معنوي انسان –ما و شیاطین است 

نی ( جهانهاي با طوالنی تر آنها ( موجوداتی شیطانی مانند رپتایل ها ) در جهانهاي تهتا

و آنها = یکسان شدن ادغام جهانهاي ما ( برداشته شدن مرز میان ما  قطعاً فرکانس پایین )

اختیار شرایط در  صورت برداشته شدن کامل مرز ،  –به نفع ما نخواهد بود  فرکانس ها )

و از اینجاست که  –جدید در دست آنهایی است که قدرت بیشتري دارند ( یعنی آنها ) 

بعضی از آگاهان به حقیقت فریاد برآورده اند که توطئه اي در جریان است که می خواهند 

  بشر را به بردگی و نابودي بکشانند .

  

  چند نکته :

رچهره ) تواناییِ تحمل فضاهايِ آکنده موجودات شیطانی ( مثال موجودات دوپايِ ما -1

به همین دلیل انسان  –را ندارند  ، انسانیت ، مهربانی و عشق الهی از نور ، معنویت

ها را به سمت ترس ، فساد ، مشروبات الکلی ، داروهاي شیمیایی ، درد و رنج ، تنفر 

، عشق هايِ  جهالت و تعصبات منفی ، حرص ، غرور و خودخواهی ، مال اندوزي ،

 و دیگر صفات منفی سوق می دهند . هالیوودي

در واقع تاریکی در نور از  –قدرتمند باشد تابِ تحملِ نور را ندارد  تاریکی هر چقدر

 بین می رود .

ي استفاده منفعالنه از تکنولوژي ، کمک هايِ بزرگی به شیاطین ( و غیرارگانیک ها - 2

سبب گردیده منابع  ، مثال گسترشِ بی سابقه بازي هايِ مجازي –) کرده است  منفی

آنها انرژي هیجانات ما را جذب می  –بزرگی به غذاي این موجودات اضافه شود 

صنعت بازي هاي ِ کامپیوتري و تلفن همراه به آنها کمک کرده از انرژي کنند و 

 ما تغذیه کنند . ( بی گناه و از همه جا بی خبرِ ) کودکان



2نسخه  –نکات سري   

 

آنها کدهایی  –ال درك می کنید اینهمه بازيِ مفت و مجانی از کجا سردرمی آورند ح

هستند که کودکانتان را پر از هیجان می کنند پس از آن ، هیجانات به وسیله انواع 

  جذب می شوند . ) را می یابند این هیجانات که سریعا منشاء ( اي موجودات منفی

 ( کودکانِ خود را نجات دهید )

  

 قتلِ نفسِ زکیه : راز

 و شیطان پرستان ماسون هاي رده باال ایلومیناتی ، يِ ما عده اي ( دولت سري ،در دنیا

) با موجودات دنیاهايِ زیرین متحد شده اند و قصدشان برداشتن مرزِ میان ما و 

به همین دلیل ( برداشتن مرز )  ، همه پروژه هايِ گسترش دهنده فساد –آنهاست 

 ، عرفاي راستین و انسان هاي معنوي حقیقی نِنیمتا زمانی که ... مؤ –پیش می روند 

( به علت اینکه د امکانِ اتحاد دنیاهاي زیرین با دنیايِ ما وجود ندارد نزنده باش

و البته  زنده بمانند قدرت کمی دارند ن در جوهاي معنوي زنده نمی مانند ، اگرشیاطی

پس در نهایت قرار است کسانی که  –)  خداوند و نیروهاي طریق نور اجازه نمی دهند

به قتل برسند چه  طرفدار نور هستند ) –( معنوي هستند  با شیطان همراه نشده اند

( امیدوارم کلمه را ( این هم رازِ قتلِ نفس زکیه  -بماند چه هزار نفر  از آنها باقی یک نفر

  ) باشم ) نوشتهدرست 

  نکته اي که ممکن است باور نکنید :

د گروه مؤمنین را به چندین بار تالش کرده ان ( تاکنون ) انسانی آنها شیاطین و همپیمانان

بیدار امیدوارم در همه این تقالها ، نیروهاي طریق نور سد راه آنان شدند (  – قتل برسانند

  ) . این یک شوخی نیست و درك کنید که شوید
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پس بهتر است زیاد  –نژادهاي پیرو شیطان ، از جمله نژادهايِ رپتایلی ، گوشت خوارند 

خوردن گوشت ، این موجودات جانورخوي و درنده را جذب می کند  –آنها را تغذیه نکنیم 

انحراف شدیدي است که در دهه  ، ها اصلیِ تسلط این موجودات بر انسان یکی از عللِ –

اتفاق افتاده است ( اگر روي زندگی موالي متقیان ( و عرفاي ملل  هاي اخیر در تغذیه بشر

به چه انحراف شدیدي  مصرف مواد گوشتی در مورد دقیق شویم خواهیم دیدمختلف ) 

  . ) مبتال شده ایم

زمانی که مصرف گوشت را به حداقل رساندم براحتی  این است که خودم علت پافشاري ام

مالحضه کردم که بشدت از قدرت تسلط شیاطین بر من کاسته شد ( تسلط بر شهوت ، 

  خشم ، ذهن و ... )

  

  هرمِ شیطان ( رازي نادیدنی ... جلويِ چشمان ما) :

  متنفرم ... از نوشتنِ این قسمت

 کتاب است از یمهم بسیار چاره چیست مجبورم بنویسم ... چون قسمت .  

: دنیا مکان  ممکن است تاکنون ( به نقل از اساتید ) مطالبی اینچنین خوانده باشید

  دنیا شکارخوار است ! –وحشتناکی است ! 

   مورد سرزنش قرار می دهند !شدیداً ( بخاطر غفلت و نادانی ) این اساتید ، بشر را

سئوالی در ذهنم شکل گرفت : منظورشان از اینکه دنیا  ی که این جمالت را دیدمزمان از

آنها چه دیده اند که  -دنیا شکارخوار است یعنی چه ؟  -جاي وحشتناکی است چیست ؟ 

  اینچنین بشر را سرزنش می کنند ؟
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.. تا اینکه زمان زیادي تشنه پاسخ بودم ، مطالعه می کردم ولی پاسخی کامل نمی یافتم .

زخمی  –زخمی دیگر بر قلبم وارد شده بود  –اري از حقیقت را دیدم مقد مدتی پیش (...)

  ردم زیرا گزینه دیگري هم نداشتم !که باید تحمل می ک

 ی وجود دارد اگر استقامت داشته باشیم در نهایت به( در مسیر معرفت دردهاي بزرگ

  ) آنگاه می توانیم به دیگران هم کمک کنیم –آزادي خواهیم رسید 

  آنچه را تاکنون دیده و فهمیده ام توضیح میدهم :::خالصه وار 

میدانید که چندي پیش عده اي موضوع هرم شیطان ( هرم ماسونی ) را افشاء کردند و 

البته نه همه ماجرا را ... –آنرا شرح دادند  رازهاي پشت  

  :)  خالصه وار فشرده و( ی کنم عبارات زیر بیان م ادامه ماجرا را در قالبِ

 

 اول این است که هرم بیش از چیزي که تصور می کنید به شما نزدیک  نکته

افراد  -) تا درون خانه هاي شما گسترده شده است  قطعاً و قطعاً،  : هرم ( قطعاً است

، یا جزء ماموران و  2، یا جزء مزدوران گروه  1یا جزء برده هاي گروه  ، خانواده شما

  د .، یا ... هستن 3ثروتمندان فاسد گروه 

  سئوال : آیا همه جزء هرم هستند ؟
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این گروه بواسطه  –منهاي آنهایی که خدا به آنها لطف خاص کرده تقریبا همه ،  جواب :

  ...هالت هاشان به دام نیفتاده اند ج انحرافات و

لجام  ) جز اندکی ( بخشی، بی تردید فرزندانش را تا قیامت مهلت مرا : اگر ابلیس گفت

  ) کشانم . و به عرصه هالکت و نابودي می  (می زنم 

  سئوال : آیا کودکان هم گیر می افتند ؟

شیاطین انسی و جنی  –جواب : ( بابت این که نگرانتان می کنم عذر بسیار می خواهم ) 

گیر نیفتادن  –، هیچ استثنایی قائل نیستند براي آنها کوچک و بزرگ معنی ندارد 

به این معنی است که شخص بسیار پرانرژي ، معنوي ( منظورم  ، شخص در هرم شیطان

است ) ، بسیار متمرکز ، بسیار وارسته ( داراي عدم وابستگی   الهیعشق و اتصال به نورِ

از زمانی که انسان به دنیا می  –یعنی حاالتی که بعضی کودکان دارند  -) و ... می باشد 

می کنند پله پله او را به هرم اتصال دهند آید شیاطین انسی و جنی نزدیک او ، تالش 

کودك ، شاهد نوعی تغییرات معنوي در وجود او  با گذشت زمان و افزایش سنّ –

هستیم ( شبیه آن است که معصومیت اولیه تغییر می کند ) این تغییر روحیه زمانی 

ل کرده اتفاق می افتد که شیاطین انسی و جنی ( معموال در رؤیا ) کودك را به هرم متص

در جهت عکس  ، تقویت می شود مگر اینکه تالشی معنوي اتصال با گذشت زمان –اند 

ثیر بگذارد شخص تأ درونِ روي جوهرِ باید ، هر تالشی در جهت عکس –صورت گیرد 

هیچ تالشی به اندازه معنویت و عشق الهی ، در جهت قطع اتصال مؤثر  –تا مؤثر باشد 

  شخص رااتصالِ ده تر می کند آلودگیِ درون ،را آلو نیست ( گذشت زمان معموال بشر

  تقویت می کند . ) رمبه ه

 اصالح این هم راز این بود که آن پیر معنی گفت هزار جوان اصالح می شود و یک پیر

در اتصال قوي ، ذهن بشدت  –نمی شود ( زیرا گذشت زمان اتصال را تقویت می کند 

گرفتار منطقِ ( سود و زیان هاي مادي و لذت هاي دنیوي ) می گردد و انرژي اضافه اي 

 باقی نمی ماند که در جهت عکس استفاده شود . )
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 اط یکی از کارکردهاي اصلیِ هرم ، مکیدن انرژي توده بشر و انتقال آن به نق

االدستی با توجه به جایگاهشان همه سهم ( البته افراد بهرم می باشد  باالدستیِ

 آنها شبیه زالوهایی هستند که خون انسان ها را می مکند ) –خود را برمی دارند 

این هم راز شکارخوار بودن دنیا ( انرژيِ کودکان و بزرگساالن انتهاي هرم مکیده می 

  شود آنها شکارهاي بیچاره اي هستند که خود بی خبرند . )

توسط شیاطینِ این هرم است که بشر را تبدیل به برده هاي بی رمق و ( مکش انرژي 

 اش ا از اکثر استعدادهايِ خدادادياز دست دادن انرژي ، بشر ر – کم توقع کرده است

درك عوامانه و  کاري که این هرم با بشر می کند بسیار فرايِ –محروم ساخته است 

در صورت آزاد شدن بشر از دست این هرم و  –منطق کوته فکرانه بشر امروزي است 

ما زندانیان حرم وصف شیاطین برپا کننده آن ، بشر چنان جهشی خواهد کرد که براي 

مکش انرژي بشر ، سبب کوتاه شدنِ عمر انسان زمینی به محدوده کنونی  – ناپذیر است

مکش  – دکه اینهمه بشر را نیازمند غذا خوردن می کنمکش انرژي است  –شده است 

دوستان  –انرژي است که سبب می شود بشر به ساعت ها خواب نیازمند باشد 

براي ما فرازمینی مان که در ترازهایی قرار دارند که شیاطین در آنها زنده نمی مانند 

شما زندانیانی هستید که فراموش کرده اي انسان ها ،  فرستاده اند : هایی چنین پیغام
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ل شدنتان بی اطالعید شما کنترل شدگانی هستید که از کنتر –اید در زندان هستید 

. (  

به وسیله  ، يِ بشرکنترل فکر  طلسمِادي بشر از دست هرم شیطان ، ابطالِآز شروعِ

  .شیاطین هرم است 

باره روش هايِ آزادسازي در( فشرده وار ) ( سعی می کنم در بخش بسوي دوست ، 

  توضیح دهم  ) ذهن

  مساوي است با پلیدي بیشتر و انجام گناهانی بزرگترارتقاء در هرم : 

اتفاق می افتد در پله  لی مانند فحشاء و تجاوزاعما ، مثالِ درد آور : در پله هاي ابتدایی

و خوردن خون و گوشت  نند قتل نفس ، کشتن کودکانهاي باالتر ، مراسمات قربانی ما

  بیدار شوید ) –انسان ( لعنت خدا بر آنها 

  
نکته اي که به عنوان راز نگهداري می شود : در تشکیالت شیطانی ،  - باشیدمراقب 

می کنند بطور مخفیانه از عمل  مانند فحشاء تازه واردها را ترغیب به انجامِ گناهانی

انواع  و بعد ( با تهدید شخص ) او را وادار به انجامِ –انجام شده فیلم برداري می شود 

تبدیل به خود جنایات دیگر مانند قتل می کنند و تا شخص به خود بیاید می بیند که 
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خود  همواره دردي عظیم درون قربانیان این –یکی از شیاطین انسی گردیده است 

  شوند . )  درون این اشخاصشدید متوجه اندوه ( افراد بابصیرت می توانندحس می کنند 

  

هرچه فردي در هرم جایگاه باالتري بدست آورد داراي علم ، دانش ، قدرت و 

جمله  –( پاداش شیطان به شخص گناهکار ) موقعیت اجتماعی باالتري می شود 

به محافل سري نیز بود ( اعطايِ دانش از طرف  ابستگیِ عده اي از دانشمندانباال ، راز و

 شیطان به پیروانش )

پست فطرت و  اد تبدیل به شیاطینِاین افرشود از نظر درونی صعود در هرم باعث می

 شوند . اي درنده

از این افراد تشکیل شده ( غریبه اي حضور نداشته  نکته : در محافلی که همه اعضاء

به همین علت  –باشد ) آنها کامال تغییر ظاهر میدهند و به شکل واقعی خود درمی آیند 

  ) می گویند . shape shifterبه این سقوط کرده ها تغییرشکل دهنده ( 

 : هر دو گروه شیاطین و شیطان پرستانِ رده باال ، در محافل و جلسات دیگر نکته

) تغییر ظاهر  در میان اجتماعات نرمال خود ( و حتی گاهی بصورت غیرارادي خصوصیِ

 ) می دهند . و تغییر ماهیت تغییر اندازه و گاهی تغییر شکل ،( 
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این افراد به معناي واقعی در  –هرم شیطانی است  ز گرفتار شدن در، را 2راز شماره  

عوالم درون ، تحت تملک شیطان درآمده اند . ( کاش می دانستید از چه سخن میگویم 

– و دیدن حقیقت با چشم  الص شدن از دست شیاطینواقعیِ این موضوع ، خ راه درك

  دل می باشد )

  ؟ ( طبق قران عزیز ، شیاطین من االنس ) : شیاطین انسی چه کسانی هستند

باال رفته  چند پله گروهی از انسان ها هستند که از قاعده هرم ، شیاطین انسی

هرم تسلیم می  شیاطینِ ، بشر را می فریبند و به جنیشیاطین  آنها مانند –اند 

 کنند و از این طریق در منافع کثیف این کار سهیم می شوند منافعی مانند ثروت

و غیره تکنولوژي ، اطالعات ، نفوذ در دیگران ، دریافت ...  

ایی مانند وسوسه گري ،  داراي قدرت ه ، شیاطین انسی هم جنی شیاطینِ همچون

 ب انسان هاي معمولی ، داشتن دانش و ...، نفوذ در قلو تسلط بر کالبد رؤیا فرافکنی ،

از انسان فاصله  آنها در نظر دیگران به شکل انسان دیده می شوند ولی ماهیتاً –هستند 

در صورت امکان ،  ارم خداوند بزرگ و سپاهیان طریق نوربسیاري گرفته اند ( امیدو

  نابودشان سازند  ) در غیر اینصورتآنها را به روشنایی برگردانند 
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 : نکته اي در قالب سئوال 

  سئوال : چه کسی شما را به دام می اندازد ؟

ازد ( اگر ، به دام می اند در ساختار هرم ( به شما ) جواب : شما را نزدیک ترین شخص

کار را به شیطان قوي تري تحویل  شما را به دام اندازد موفق نشود انسان بزرگی باشید و

روتمندان فاسد باشد یا نزدیک ترین مامور سازمانی او ممکن است یکی از ث -می دهد ) 

مانند سیا ، یا حتی یک مزدورِ فاسد ( که در قبال به انحراف کشیدن اشخاص پاداش 

 –ثروتش را بروز نمی دهد قسمت عمده او اغلب فردي ثروتمند است که  –می گیرد ) 

در می آورد ولی یک شیطان پست فطرت است  ( و خیرخواهی ) صداقت بشدت اداي

آنها که اهل فسادند  او بسیار اهل فساد است معموال –او بسیار مظلوم نمایی می کند  –

( کارهاي این افراد ، بشدت تحت حفاظت  فساد او قرار می گیرند در جریانِ تاحدي

مان بندي می منظورم این است که شیاطین ، چنان همه چیز را ز –شیاطین قرار دارند 

مگر اینکه دیگر قدرتهاي مثبت پشت پرده  –کنند که حتی االمکان این افراد لو نروند 

او آموزش دیده که از کالبد رؤیایش  – قصد داشته باشند این افراد را لو دهند .  )

او توانایی هاي دیگري هم دارد که خارج از  –استفاده کند ( توانایی فرافکنی دارد ) 

این افراد ( گاهی ) کلون هایی از خود دارند   –ت ( هدیه هايِ شیطان ) تصور شماس

او گاهی متعلق به خانواده هاي  -منظورم این است که چند کپی از آنها موجود است 

تنها راه تشخیص  –گاهی هم او از بهترین خانواده ها انتخاب می شود  –فاسد است 

پس بصیرت خود را افزایش  –اريِ آنهاست این افراد ، داشتنِ بصیرتی بیش از فریب ک

  دهید .

 ًآگاهانه و عده قلیلی تقریبا همه ثروتمندان به تشکیالت هرم وابسته اند اکثرا 

 غیرآگاهانه

  سئوال : آیا استثنایی هم در کار هست ؟

  ...........  جواب : بله استثناعاتی وجود دارد
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  اندك سبب انحراف او گردد: ممکن است ثروتی به کسی داده شود تا اندك  1

  ثروتمندان باایمانی وجود دارند هنوز : در کشورهایی مانند ( ایران ) 2

ه شود که ، شرایط چنان چید بدنام و آلوده کردن کشور و نظام: ممکن است براي  3

 نظامعلیه  بشدت و بعداً –ثروت زیادي بدست آورند  عده اي از نیروهايِ انقالبی

  انداخته شود براه تبلیغات منفی

اد تشخیص چندان پیچیده نیست : اگر می بینید کسی با استفاده از ثروت خود ، فس

  گروهی است که وارد ساختار هرم شده اند . می کند ، پز میدهد و ... به احتمال زیاد از

کشور را  ندجمهوري اسالمی چه بود که می گفت حال می بینید منظورِ بنیانگذارِ///

صیه را فراموش کرده ایم و ضربه بدست مستکبران ندهید ( متاسفانه سالهاست این تو

  ) هاي فراموشی مان را هم باالجبار تحمل می کنیم

  ... ساختار هرم ، شبیه شرکت هاي هرمی است یعنی از پایین به باال ، قدرت ، ثروت و

را دارند که در قبال اندکی  پایین ترین ضلع هرم نقش برده هایی –تقسیم می شود 

 لذت ، انرژي شان مکیده می شود ( این گروه خیلی بدبخت هستند )

این یکی از دالیلی است که افراد پایین هرم ( مردم عادي ) همواره احساس ضعف می 

  )... ( به علت از دست دادنِ انرژيکنند 

  ي ( ِ) توسط باال دستی ها ، افکار پایین دستی ها ( مردم عاديبا توجه به درجه کنترل

ساختارهاي شیطانی  به همین علت ، -اشند قابل خوانده شدن می ب ) انسی و جنی

  –بشدت از نظر اطالعاتی جلو هستند 

 قابل انتقال هستند ( منظورم این  ر و احساسات از باال به پایینافکا ... نکته دیگر اینکه

است که قسمت عمده اي از ناخودآگاه و البته خودآگاه ما ، در حقیقت به ما تعلق ندارند 

ریم که آنها همه جا می قرار دا بارانی از افکار واحساسات منفیدوستان ، ما زیر  –

 پراکنند )

  یقین دارم عمق فاجعه را نگرفتید ، بیشتر توضیح میدهم :
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یِ درون آن ) ، استفاده از طلسمات ( جادوي سیاه و شیاطینِ جنی و انس( تارِ هرم ساخ

( در تولید امواجِ کنترل کننده مغز ) ... یک شبکه  پیشرفته ) و استفاده از علوم بسیار

شدید کنترلی دارد ده که بر ذهنایجاد کر  روانیقدرتمند شبکه  یعنی – ما تاثیرات )

ما را در یک  ذهنِ اجباراً ) ، همچون یک دامِ نامرئی روانی ایجاد شده توسط عوامل باال

  و ... ) نگه می دارد . ، شهوت حالت منفی از ( ماده گرایی ، گیجی ، خودپسندي

 از انسان هاي متعالیِ ترازهايِ ( در سالهاي اخیر ) عده اي چرا اکنون خوب میدانیم

( به این دسته  بشر شتافته اند و قصد دارند بشر را نجات دهند . به کمک ، هستی باالترِ

  گفته می شود . )  طریق الهی ( طریق روشنایی )فرازمینی هايِ

را ( ابتدا در رؤیا ) بوسیله ترساندن و شکنجه   هرم ، قربانیانِ خودنکته : افراد باالدستیِ

  قبل از اینکه شخص بیدار شود حافظه او پاك می شود . –مطیع می سازند کردن 

اسارت درآوردنِ در به،  جنی و انسی  تواناییِ شیاطیننکته : ( بیدار شوید زیرا ) علت 

خوردن غذاي حرام ، مصرف مشروبات الکلی ، قرص هاي  انسان ها ، انجام گناهان ،

( مثالً هیجانات  بانی در هیجانات شدید، قرارگیريِ قر ، ماریجوانا ، ماشروم LSD،  روانگردان

خوب میدانید که آنها تا چه حد بشر را در جهالت نگه داشته  ورزشی ) و ... می باشد ( حاال

  ) اند

  سئوال : آیا اگر کسی مشروب بخورد یا ماریجوانا بکشد حتماً گیر می اُفتد ؟

که از نظر ولی انسان هایی  –افراد عادي معموال گرفتار می شوند با مصرف مواد ، جواب : 

 –پیش رفته اند ( سالکان ) ممکن است آنقدر بی نقص باشند که گیر نیفتند  خودشناسی

 ( و خوردن مشروبات الکلی ) مواد علل ضررهاي جسمی و روحی مصرفدر هر صورت به 

  صرف آنها چشم پوشی کنیم .، همه باید از م
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	اي که اگر ندانید در خوابید :نکته  	

باال رفته اند شبیه دیگر  ( به اندازه کافی ) یی که در ساختار هرمانسان ها دوستان ،

موجودات شیطانی ، داراي توانایی هاي تغییر شکل ، فکرخوانی ، توانایی وسوسه 

متر ) ، ترانسپورت ، نامرئی شدن و توانایی  2,5کردن ، بزرگ شدن ( قد به حدود 

فته شک دارید شما بیدار شده نیستید . ( کلیپ اگر به این گ –هاي دیگر هستند 

اعتماد نویسنده  –گفته هاي شاهدان ماجرا )  –هایی واقعی از این موارد وجود دارند 

  به این ادعا = صد درصد 

در ساختار هرم و تعداد زیر دستی ها مقدار توانایی این افراد بسته به درجه و مقام آنها 

  می باشد .

( و شیاطین درون این  ساختار هرم ثیرِبر اثرِ تأ چیست ؟ روانیِشبکه :  طالیی نکته

( و  خزندگان يو یو اف اُ ها منتشر شده از پایگاههاي زیرآبی امواجِ استفاده از ، ساختار )

ذهن بیمار انسان ها  کنشِر،  استفاده از جادو و طلسمات ( جادوي سیاه ) و اند  گري ها )

این شبکه عاملِ  –ما وجود دارد  انرژيِ منفی ، در پیرامونِنی از نادید اي شبکهبرهم ، 

مسموم قرار داریم  این جو تا زمانی که درونِ -کنترل و  یکی از دالیل بدبختی بشر است 

احساس ما از این شبکه و  –  افکار و احساسات منفی می باشدذهنمان گرفتارِ مداوماً

اي مختلف یا در جاهاي دور از تمدن مانند تغییرات انرژي آن ، سبب می شوند ما در شهره

خوشبختانه دوستان   –عمق یک دشت ، احساسات و افکار متفاوتی داشته باشیم 

این  امواج را منهدم کردند ( هفرازمینی مان از اندرومدا ، پایگاه هاي زیردریاییِ تولید کنند

تا حدودي  ، پایگاه ها تخریبِ -پایگاه ها اکثراً متعلق به نژاد خزندگان فضایی بوده اند 

ما را بهبود بخشیده است پیرامونِ جوِ شرایط (  
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( شامل برادران و خواهران ما در سیارات دیگر و  سپاهیان نور یاريِ خداوند و لطف به

و  حقیقی منافع و سويِ تغییر به سمت زمین و زمان در حالِ ، ترازهاي باالترِ هستی )

  تکامل روحی بشر پیش میرود .

ممکن است شرایط به حدي روشن شود  –اگر بسیاري از ما به استقرارِ نور کمک کنیم ( 

  ... ) یاحق -که بسیاري از پیش گویی هاي ترسناك گذشته به وقوع نپیوندند 

( و البته پزشکی  و علوم انسانی بشر نفوذ شدید در اذهان از طریقِ همچنین سیاهکاران

برچسب بیماري  معنا ، موفق شده اند به تمام اهل ، روانشناسی و روانپزشکی )

ه سبب شده از نظر علومی مانند روانشناسی : هم ( یعنی نفوذ آنها در علوم بچسبانند

طبق تعریف آنها هرکس تالش کند خود را  –تعریف شوند )  اهل عرفان به عنوان بیمار

ما را محکوم به هیم یا است یا متوهم ( یعنی یا باید به آنها سواري بد ماریا بی آزاد کند

  بودن می کنند . ) بیمار

  گزینه هاي زیادي براي گفتن وجود دارد ... به دنبال بصیرت باشید تا خود همه را ببینید

  . تربوده است نه بیش هرم شیطان قصدمان اینجا ، باز کردن دروازه اي به این مساله –

  

توضیحات باال ( یکی از دالیلی است که ) نشان میدهد حقیقتاً دنیا جاي وحشتناکی است  

منهاي  در این دنیا – روشنی در حال تغییر است )  نور وبه سمت ( البته مدتی است شرایط

می یا  انسان ها یا خورده می شوند –( خواص ) ، به بقیه لجام زده می شود  افراد متعالی

دنیا شکارخوار  می گویند ند (  به همین علتخود تبدیل به جانورانی درنده می شو و خورند

  است )

میدانم عده اي از خوانندگان  چون حقیقت این است که از تایپ کردن خسته شده ام و

  نمی شوم . جزئیات ترس آور باور نکنند ، بیش از این واردممکن است 
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ربوده شدن به وسیله  ها خود را در برابرِ آمریکاییاز )  نفر ( چهل هزار 40000خبر : بیش از 

ه اند ( یعنی اگر ربوده شوند خانواده آنها خسارت دریافت می کردبیمه )  Aliensبیگانگان ( 

  کنند )

  

  : ( روش هايِ کنترل فکري در هزاره سوم ) پایگاه هاي امروزيِ شیطان

جزء گزینه هایی است که همچنان شیاطین  ( و خیانت به همدیگر ) جنسی بی بند و باريِ

  توضیحات اضافه بر عهده شما ... – حساب ویژه اي روي آن باز می کنند

  هستنداز گزینه هاي امروزيِ شیطان  ، گرایی ، تجمل گرایی و حتی علم گرایی محضماده 

 بازي هاي تلفن همراه و رایانه ( که متاسفانه کودکان را هدف گرفته اند )همچنین 

  ورزش هاي با هیجان کاذب

و ید مواد روانگردان قویتر : گسترش مواد مخدر و روانگردان و تول  دیگرگزینه بسیار مهمِ

  ارزان تر

  ...آن را دارند  راز شماره سه حقیقتی است که اهل بصیرت توانایی درك:  3راز شماره 

کسانی که صبح تا شب در خیابان ، بازار ، محل کار و دیگر  همه ... تردیدذره اي  بدونِ

براي ممانعت از  که ( از نژادهاي دیگرند عده اي حقیقتاً –مکانها می بینید انسان نیستند 
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عده اي هم جزء دورگه  –انسان تغییر شکل داده اند  شکل خود را به شناسایی شدن )

  .خود هستند  براي تبار شوند که مشغول انجام ماموریت محسوب می ییها

علومی که در  - ماست همگی باید بدانیم دنیا بسیار عجیب تر از درك و منطق روزمره

علم آناتومی  جسم معیوبِ – بهیچوجه قادر به بیان حقیقت نیست اختیار عموم است

اعتماد  بیشتر قابل فیزیک مدرنشاید  –بهیچ وجه قدرت درك عجایب را ندارد  ، کنونی

و  هاي خردمند هستند ارتعاشو جهان همه از جنس می گوید ماده ، انرژي  آنجا کهباشد 

  ... را دارند تبدیل به هم یتقابل

 از علمی است که در دسترس پیروانِ علمی که در دسترس عموم است درصد کوچکی

از  که در دست پیروان شیطان است بسیار کوچک تر علم و قدرتی البته –شیطان است 

مشکل اینجاست که پیروانِ  –است  است که در دست پیروانِ طریق نور علم و قدرتی

 دوستانِ طریقِ نور با ی کاملما هنوز ارتباط با او ارتباط دارند ... ولی سده هاست شیطان

  ( یکطرفه ) هواي ما را داشته اند واال از مدتها قبل . . .آنها  چندهر  – برقرار نکرده ایم

انسان هاي بسیار پیشرفته سایر کرات هستند  تغییر شکل دهنده ها نکته : عده اي از این 

پس از ظهور  ، که در حال کمک به ارتقاي معنوي و ذهنی بشر هستند . ( بر اساس روایات

نولوژي به یاري ، عده اي از این انسان هاي بسیار توانمند از نظر روحی ، ذهنی و تک منجی

شیطانی و همکاران  گرِ نیروهاي کنترل شتافت و بشر را براي همیشه از شرّاو خواهند 

  ) د .یخواهند رهان انسانی شان ( شیاطین انسی )

	 	

سیاره  حاکمیت ) انسانها ذهنی کنترل( از طریق  است چند هزار سال نژادهاي شیطانی* 

آنها تا زمان حاضر سبب شده اند تقریبا اکثر مخالفینشان  – زمین را در دست گرفته اند

ت ، سیاس کننده اصلی کنترلفعال  – به قتل برسند ( از جمله پیشوایان دینی خودمان ) 

 elitesو جماعتی از به اصطالح نخبگان بشري (  نژادهاي شیطانی اقتصاد و فرهنگ بشري 
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آنها  – گذاشته اند انضمیرمعنی روشن  ) به illuminatiخود را (  که نامهستند ) 

 تنها مجري کلیدي جهان ، سیاست مداران اکثر - گردانندگان دولت مخفی جهانی هستند

جهان تنها عروسک  سیاست مدارانِبسیاري از در حقیقت  - هستند اندیگر خواسته هاي

 در دست همچنان ثروت دنیا اکثر  –– هستند یناطموجودات شی هاي خیمه شب بازي این

  . و همکارانِ انسانی شان قرار دارد این موجودات شیطانی

  

  این کتاب : درباره مخالفانِ

 دسته با این کتاب مخالفت خواهند کرد : سهدر کل 

دسته اول به اندازه کافی در وادي معرفت ( علمی ، فلسفی ، شهودي ) رشد نکرده  -1

اي که سالهاست با روشهاي مختلف اند ، و نمی توانند خود را از منطق محدود کننده 

 به بشر تزریق شده است رهایی بخشند .

هر چند اکثر آنها  –مردم هستند که از قبل گرفتار شده اند  دسته دوم  تعدادي از - 2

ذهن این دسته بیش از عموم کنترل  – خاطره واضحی از گرفتار شدنِ خود ندارند

 ند و ناباوران بپذیرند ... )( دیري نخواهد پایید که پرده ها فرو افت می شود

این  -جزئی از زنجیر توطئه هستند و سعی در پوشاندن حقیقت دارند وم سته سد -3

دسته  حقیقت را می دانند ولی می دانند دانستن حقیقت  سبب رهایی انسان ها 

 –می شود ، پس سعی می کنند به هر روش ممکن ، حقیقت را وارونه نشان دهند 

این گروه همانها هستند که در مقابل دریافت پاداش ، با نیروهاي منفی همپیمان 

در بعضی از پیام هاي ارسالی به مردم زمین ،  ، روشنایی نیروهاي طریقِ –شده اند 

بشدت مورد سرزنش قرار می دهند . ( ماموران سیا در داخل کشور ،  این گروه را

 جزء این گروه محسوب می شوند )

Knowledge Will Set You Free  
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  آگاهی تو را می رهاند .

  : برنامه جهانی انحطاط بشري

 قدرتی که –ی شیطانی دیده می شود قدرت نگاه کنیم ردپاي  مانجهان پیرامون * اگر با دقت به

شر را فاسدتر ب کهقدرتی  -برد ب خاصیرا به سمت و سوي در سطح جهانی بشر  تالش می کند

 – باال بسیار مخفی کاري با و حیله گر قدرتی -( از نظر جسمی و روحی ) می خواهد  و بیمارتر

کردن انسان  مغشوش به هدف بر اساس شرایط و ( ي داردمتغیر روش هاي هرچندقدرتی که  -

  ؟ف ثابتی را دنبال می کند دهولی همواره  –ها ) 

آنها به قصد  اکثر  نابوديضعیف کردن انسان ها و در نهایت هدف بدون تردید ... 

  است . ندر زمی شیطان برقراري حکومتو  تصرف سیاره

سبکی از حکومت است که در سیاراتی که موجودات منفی قدرت را در دست  ، حکومت شیطان

 کنترل شیطانی ثر جمعیت سیاره به وسیله موجوداتدر این سبک ، اک –دارند پیاده می شود 

 است . اتحاد با موجودات ، قدرتها و انرژي هاي تاریک این سبک در واقع –می شوند 

حقیقی توانایی دستیابی به آنها را  که هر جستجوگرِ  مفصلی در این مورد وجود دارد مطالب

انحطاط بشري  جهانی مثال هایی از برنامه تا حدي که نوشته مان سنگین نشود ما  –داراست 

مسائل    و انسان ها   سالمت و تغذیهمسائل مربوط به    ،   جنسی مختلفی مانند مسائل مسائل در

در  علیه بشریت اي توطئهدهیم  تا اطمینان ارائه می کنیم و اندیشه انسان ها روانوابسته به 

  . . .جریان است 

کمک  بشر در جهت خنثی سازي توطئه و افزایش قدرت و آگاهی نکته : نیروهاي طریق خدا ،

عروج به ترازهاي  تعالی و این کمک ها ، زمین و ساکنانش را در آستانه –می کنند  هاي فراوانی

که بدون از تراز سه ، به تراز پنج حقیقتی است  و سکنه آن ، ( ارتقاء زمین بعدي قرار داده است .

همان چیزي است که مذاهب از آن تحت عنوانِ قیامت  ارتقاءاین  –شک به وقوع خواهد پیوست 

  ) د .صغري یاد کرده ان
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  بشر و اهداف پشت پرده ! جنسی انحطاط*** 

 امسیحی مانند آمریک  ) به ظاهر ( آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا یک کشور ، 

آیا ؟ در حال به ابتذال بردن فرهنگ بشري می باشد  ، جانبه روابط جنسییغ همه با تبل

نم سطحی نگري سبب گردیده مساله را اقتصادي ببین متاسفانهمساله اقتصادي است ؟ 

  . از صنعت پورنو می باشد کسب درآمد نظام سلطه هدف و گمان کنیم

 دقت  ،  حقیقت پشت توصیه هاي پیامبرانپی بردن به   ، با بررسی چندبعدي مساله 

با اختیار در پیام هاي فرازمینی هاي خیرخواه بشر و ارواح انسان هایی که پس از مرگ ( 

 مکاتب سري شیطانی پی بردن به راز و رمزهاي پشت  ،  خود ) با بشر تماس گرفته اند

دیگر موارد ... قابل  صد البته چشم بصیرت عرفاي در قید حیات و  و و مراسمات آنها 

براي بار اول نیست  اینها ( !!! است مدآکسب در فراي ، کامالً هدف اصلیاثبات است که 

در غرب کم نیستند کسانی که کامال حقیقت توطئه علیه بشریت  – که گفته می شوند

ببینید چه بر سر نژاد انسان می آورند و  بخوانید و –را فهمیده اند و فریاد برآورده اند 

  ) آنگاه دلیرانه برخیزید تا نقشه هاي شیطان را ناکام گذاریم

فرو خواهند برد و به خوشبینی ما  ما را به فکرکه  خواهید خواندامه سئواالتی را در اد

 . . .پایان خواهند داد  در مورد اقتصادي بودن هدف ( اشاعه جهانی فحشاء )

به هدف  در سایتهاي پورنو بین محارم روابط جنسیترویج شدید آیا سئوال : 

(  ور و نزدیکد سالهايي سایتهاي پورنو در مقایسه اي بین محتوا ؟ مدزایی استآدر

خارج از  شدتی به ین سایتهاا در سالهاي اخیر نشان میدهد ) جهانی نتایج یک تحقیق

  یده شده اند .کش مانند روابط جنسی بین محارم شیطانی روابطبه سمت   ، تصور

 براي عادي سازي همه انحرافات جنسی کیالت جهانیآیا ایجاد شبکه ها و تشسئوال : 

براي رد شدن از همه بر کسی پوشیده نیست که  مد است ؟به هدف کسب درآ ...

  می گیرد . صورتتالشی جهانی سالهاست  محرمات
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 ، امکان بروز از گسترش بی سابقه روابط جنسی شیطانی دلسوزان بشري علت نگرانیِ

 جمعی تاکنون گردابی که – ! خطري بنام تسخیر شیطانی خطري بزرگ براي بشر است

  را ربوده است . ) هموطنانمان انسان ها ( شاملِ از

 ؟ مد چیستآبا کسب در ترویج روابط جنسی در محیط هاي کاري ارتباطسئوال : 

بازي  همجنس مانند عادي سازي انواع مفسده هاو  بشري بطروا آلوده کردنواضح است 

 مد نیستند ( هدف اصلی بعدا توضیح داده می شود )با اولویت کسب درآ

، گناهی  ( و کوشش حامیانِ پشت پرده ) س هادواج بین همجنآیا قانونی کردن از -

آیا قصد آنها از عادي سازيِ ازدواج بین همجنس ها   - ؟گناه قوم لوط نیست  فراتر از

 فراي اهداف اقتصادي نیست ؟

ط انسان و و روابط عجیبی مانند ارتبا سعی وافر در عادي سازي هرگونه خیانتآیا  -

 ؟ ندارد حیوان هدفی فراي اهداف اقتصادي

و ساختن فیلم مبتذل از پیشوایان  ه از نامهاي مقدس در داستانهاي مبتذلآیا استفاد -

  ، با هدف مبارزه با تعالیم الهی نیستند ؟  همه مذاهبدینیِ

افسوس خواهید خورد که نوجوانان معصوم اي پورنوي فارسی نظر افکنید اگر به سایته -

( شاید تعجب کنید از اینکه سایت هاي  ! مرز و بوم گرفتار چه اژدهایی شده انداین 

 پورنوي فارسی هم از نظر تعداد و هم از نظر محتوا بشدت در حال افزایش هستند . )

و نژادهاي بین انسان  جنسی در آخرین آپدیت هاي سایت هاي پورنو ، ارتباطو اینک  -

 گنجانده شده است ) دیگر موجودات شیطانی( از جمله گري ها ، رپتایل ها و  شیطانی

و  – اریخ بشري بارها اتفاق افتاد و موجب سقوط غیربرگشت او شددر تمساله اي که  -

( در پارتی هایی که عناصر سقوط طانی البته در عصر ما هم سالهاست در پارتی هاي شی

و البته قرار است در آینده به عملی  –در حال اتفاق افتادن است  کرده حضور دارند )

 اگر قراردادهر چند  –بیشتري تولید شوند  هاي دورگهو  –معمول و همگانی تبدیل شود 
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باید حذف زمین  فعلیِاکثر سکنه  اجرایی شود کامال شیاطین ایلومیناتی و اعضاي بین

 تا جا براي رپتایل هایی که قرار است وارد زمین شوند باز شود . گردند

 
( همراه تغییرشکل دهنده ها و شیاطینی که بوسیله مراسمات  شیطان همکاران انسانیِ

 که قصد دارند براي شرایطی هستند  بشر اده کردنِدر حال آم به بعد ما وارد شده اند )

البته رهبران  و ورود تعداد زیادي از شیاطینمنظورم  – دوباره روي زمین پیاده کنند

که البته در گفته است  و دیگران ، نرگال مانند بافومت ، پازوزو ، مولوخ آنها معنويِضد 

  هاي امامان هم اشاراتی به آنها گردیده است .

بر اساسِ نظرِ دوستان فرازمینی ، با روشن شدنِ هر انسان ، امکانِ وقوعِ حوادث ناگوار 

  خواهد شد .کمتر 

  درپی گسترش سکس هاي شیطانی هستند ؟ ( زنجیر توطئه )چرا 

  ↓از دید بزرگان مسیر دست چپ ( خواص مکاتب تاریک یا همان ایلومیناتی ها ) 

  یک رابطه جنسی شیطانی = یک مراسم آیینی در مکاتب سري

 سريورد نظر سردمداران دولت ترویج میشوند و م شیطانیسئوال : چرا روابط جنسی 

  هستند ؟

  .نقطه اي که مورد نظر آنهاست  به رسیدن = جواب : شیطانی بودنِ عمل

  = ثواب بزرگ در راه تاریکی ) این است گناه بزرگ( قاعده 
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و این  – به منزلگاه شیطان هستند بزرگ يمیانبر،  نسی با درجه تیرگی باالاعمال ج

  . در سایتهاي پورنو است راز پشت پرده در مورد تبلیغ شدید این اعمال

  

  ماجرا : ی برشرح

ما  ن وارد جسمِاطیشی ی ازه ایم یکدر هنگام انجام گناه ، بطور ناآگاهانه اجازه داد ما

اهد گرفت تا چه حد کنترل را به دست خو ، اینکه شیطان وارد شده به جسم ما – شود

از ( ورود شیطان به جسم )  این پدیده – خواهد داشت بستگی به درجه تیرگی عمل

وارد  ) HD(  ه بود تا اینکه دوربین هاي با کیفیت فیلم برداريماندمخفی  چشم عموم

  و شروع به ثبت حقیقت کردند . میدان شدند

یکی از نکته : شیطان پرستان رده باال تقریبا در همه اعمال مهم خود ، به وسیله 

خوشبختانه دوربین هاي فیلم برداري  –موجودات شیطانی تحت کنترل قرار می گیرند 

و این راز تغییر مردمک ( تغییر شکل مردمک  –پیشرفته اسناد بسیاري ثبت کرده اند 

به حالت عمودي ) و تغییر چهره اکثر هنرپیشه ها و سیاست مداران منحط غربی می 

  باشد .

 -میدهد اختیار جسم و فکر خود را از دست  انسان عمل جنسی شیطانی ، با انجامِ

( بر اثر انجام عملی که آنها را جذب می کند ) بصورت کامل وارد جسم ن بعبارتی شیاطی

برده شیاطین می  پله پله  شخص شده و کنترل کامل او را بدست می گیرند و شخص

  .شود 

شخص می شوند  جسمِ وارد شیاطین هر بار که  بردگی : شکل گیريِ بودنِ پله اي

زمینه ورودهاي  و میدهند به او ي بیشترلذت،   قربانیکالبد انرژيِ ذهن و با دستکاريِ

بعدي خود را تسهیل می کنند و در نهایت در نقطه اي معین ( با اجباري که شخص با 

در جسمِ  اختیار خود ( عمل جنسی شیطانی ) به آنها عطا کرده است ) ، بصورتی دائمی

در  –و تبدیل به اربابی می شوند که امکان سرپیچی وجود ندارد  –مستقر می شوند  او
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که بشدت شخص را در خوشی گناه غرق می کنند  ، شیاطین یابدو ورود به این حالت 

سریع زمینه را براي انجام گناهانی مانند قتل  یا -نگردد  شخص متوجه سقوط خود

  ص راه برگشت را از دست بدهد ...فراهم می کنند که شخ

  بخوانید و بدانید . . .     

با کمک  همپیمانان خود ( ایلومیناتی ، شیطان پرستان و قسمتهايِ  ( شیاطین ) -1

او قرار دارد   شخص در جسم هنگام بیداري و زمانی که آگاهیِ ، )وابسته دولت ها 

قبل از  نکه اکثر ما –فسادهاي جنسی کرده اند  آنچنان دنیا را پر از زرق و برقِ

 ( قبول کنیم یا جنسی غرق شده ایم . در فسادهايِ تا گلو حقیقت را بفهمیمینکه ا

 براي دیگران سیله ماانجام آن گناه به وباورِ گناهانی انجام داده ایم که  اکثراً ما -نه 

  بهتر است وارد یک پاکسازي اساسی درون شویم ) همگی – بسیار عجیب است

نگه  مخفی نماهرچند آن را از اکثر –(بیدار شوید ، جمالت بعدي شوخی نیستند      - 2

  ) داشته اند

ه دختران با بشر ارتباط جنسی برقرار می کنند ( تجاوز ب ( شیاطین ) در هنگامِ خواب

ایجاد  مقدمات ، با القاء خوابهاي جنسی چنینهم –)  مردان حتی و ، زنان ، کودکان

البته پروژه هايِ مهم  –در دنیاي بیرونی فراهم می کنند  انواع فساد جنسی را

  دیگري را هم در دنیاي رویا پیش می برند .

می گفت هرگاه کسی خواب جنسی می بیند اکثراً اجنه و یک روحانی  ، سالها پیش

 ) دتهاي مدیدي( م گفته این حاج آقا –شیاطین با او ارتباط جنسی برقرار کرده اند 

  شده بود ... ما و مسخره کردن او وسیله سرگرمی

  کردم . را مسخره او رینات درونی ، فهمیدم چقدر نادان بودمپس از مدتها انجامِ تم

  در اینترنت تحقیق کنید و کلیپ هاي واقعی ضبط شده از این موراد را ببینید .     
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  دارد به قرارِ زیر :پروژه اي وجود  عزیز ، در عالمِ رؤیا : هموطنانِ اي غیر قابل باور نکته

ا فریب ، عده ( عده اي را بپارتی هايِ جنسی می کنند  وارد را همه ایرانی هادر زمانِ رؤیا ، 

شیاطین ( جنی وانسی ) در  – رؤیا ) عده اي را با شکنجه کردن در غرایز ، اي را با فشار

 جنسی ( حتی با نزدیکانِ این مهمانی هايِ عالمِ رؤیا ، اشخاص را وادار به انجام همه روابط

 به مجالس جنسیِ آنها زمینه ورود ، شیاطین با برنامه ریزيِ ذهنِ قربانیان –می کنند  ) خود

  فراهم می نمایند . نیز عالم بیداري را

فیلم برداري می شود ( هنوز مشخص  انی هاکه بشنوید از این مهماین از شاید عجیب باشد

قدرت هاي روشنایی  ولی قطعاً –نشده که چه زمانی قصد استفاده از این فیلم ها را دارند 

  تاکنون جلوي انتشار را گرفته اند . )

یلم برداري می شود هنوز نمیدانم ( یادتان باشد تکنولوژي زمان رؤیا ف اینکه چگونه از مجالسِ

  سال از بشر جلوتر است ) هزار آنها هزاران

کسب درآمد از صنعت  فراي کامال ، اشاعه خارج از تصور فحشاء از هدف اصلی : فشاگريا

  !پورنو می باشد 

یکی از خواسته هایی می باشد  ، و رد شدن از محرمات الهی تغییر ماهیت فرهنگی بشر

درخواست  سري ) مکاتب Eldersاز برگزیدگان (  در قبال انتقال تکنولوژي ، شیاطینکه 

  ... رد شوند الهی ادیان خطوط قرمز تمام است قرار –کرده اند 

با وجود ناپاك شیاطین  ، زیرا در این صورت امکان ادغام روح پاك بشريهدف نهایی : 

ن خود را از محدودیت و بدین وسیله شیاطی ( تسخیر شیطانی پوشیده ) فراهم می شود

  . آزاد می کنند دارندهایی که 

 ، ( در خوشبینانه ترین حالت ممکن )شیطان و انسان  در صورت عملی شدن اتحاد بین

باقی  در کوتاه مدت به نجات او يبشر براي همیشه پیرو راه تاریک خواهد شد و دیگر امید
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 ي که قرار بود به موجوديبشر ، در واقع در صورت عملی شدن این اتحاد –نمی ماند 

  . . .می شود  تبدیل به موجودي دورگه و پیرو راه تاریک شود متعالی تبدیل

 خلف وعده نکنند ) یرپتایل شیاطین مارچهره ( از جمله شیاطین این در صورتی است که

 بشر را ، و تسلط بر انسان ( رد کردن اختالف سطح ارتعاشی ) و پس از رد شدن از پل

بر اساس پیام هاي بسیاري از فرازمینی هاي خیرخواه بشر ، امکان (  . نابود نکنند بکلی

زیرا قطعا به موجودات حیله گر ِ پیرو راه تاریک  –چنین خلف وعده اي بسیار باالست 

  ) اعتمادي نمی توان کرد . 

  هشدار !!!

بزرگترین تهدید ملی و فرا ملی براي کشور عزیزمان می  تسخیر شیطانی پوشیده . . . 

  . باشد

 ما را دچار مشکالت بزرگ تري خواهد کرد . غفلت ما در این مورد ،

 حقیقت این است ، در رازِ شیطان بزرگ بودن آمریکا؟ آمریکا شیطان بزرگ است  آیا

تعدادي  –شده اند  وارد معامله کا ، با قدرت هاي شیطانیآمری اصلی گردانندگان اکثر که

دورگه هایی از شیطان و انسان هستند  اي از آنهاعده  –انسان نیستند  گان آمریکااز بزر

( مدارك آنقدر زیادند که جاي هیچ شکی باقی  که خود را به شکل انسان درمی آورند

  نخواهد گذاشت )

حقایقی کامال اثبات  لید ونرسب خنده دار بنظر براي انسان هاي ناآگاه ایق شایدحقاین ( 

در ادامه کتاب دالیل  – از مسائل جهانی بی اطالع اند ما متاسفانه کلیت جامعه – شده اند

  ) بسیاري خواهید دید .
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با دالیل کامل آقاي ترامپ  –خوانندگان عزیز ، این لیست متعلق به چند سال پیش است 

و جماعت بزرگی از سیاست  ، خانم رایس ، خانم کلینتون ، خانم مرکل ، آقاي نتانیاهو

مدارانِ کشورهاي وابسته به آمریکا ( حتی در کشورهاي عربی ) را نیز باید به این لیست 

  !!! ( عکس ها در همین کتاب ) افزود .

هایی مانند کشور این است که آنقدر مردمِ فساد و ماده گرایی گسترش فهد بزرگترین

از طرف فرشتگان و فرازمینی  ارتباط و حمایترا از نظر روحی آلوده کنند که  کشورمان

در آن صورت باید با قدرت هایی مواجه شویم  –هاي طریق روشنایی را از دست بدهند 

  . سالح هاي ما ، تنها آنها را خواهد خنداندکه 
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  اخطاري که تنها احمقان آن را جدي نمی گیرند :

قابل دشمن سخن م قدرت ایمانِ جنگاوران درباره همگی، درست است که  عزیزم دوستان

 به چشم خود خواهید دید تنها عده اي که می توانند در برابر این گفته ایم ولی روزي

  . هستند نه همه نظامیان فقط مؤمنین باایمان دشمنان قدرتمند قرار گیرند

و دولت هاي همپیمان  قدتهاي منفی مقابلِ حمایت ایمان به طریق روشنایی ، عاملِ اصلیِ

به همین دلیل شیاطین و کشورهاي همپیمان شیاطین ، تمام تالش خود را براي  -آنهاست 

اطمینان داشته باشید  –رواج مادیگري و فساد در بین نیروهاي مدافع کشور بکار می برند 

مورد غفلت قرار  و متاسفانه تا حدي  این چیزي است که با عینیت قابل مشاهده است

  فته است .گر

علت اصلی عدم هجوم نظامی به کشورمان ، حمایت هاي بی دریغ موجودات همسو با 

  نظامی کشور .نه صرفا توان   خداوند مهربان ( دوستان خدا ) است  است

  ( نه براي مؤمنین ) : حقیقتی ترسناك براي خفتگان

آقاي پوتین ( بدون اینکه جزئیات را توضیح دهند ) عنوان کرده اند که  بارها و بارها

بیشتر آشکار می  منظورشان راعبارات زیر ) اینجا بین ما هستند  Aliensبیگانگان ( 

  : سازد

  زمین مشغولِ انجام عملیات  در وشمند ترازهاي پایین و باال ،موجودات هعده اي از

 هاي مختلفی هستند .

  ترازهاي پایین و تراز ما به هم ،  ند نزدیک بودنعواملی مانبر اثر ارتعاشات

شده اند و دوش به دوش ما زندگی  تراز ما وارد ین بیگانگان به سالهاست عده اي از ا

که بین انسان ها زندگی  ت که تعدادي از خانواده هايحقیقت این اس –می کنند 

شیاطین جهانهاي پایین اند که در مالء عام  بلکه می کنند بهیچوجه انسان نیستند
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عده اي از انسان ها هم توسط این شیاطین ،  – غییر شکل داده اندخود را ت

 تسخیرشده اند .

  عده اي از انسان هایی هستند که از سطوح باالتر به بعد ما وارد شده سوم دسته

 هدف آنها حمایت از ما انسان هاست که حتی نمیدانیم چه خبر است . –اند 

  

  آمریکا تکنولوژیکیِ رازِ پیشرفت : 1 نکته طالیی

خدا میان ما و  - به بشر کرد ، خداوند لطف بزرگی و گرفتاريِ انسان ها پس از سقوط بشر 

و آنها قرار  بین ما ورطه ايخدا  ، ( بقول عرفا حایلی قرار داد هاي یغماگر و شیطانینژاد

 را دارند ( وسوسه کردن ) تاثیرگذاري بر افکارِ بشر واناییِ، ت این حائل از پسِ آنها –د ) دا

 نقشه هاي خود را ، به خود عده اي از انسان ها کردنِ وابستهبا آنها   ، علتبه همین  -

دستوراتی میدهند که این  وابستگانِ خودبه  شیاطین -( معامله با شیطان )  پیش می برند

در سالهاي  –به این گروه شیطان پرست گفته می شود  –عده مجبور به اطاعت هستند 

وارد معامله  با مدیریت ایلومیناتی )(  آمریکا شیاطین توانستند با دولت اخیر ، گروهی از

، پاره اي از دستورات آنها را اجرایی می  در قبال دریافت تکنولوژي دولت آمریکا –شوند 

  ... حقیقی گی و بی اعتقادي به معنویتکند دستوراتی مانند رواج مادیگري ، برهن

  ) بود آمریکا کشور رازِ حقیقیِ پیشرفت ( این

 از خود ، غرب به جمالت باال این حقیقت ثابت شده را هم بیفزایید که عده اي از بزرگانِ

  تغییرشکل دهنده هستند ( یعنی بهیچوجه انسان نیستند . ) شیاطینِ

بسیار کوتاه  : بدون هیچ تردیدي ... علت اصلیِ پیشرفت آمریکایی ها در یک بازه زمانیِ 1

مساله اي که عده اي از چهره هاي  –دریافت کرده اند  یکی است که، کمک هاي تکنولوژ

هر چند بر اساس مصالح تعریف شده ،  –به آن اعتراف کرده اند  ح این کشور نیزمطر

  سیاست مخفی کاري تا مدتی دیگر باید ادامه پیدا کند .
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بعداً دالیل این  –ه است ولوژي هاي دریافتی ، براي عموم برمال نشدبسیاري از تکن:  2

  دالیلی بسیار بسیار پر اهمیت –مخفی کاري شرح داده می شوند 

کمک می کنند ( بیشتر  نیز ر منفی ) ، به کشور روسیه: بعضی از نیروهاي فرازمینیِ ( غی 3

  ) و مهار کشورهاي غربیِ متحد شده با رپتایل ها و گري ها بخاطرِ برقراري توازن

 

  ( با دندان هاي درندگان ) خانم رایس

 به این سایت سر بزنید :

http://www.whalb.e.to/c/shapeshifting_teeth.html  
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  ( تغییر شکل دهنده ها ) یکی از بزرگانِ شیپ شیفترها –ملکه انگلیس 
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  : پروازگر چیست ؟ 2نکته طالیی 

اینها را گذشتگان  –گروهی از انسان ها ناخواسته آنها را دیده اند  –تصویر زیر را ببینید 

 پروازگرها در واقع نژادهايِ –به زبان جدید آنها پروازگرها هستند  –اجنه می گفتند 

ذهنِ انسان ها  با کنترل کردنِ آنها –آنسوي حائل هستند که در کنار ما زندگی می کنند 

بشر را وادار به بعضی اعمال منفی می کنند و بدین ترتیب قادر می شوند از انرژيِ ابتدا ، 

عرفا می گویند : آنها  –روش جذب کردن انرژي هیجانات بشر  با –ما انسان ها تغذیه کنند 

و بدین وسیله انسان را تبدیل به موجودي  –روکشِ درخشنده کالبد انرژي ما را می خورند 

همسطح حیوانات کرده اند که از ماهیت اسرارآمیز ( جانشین خدا بودنِ ) خود صرفنظر 

هنگامی که  –افتاده به فعالیت می پردازد  کرده است و تنها براي ارضاي نیازهايِ پیش پا

در مکانی مقدار فراوانی انرژي منفی وجود داشته باشد پروازگران می توانند بصورت کامل 

  . آنها را می شود کارمندانِ هرم شیطان به حساب آورد – وارد تراز ما شوند
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  انحطاط غذایی و دارویی بشر و اهداف پشت پرده !*** 

تحقیق کنید تا از عوارض خطرناك داروها  لطفا می گوییمصه وار خال نکاتی را در این کتاب

سري هم به نمودارهاي افزایش  –، سموم کشاورزي و محصوالت ژنتیکی اطالع یابید 

  ازید تا عمق فاجعه را دریابید .در کشورمان بیند مخصوصا سرطان  تصاعدي بیماري ها

دستکاري  گردیده  مشخص ،بر اثر تحقیقات گسترده دانشمندان و پزشکان مستقل 

نتایجی بسیار منفی  ، و استفاده از کودها و سموم شیمیاییژنتیکی محصوالت کشاورزي 

و هم بر سالمت  هم بر حاصلخیزي زمین هاي کشاورزي  و بر سالمت انسان و دام  هم

، بر هم زدن  میکروارگانیسم هاي مفید خاك جانوران وا از بین بردن ب(  دارد روحی بشر

 به عبارتی این محصوالت هم – ) و آلوده کردن هوا آبی خاکی مسموم کردن منابعِ ، تعادل

باروري خاك را از بین   پس از مدتی کوتاه سالمت انسان را از او می گیرند و هم به تدریج 

ي به به محصوالت سنتی و کشاورز ، مردم آگاه بسیاري از کشورها به همین علتمیبرند ( 

  ) سبک ارگانیک روي آورده اند

فلوئور ) شاهد  سمی ترکیبات حاويِ و غذايِ استفاده از تراریخته و آبپس از سالها ( 

و دیگر مشکالت نوظهور براي کودکان  رش بی سابقه مشکالت عقیمی بزرگساالنگست

  متولد شده هستیم .

احساسِ بیمارگونه  ، یکی از بیماري هاي کامال وابسته به آب و غذاهاي آلوده

  شدنِ اکثریت مردم است .

 اندممنوع شده )ها (دستکاري ژنتیکی شده ها در بسیاري از کشورهاي اروپایی تراریخته

کشور دیگر قاره اروپا (بیشتر  25کشورهاي مهمی چون فرانسه و آلمان و روسیه و  -

اعضاي اتحادیه اروپا) و کشورهاي دیگر از سراسر جهان از جمله ترکیه و عربستان کشت 

  . اندمحصوالت غذایی تراریخته (دستکاري ژنتیکی شده) را در کشور خود ممنوع کرده
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جاي دنیایی از  همچنان از تراریخته ها دفاع می کند ( ) 97( سال  مان دولتکشور در 

خوشبختانه برادرانِ  – در حال مبارزه با این پدیده استبشدت  پاسداران سپاه تعجب ) و

ت و کمک به کشت محصوال ) روستاها ( از مردم آگاه سازيِ د به هدفسپاهی پروژه اي دارن

  . و نیروبخشِ گذشته خوش طعم طبیعی ،

و قطعا نفوذ  – خیانت کارانهجاهالنه ، اگر نگوییم ( بر اثر استفاده از روش هاي  مادر کشور 

) یک سونامی از بیماري هاي مختلف به جان مردم کشورمان  عوامل وابسته به توطئه

( و عده اي از  نفوذ کرده اند آنقدر در سازمان هاي دولتی اینگونه که پیداستو  –افتاده 

 صورت نمی گیرد . ات کافی اقدام شرایط موجود سود می برند ) که هنوز هم

جسم مردم  – محل بزرگترین ایرادهاست هاي جهان سومکشور و پزشکی وضعیت دارویی

کشورمان بشدت بوسیله داروهایی که پزشکان براي آنها تجویز می کنند آلوده گردیده 

( مدتی پیش یک پژوهش آماري نشان داد که مصرف تعدادي از داروها در کشورمان  است

داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها ، که همه  –، چندین برابر دیگر کشورهاي دنیاست 

  میدانیم مدتهاست مقدار زیادي از اثر خود را از دست داده اند . )

استفاده از فلوئور ،  –ور دوري کنید نکته : تا می توانید از خمیر دندان هاي حاويِ فلوئ

  یکی از عواملِ بسیار ضد معنوي می باشد .

  مثالی از کشاورزي :

خواهید  ...تحقیق کنید  و در مورد مصرف کود در کشاورزي سري به اینترنت بزنید اگر

می گویند کود دامی به تنهایی برايِ  مانداخل کشور کارشناسان کشاورزيِ اکثرِ دید

می کند ( اینجا  غمگین انسان را اینچنین ییو نوشته ها گفته ها گیاهان کفایت نمی کند !

یا دخیل بودن در منافع  ،نمی دانم کم سوادي باعث بیانِ این گفته شده  -چه خبر است 

  ... ) و به مردم یا قصد آسیب زدن واردات کود شیمیایی

فظت عنوانِ کسی که در کشاورزي مهارت دارد عرض می کنم : کود دامی که از باران محابه 

براي تامین کلسیم  –گیاه را تامین کند  برابرِ مصرف می تواند به سادگی چندین باشد شده
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استفاده  پودر سنگ ) ( یا آهک یا خاك سنگ ، طبیعی گچ هم می توان از گیاهان مورد نیاز

  کرد .

توانید از آب کمپوست ( یا آبِ کود دامی ) براي تغذیه گیاه استفاده کنید ( فعال شما می 

 يهابهانه  به غذاي ما را این بود که نشان دهم تنها قصدم - از این موضوع رد می شوم

 ند . )می کن واهی ، ( به کودها و سموم شیمیایی ) آلوده

( کاهش جمعیت بشر به  عقیم سازي آلوده کردن غذا و داروي بشر ، اهداف پشت پرده :

آنها مواد  –و ضعیف کردن بشر است  ) رپتایل ها و دیگر شیاطینهدف باز کردن جا براي 

ي شهرها بر فراز را به وسیله هواپیما ( موادي مانند ترکیبات سمی آلومینیم ) مسموم

خطرناك که متاسفانه حتی به سوخت هواپیماهاي زمین پخش می کنند ( موادي 

سمومی  ، با پیروي کورکورانه از دشمنان نقاب زده بشر – مسافربري هم افزوده می شوند )

ما افزوده اند و با استناد  و خمیردندان هاي را به آب آشامیدنی مانند ترکیبات فلوئوراید

فلوراید به نام  سمیترکیبات  –به تحقیقات دروغین همچنان این کار را ادامه میدهند 

نسل به نسل  ي آشامیدنی اضافه می گردند درحالی که همه میدانیمسالمت دندان به آبها

( در مورد زیان هاي این ماده خطرناك در  . ه استدضعیت سالمت دندان هایمان بدتر شو

دارد (  بشر تاثیر زیادي در انسداد چشمِ بصیرت این ماده –آب آشامیدنی تحقیق کنید 

راستین  يمومنین حقیقی و عرفا همان چشم برزخیِ ، یا چشم سوم ، بصیرت بینچشم 

ا را جالب اینجاست که آنقدر ما را فریب داده اند که بهترین خمیر دندان ه – می باشد

  ) هستند .  فلوئورایدسمومِ همان ها میدانیم که حاويِ

  

مونتاك کین ( پس از  یامِ آقايِپ قسمتی از در زیرتوطئه ضعیف سازي بشر ،  براي درك

  . . . دیده میشود که حاوي حقایق بسیاري در این مورد است به همسرش مرگ )
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  پخش مواد سمی در آسمانِ شهرهايِ مختلف

گذرد به بندید. حاکمان  بیش از این نمی توانید چشم بروي آنچه که در اطراف شما می 

 زندگی. همانگونه که می دانید ، آنها براي نابودي ده اند نقشه هایی طرح کر جهانخوار

سیلی از ذرات ریز آلومینیم در  ه اند. آنهاشما ، نقشه خود را در نهایت دقت دنبال کرد

شهرها  روي است که Chemtrialآسمانهاي شما سرازیر کرده اند ( اشاره به کمتریال 

بدون آرم و شماره ثبت پاشیده می  و مناطق مسکونی کشورها بوسیله هواپیماهاي تانکر

که از روي کشورمان عبور می کنند این اقدام را  یهواپیماهایکشورمان  در( – شود

 ( و خمیر دندان ) فلوراید در آبهاي آشامیدنیآنها  –) بصورت محرمانه انجام می دهند 

است. پس چرا همچنان بی کار  درد و رنج بسیار وشما می ریزند که سبب بیماریها 

ایستاده و اجازه می دهید که خود و عزیزانتان در معرض چنین اقداماتی واقع شوند؟ 

ي پنجاه سال پیش شنیده اه و نوع بشر را حفاظت کنید. زمان آن رسیده که اقدام کرد

آماده اند. حاکمان جهانخوار  (عروج) که انسانها براي تغییر و تحول معنوي

)Cabal) براي جلوگیري از این امر غذاي(GM = Genetically Modifoed 

Foodداده شده ، کمتریال ( تیکی) تغییر ژنChemtrial و غیره را رو کرده و مانع (

این روند طبیعی شده اند. اینک شما در تالش و مبارزه اید که این مهمترین کار را به 

  آخررسانید. 
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ان نمی کنند. آنها اطمینان دارند که شما باندازه اي با آنها طرحها و نقشه هاي خود را پنه

مسایل پیش پا افتاده و بی ارزش مشغولید که به آنچه که آنها انجام می دهند توجهی 

نخواهید کرد. شما موارد بسیار زیادي دارید که متوجه آنها باشد. تصمیم با شماست که 

کره شما بواسطه طمع نابود شود.  بی کار ننشسته و نگذارید که "کی اقدام کنید. لطفا

ذاي غاین حق الهی هر روحی است که در هواي پاکیزه تنفس کرده ، آب خالص بنوشد و 

  بخورد.  ی را که طبیعت برایش فراهم آوردهسالم

  

( ب پریشانی و ترس فراوان شده است.در زندگی بسیاري از شما دخالتهایی شده که موج

  فقر شما را کنترل می کنند )یعنی آنها با ایجاد مشکالت و 

نیروي ذاتی و درونی خود را بار دیگر کشف کنید. شما قادر به این کار هستید. فقط باید 

بپرسید. نوع بشر از مهلکه هاي بی شماري جان بدر برده. هنگامی که تاریخ راستین را 

ن جهان فرا گرفتید ، خود متوجه آن خواهید شد. آنهایی که مسول تحریف تاریخ راستی

شما هستند ، بزودي باید پاسخگوي اعمال جنایتکارانه خود علیه بشریت باشند. در 

آینده نزدیکی کاخهاي اقتدار و فرمانروایی آنها با خاك یکسان و یاد آن فقط بعنوان 

بخش بدي از روند تکامل نوع بشر باقی خواهد ماند. خورشید دوباره خواهد درخشید و 

خش خود را به همگان تابانیده ، حرارت آن ، همانگونه که باید ، شعاعهاي نورانی و شفاب

  آرام بخش و حامی آنسانها خواهد بود.

  

مردم بیشتر کشورها در حال بیدار شدن و دیدن نور راستی و پیروي از آنند. نیازي به 

جنگ و سالح نبوده کشتارها متوقف خواهند شد. شما همیشه با تبلیغات جنگ جویانه 

آگاهید. اگرچه جنگها همیشه تکرار شده و  "شده اید ، ولی از بیهودگی آن کامالبمباران 

انرژي فقط نام کشورهاي درگیر در آنها تغییر کرده است. آنها به جاري شدن خونها و 

ترس حاصل از آن نیازمندند ( منظور جنگ هایی است که جهانخواران براي کنترل بشر 
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ر فضایی که انرژي منفی نداشته باشد زنده نمی مانند موجودات منفی د – راه می اندازند

سعی می کنند ترس و خشونت ایجاد  ، با تحریک عده اي از انسان ها به همین علت

  ) کنند .

  

را. بیاموزید که شما براستی چه  تفاوتهاي دروغین نژادي گرد هم آمده نادیده بگیرید

  ستید و از کجا سرچشمه گرفته اید.کسانی ه

  د.جهان شما را در بر گرفته باید متوقف شو فسادي که

  

ما قدرتمندانه با شروع جنگ جهانی سوم مقابله می کنیم (اشاره به اقدامات اسراییل و 

دلیلی براي اعالم جنگ ندارند. ایران خوب ران است). مردم غرب براي حمله به ای

  صلح طلب است ( بر خالف تبلیغات جهانخواران ) کشوري

  

دستکاري در آب و هواي نواحی مختلف کره زمین) ، شهرهاي زیر زمینی ژیو مهندسی (

و مهندسی ژنیتیک (دستکاري در خواص و عملکرد طبیعی نباتات ، حیوانات و انسانها) 

خواهش می کنیم خود در مورد اینها تحقیق کنید که  .هستند همگی در حال فاش شدن 

متوجه بسیاري مسایل خواهید شد. مهم است بدانید با چه چیزهایی مخالفت می کنید. 

بر علیه همنوعان چگونه دانشمندانی هستند آنهایی که چنین چیزهایی را براي استفاده 

  خود می سازند.

) یروهايِ فرازمینیِ طریق نورشر ( از طرف ندر بعضی از پیام هايِ رسیده به ب رفع ابهام :

  نسبت به مذاهب وجود دارد چرا ؟ یانتقادت

متاسفانه  –تعالیِ بشر و سعادت او فرستاده شده اند  مذاهب به هدف جواب : می دانیم

انحراف  اکثراً مذاهبئه گر و شیطانی سبب شده اند سوء استفاده گر ، توط وجود نیروهايِ

که پیروانِ پیامبرانی  گونه استاین – خود داشته باشند راستین صلی واز مسیر ا شدیدي
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بلکه سوء استفاده کشیش ها ( رم )  مسیح و یهود ، نه تنها رو به جلو پیش نرفتندمانند 

درجه انحرافات این  – به کلی از مسیر مستقیم خارج کرده استاز مذهب ، این مذاهب را 

ود به این مذاهب را از که موجودات معنوي فرازمینی امید خ کشیشان آنچنان زیاد است

  دست داده اند . . .

(  که کشیشان بزرگ ترین متجاوزان به کودکان بی گناه هستند پیش ثابت گردیدچندي 

ثابت شده که  – آنها پس از افشاگري ها علیه شان ، تنها به یک عذرخواهی اکتفا کردند )

ثابت شده که اکثر  –بسیاري از کشیشان مسیحی و یهودي در خفا شیطان را می پرستند 

  اسناد تاریخی و کتابهاي معتبر ( که حقایق را آشکار می کردند ) در رم مخفی گشته اند .

شکل گیريِ  ، به تفسیرات سطحی از مذاهب بدبینی نیروهايِ طریق نور برايِ علت دیگر

 نند اسالم هم وجود دارندمانند اهل ظاهر هستند که متاسفانه در ادیان الهی ما منحرفینی

.  

بجاي اینکه خود در پی شناخت  ، بشر افراد یکی از علل دیگر این است که تقریبا همه

( که معموال بشدت  مفهوم مذهب باشند چشم بسته اعتقادات پدران خود را قبول می کنند

چنین است که این – ن است در طی نسل ها افزایش هم یابد )و این نقصان ممک ناقص اند

یک دین )  داشتنِ همواره اختالفات شدیدي میان اعتقادات اقوام و ملل مختلف ( حتی با

  وجود دارد .

  براي دوستانِ فرازمینی مان ، انسان عزیز دردانه اي است که خود را نمی شناسد .

 پیش گویی در،  سبب شده است که ( در طی سده ها ) مذاهب اصلی فراموش شدنِ جوهرِ

تفسیري از دین ارائه می دهد که اکثر  ( موعود ) منجی : باشد آمده چنین هاي زمان ظهور

 ، جدیدتفسیر یا همان  دین جدید –گمان می کنند او  یک دین جدید آورده است  مردم

و در جاده  میانبري که زیرِ نور الهیست راه بدون شک راه میانبري به سمت خانه معشوق ا

  .عشق به منزل خواهد رسید 
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به معشوق می  و از معنی معنی باطن به از نید تنها آنها که از ظاهر به باطن ،فراموش نک

شان باعث تشکیلِ پرده  ري که جهالتظاهنه اهل  –رسند براي شیاطین خطرناك هستند 

  . است ي میان بشر و خداي مهربان گردیدههاي دیگر

  ( خالصه وار ) بشر و اهداف پشت پرده ! فکري و روانیانحطاط ***

  .از طریق روش هايِ کنترل فکر صورت گرفته است  بشر ، انحطاط فکريِ

آزاد  و عقل سلیم ( عقلِ رفاي بزرگ ، تحقیقات محققین، ع انپیامبر هايِ بر اساس گفته

)  که تا دیروز تعریف می کردید ، نه آن عقل سلیمِ نابینایی فکر کنترلزیرِ فشارِ شده از 

 و دستکاري بشر را کنترل حواسِ از داده هاي مخابره شده از و مقداري ... شیاطین ذهن

به  ... به وسیله آنها انسان ها ما بیمارگونه و متمایل به بديِ افکارِ می کنند و بسیاري از

 منفیآنها توانایی افزودن احساسات  – می شوند ( در بیداري و در خواب ) ذهن ما تزریق

 و بر این اساس – ( تقریباً همه ما را ) دارند ما را حافظه دستکاريِ ه وافکار حریصان خشم ، ،

  ( مخصوصا بر علوم انسانی ) تاثیر گذاشته انداست که به شدت تمام بر علوم بشري 

آنها تا چه  ، ذکر شده در باال با توانایی هاي درك کنید می توانیدز نمی کنیم ... سخن درا

 فشار سانسور حقیقت قرار داده اند ( بعدا در اینباره بیشتر توضیح خواهیم ما را زیرِ اندازه

  ) درك این قسمت احتماال بزرگترین هدف کتاب است . –داد 

  که بدیهی انگاشته می شود؟ چنان همه گیر شده ،: چرا نابینایی معنوي  ئوالس

رات ذهنیِ شدیدي که شیاطین ( و همکارانِ انسانیِ تاثی دلیل اصلی ، یعنی اگر از جواب :

  توضیح میدهیم . ) ( این قسمت را بعدها مفصالً روي بشر می گذارند رد شویم ...  آنها )

روش  –نابینایی معنوي را می توان در روش هاي اشتباه تعلیم و تربیت یافت دلیل بعديِ 

از نسلی به نسل بعد منتقل  معنوي هاي اشتباه تعلیم و تربیت باعث گردیده اند نابینایی

شیاطین ) ، در زمان کنونی اکثریت بشریت خود را قدرتهاي منفی (  بر اثر نفوذ –شود 
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وظیفه اي که در تعلیم و تربیت بر  –عاقل نمی دانند  یا چیزي بیش از یک حیوان ناطق

زیادي ... از بین بردن خالقیت حقیقی ذهن و  عهده هر نسل گذاشته شده است در حد

 روح کودکان ( نسل هاي بعدي ) است .

 با فرض اینکه مغز را وسیله درك و تعقل بدانیم کار هر نسل ، کشیدن یک شبکه مستحکم

نسل بعدي است تا بدانجا که امید چندانی به نجات انسان ها از این  پیرامون مغزِ از باورها

  قدرتهایی مانده ایمدر بند اینگونه شد که سالهاست -زندان نامرئی وجود نداشته باشد 

ساختارهاي عصر جدید  با تعریف و صد افسوس ، –ها را به ما القاء کرده اند   که این روش

روش ها و مفاد آموزشی بر عهده به اصطالح اساتیدي گذاشته شده است ... وظیفه تغییر 

  اند . قبل مبتال به نابینایی معنوي شدهکه خود از

 ) کاري کرده اند که تقریبا از حقیقت بی اطالع است . آنها با بشر ( جز اندکیدر واقع 

  

هایی تنها چیزاجازه داریم بدانید ما به عنوان بشر ،  * شاید برایتان عجیب باشد از اینکه

  بزرگان مکاتب سري ماسونی و ایلومیناتی به ما اجازه داده اند .موزیم که بیا

به عمد مخفی  * شاید برایتان عجیب باشد از اینکه بدانید هزاران کتاب و سند تاریخی

 ( شامل مومیایی ها ، اسکلت ها ، وسایل فوق مدرن گشته اند تا حقیقت افشاء نگردد .

تاریخ صدها هزار ساله زمین و سایر تمدن ، اسکلت هاي غول پیکر و کتابهایی که  قدیمی

   ) هاي جهان هستی را در خود جاي داده اند 
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، بصورت کامال  تاریخی اسناد از يمقدار زیاد رایتان عجیب باشد از اینکه بشنوید* شاید ب

تا عده اي آنها را بیابند و این اشیاء  داده شده اندقرار  ییدر محل ها و جعلی ساخته شده

  ( شامل کتاب ، مجسمه ، اشیاء و ... ) را تاریخی بدانند .

حتی کاشفان این اسناد از جعلی بودن آنها اطالعی ندارند ( پدیده تاریخ سازي   اکثر مواقع

ي این موارد را بررسی کرده ست و محققینی هستند که تا حدبسیار باالدرجه فریب  –) 

زیر سئوال می  اریخ رسمی و باستان شناسی را کامالًمحققینی مانند اریک فون ت –اند 

  برند . ( تحقیق کنید . )

اکثر  -فتار خود کرده اند را هم گر و اهل علم دانشمندان یتاکثر ذهنحصارهاي نامرئی 

مانند  ) مالك قرار گرفته است( مخصوصا در کشورهایی که مدرك گرایی  بزرگان علمی

را  به   آنها نند بدون اینکه این اطالعاتیک هارد دیسک تنها اطالعات را ذخیره می ک

  حقیقت نزدیک کند ...

  د تا یک دانشمند حقیقی سربرآوردمی گذر ي سالسالهااست که  به همین دلیلو 

  یک دانشمند حقیقی چیست ؟ نکته و سئوال : ویژگیِ بارزِ 

آنها همواره تفاوت  – دالیل اصلی هستند همواره به دنبالِ ... حقیقی انشمندانِد جواب :

آنها میدانند  – علم ، با حقیقت دنیا قائل هستند آشکاري میانِ فرمول بندي هايِ کنونیِ

هر لحظه ممکن است کشفیاتی صورت گیرد که مجبور شویم سازه علم را خراب کرده و 

 ، كیک کود نایی را دارند که در مواقعی ... مانندآنها این توا – به گونه اي دیگر بنا کنیم

قیقاً در همین لحظات کودك شدن است که آنها و د –خالی از هر نظریه اي بیندیشند 

  . شگفتی می اندازندرا به   کنونیخالقیت الهیِ درون خویش را بیدار می بینند و علمِ
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  کجا میآید ؟نکته و سئوال : مشکلمان با عرفا از 

ده اید شنی ) عقل فلسفه ( راه و ( راه دل ) ضدیت میانِ عرفان در مورد هاییصحبت  بارها

حقیقت این است که عرفا با عقل دشمن نیستند  -درست نیستند   مطلقاً این گفته ها –

 قسمتزیرا  –داریم ناخشنود هستند  ناقصمان منطقِ  بسیاري که بهبلکه از اطمینانِ

موجوداتی است که مذاهب به آنها شیاطین  کنترلِ تحتمنطقِ کنونیِ بشر ،  بسیاري از

  د که از زیر کنترل خارج شده باشد ...زمانی می توان به عقل اطمینان کر –می گویند 

به همین  –ه درك حقیقت را مسدود کرده است منطق فعلی ما بگونه اي سرسختانه را

و مقامات اهل  اهل معنی ( عرفاي راستین ) دچار شگفتی می شویم از گفته هايِ ، علت

  معنی را باورکردنی نمیدانیم .

  

  وضع فعلی شدیم ؟ گرفتارِ چرا

خواهد   پاسخ می گردند روشنبراي آنها که در مسیر درست به دنبالِبه زبان ساده . . . 

 ) که پیامبران از آن تحت عنوان خوردن میوه ممنوعه ( گرفتاري هاي بشر شروعِ که شد

 بشري ،  از آزادي ، خالقیت آگاهیِا اعمالی بوده که باعث شده یاد کرده اند در واقع عمل ی

قرار گیرد که  یتاریک  قدرتهايِکنترلِ تحت ، شود و قسمتی از بشر و قدرت اولیه جدا

غیر ارگانیک هاي منفی ، پروازگرها  نامهایی چون شیاطین ، به آنها و مکاتب مذاهب

 رپتایل ها ، گري ها و فرازمینی هاي منفی می گویند .) ،  dark elfجنیان تاریک (  ،

گزینه هاي  –را نبرده ام  از نام ها یچ کدامه ، بدون بررسی کافی( اطمینان داشته باشید 

 موجودات غیردانسته ، متحدتند ولی همه دانسته و یاد شده باال ، همه یک نوع موجود نیس

  )  هستند ) fallen angels سقوط کرده (

  



2نسخه  –نکات سري   

 

  دو نکته :

از محدودیت هاي ادراکی رها شده اند نمایان  تنها براي افرادي که کامالً نهاییحقیقت  -1

میاندازند حقیقت  نیم نگاهی به البته پس از مرگ همه – یعنی براي اولیاء الهی می گردد

. 

بشر از ارزش و قدرتی فراي تصور برخوردار است ولی بواسطه بدون ذره اي تردید ،  - 2

 به زباله خوري رو آورده است .، مدتهاست قدرت هاي منفی  خوردن از فریب

 

  میوه از درخت ممنوعه : به خاطرِ خوردنِ حضرت آدم پایانی بر سرزنشِ

 همه اگر آدم از میوه درخت ممنوعه خورد چرا ...سئوال بودم  سالهاي سال پیِ جوابِ این

مادامی که جوابی منطقی براي آن نداریم  ، پرسیدن این سئوالبشر سقوط کرده اند ؟ 

  شود ...ی باعث افزودن به ایمان ما نم

به همین شیاطین وارد خواهد کرد  بر جماعت سنگین پاسخ منطقی به این سئوال ضربه اي

کردنِ  کنترلبا  پاسخی منطقی را نداده اند ( و انتشارِ افته شدناجازه ی عموما آنها دلیل ،

  ) فکرِ بشر

يِ مهربان ، خدا ) ...که تاکنون یافته ام  قانع کننده اي جواب (تفسیري از حقیقت : 

  مختلف را آفرید ( خلقت ، شبیهاتموجود،  سرشار عشقِ بواسطه داشتنِ بخشندگی و

  خدايِ مهربان است ) عاشقانه یايِرؤ

 سببِ تدریجاً ) ، و عشق درست ( صراط نور پروردگار از راه ه اي از مخلوقاتسقوط پار

شیطانیو  جهان هايِ تحتانی ،انرژي هاي منفی  ایجاد ترازهايِ زیرین  گردید ( موجودات

می سقوط  که ، حالت منفیِ آگاهیِ موجوداتی به وجود آورده ، را تحتانی جهان هايِ یا
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را از دست داده  رستگاريبه  امیدي ودتا حد این دسته –ند ه او رفتدر تاریکی فر و کنند

  ) را ندارند  دل انگیزرو شدن با نورِآنها مانند خفاشانی هستند که تاب رویا – اند

  

 یارتعاش و منفی حالتی ... انرژي،  تحتانی جهان هايِ ( درخت را خوب نگاه کنید ) در

  ... به خود می گیرد ) نفسانی وحیوانی حقیرانه ( 

ریشه  به درختی تشبیه شده کهسه بعدي آنها ،  تجسمی از ساختار و يِ منفیانرژي ها این

 میوه هایششاخ و برگ و  و ( یعنی تا پایین ترین ترازها ) است تحتانی ترین نقاط اش در

 ساختارِ(  گسترده شده اند ) پایینِ دنیاهايِ بهشتی تا قسمت و در همه دنیاهايِ زیرین (

را می توان به دودي که از لوله بخاري خارج می شود هم شبیه  سه بعديِ انرژيِ منفی

نقطه خروج دود را می توان  –دود در هنگام خروج بسیار غلیظ و تیره است  -دانست 

هر چه دود به باال حرکت می  -ریشه شکل سه بعديِ ایجاد شده توسط دود در نظر گرفت 

  کند رقیقتر و منبسط تر می شود ، شبیه به شاخ و برگ درخت ...
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 ، در جهانهاي پایین ترکه ...  به درخت تشبیه شده به این علتساختار انرژي هايِ منفی ، 

، هر چه به باال حرکت  و تیره غلیظ انرژيِاین  بیشتري دارد و و تیرگیِ غلظتنرژيِ منفی ا

 ( بزرگ می شود ) انبساط می یابد وتیرگی اش کاسته میشود و همزمان غلظت کند ازمی

  امیدوارم منظورم را گرفته باشید  ) - شبیه شاخ و برگ یک درخت

  . می انجامد و مکافات به اندوه که خوردنِ میوه هایش نهایتاً درخت ممنوعه درختی است

 و مسرت بخش لذیذ ، معنوي هايِ با میوه دیگر وجود دارددرختی  ، درخت ممنوعه بغیر از

شاخه  است  و باالترین جهان هاي بهشتی در ، درخت طوبی ریشه -طوبی  درخت با نامِ ،

  ... استايِ نور و روشنی گسترده شده در همه جهان ه هایش

است که برخالف درخت ممنوعه ، که منشاء تغذیه اش ( یعنی ریشه اش ) منظور این 

  حقیرترین ، آلوده ترین و حیوانی ترین ترازهاست ...

خداوند  ین ترازها ، یعنی مجاورِباالترطوبی ( ریشه درخت ) در  درخت منشاء انرژيِ

  قرار دارد .ربالعالمین 

( تشبیه به خوردنِ میوه از  انجام داد )( هر چند کوچک نفسانی  و عملیآدم وسوسه شد 

اجازه  –سقوط کرده  شیاطینِ وسوسه و -ناپختگیِ خود  او بر اثرِ ____    ) درخت ممنوعه

ناخالص و آلوده اي که موجودات سقوط کرده ایجاد کرده بودند وارد وجودش  داد انرژيِ

و چه فراق  اهد انداختفهمید ورود این آلودگی به وجودش چه پرده ها خو آنگاهو  –شود 

  به همین علت سقوط کرد ... - ها ایجاد خواهد کرد

  ؟ آیا ما از میوه هاي درخت ممنوعه نخورده ایماکنون سئوال اینجاست ، 

دهد که ذره اي آلودگی در آن باشد  عملی انجام می ر زمان انسانهجواب ساده است : 

  ...  خته استفرو خود را به لذتی و  دهز درخت ممنوعه هايِ دندانی بر میوه

  اگر ذره اي از لقمه مان حرام است به همان اندازه از میوه درخت ممنوعه خورده ایم !
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اگر به آب شرب مردم  ...اگر جسم بیماران را آماج داروهايِ آلوده شیمیایی می کنیم 

ترکیبات سمی اضافه می کنیم ... اگر حقوق نجومی می گیریم ... اگر حساب بانکی بزرگی 

اگر معادلِ حقوقی که می گیریم کار نمی کنیم  داریم بدون اینکه به دیگران کمک کنیم ...

  روزي مان را از درخت ممنوعه برداشته ایم ....  

 میوه هاي درخت ممنوعه در ایم ( زمین ) انواع و اقسامِ نجایی که سقوط کردهمی بینید ای

  بخورید نوش جان ) در گوشتان نجوا میکند :و شیطان  ( استدسترس 

تا زمانی که خود روزانه از میوه هايِ گوناگونِ درخت ممنوعه می خوریم دیگر پدرمان  – 

  آدم را مورد سرزنش قرار ندهیم .

برداریم حقیقت بهیچوجه دور از ممنوعه دست  از خوردنِ میوه هايِ آلوده درخت اگر

حقیقت را نمی بینیم زیرا خوردن این میوه ها ، چشم دل را نابینا می  – دسترس نیست

  حضرت آدم را سرزنش می کنید ؟ با این تفاسیر آیا بعد از این –کند 

  ؟ گ این درخت می خوریم باز هم . . .آیا در حالی که خود روزانه از میوه هاي رنگارن

نکنید حقیقت فراموش  –ام  بود ( تا جایی که تاکنون فهمیده این هم رازِ درخت ممنوعه

  ) . ترازهاي هستی را ایجاد کرده است الیه بودن حقیقت ، الیهیه است و ال الیه 

  : دانش هاينکته 

 . نه تنها موجود سقوط کرده –اند سقوط کرده که  جماعتی است از یکی ابلیس -1

سطح باالیی از انرژي بوده  ، در جهان هاي بهشتی داراي کالبدهاي ها سقوط کرده - 2

 –دارند   هستند جسمِ بسیار سطح باالییدرواقع همه آنها که در سطوح باال – اند

 و با محدودیت بسیار کمتر  ، زیباتر ، قدرتمندتر جسمی بسیار کاملتر

 جزئیات را ندارم )قصد ورود به ( 

و برنامه هاي مورد  سقوط کرده ها مرتبط هستند باسالهاست  ماسون هاي رده باال -3

دولت آمریکا متحد حکومتیِ اصلیِ این موجودات سقوط  –پیش می برند  نظر آنها را
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( ایلومیناتی همان ماسونهاي رده باال هستند که از نظر روحی به درجات کرده است 

 چپ رسیده اند ) باالي مسیر دست

تب مسیر تاریک به نام لوسیفر مشهور است و مورد پرستش پیروان این مک روح -4

 – مسیر تاریک است بلکه نماد هویت ابلیس نیست قرار می گیرد ( پس لوسیفر

پرستشِ به بیان دیگر  – پیروان مسیر تاریک است مورد پرستشِ روحِ لوسیفر ،

پرستشِ  – پذیرشِ سقوط کرده هاست است که مورد  طریقیپرستش روحِ ، لوسیفر

 )  است .درخت ممنوعه  انرژيِ لوسیفر ، پرستشِ لذت هايِ حیوانی و

با  ندتالشدر که ماسون ها  تاریک ( موجودات باستانیِ قرار است روزي یکی از -5

قدرت  - قربانی یا مراسمات جنسی راسمِمثل م - پرستش و مراسمات مختلف

( این هم  و پا به دنیايِ ما گذارد ... جسمی اختیار کند ) بدهند هاآنبیشتري به 

و در مسیحیت  قد علم کند جلوي روشنایی داستان موجودي که قرار است

 ) ضدمسیح نامیده می شود

پیروان  –در مورد شکل این موجود ( ضد مسیح ) هنوز ثبات کاملی وجود ندارد  - 6

مکاتب تاریک تالش می کنند کاملترین و قدرتمندترین حالت ممکن را متصور 

پازوزو  –پازوزو است ( درنده بالدار )  نامِفعال تمرکزشان روي موجودي ب –شوند 

این موجود  شیطانی از دوران کهن می باشد ( وعده الهی است که در صورت پا نهادنِ

برنامه ماسون ها ، ترس از خدا و  خیرِ تأدلیلِ تنها –او را نابود سازد  ، به روشنایی

 –نیروهاي طریق روشنایی و انسان هايِ پاکی است که در زمین زندگی می کنند 

برنامه ماسون ها تنها در صورتی عملی می شود که اکثریت انسان ها به طریق 

در  ايِ بسیاري در سطحِ جهان وشیطان وارد شوند و به همین دلیل است که کاره

مردم ( و دولتمردان  و صد افسوس که جمعی از –کشور عزیزمان در حال اجراء است 

و بسادگی در بازي هايِ آنان گیر افتاده اند  –) هیچ درکی نسبت به حقیقت ندارند 

تاسفی دیگر ( جماعتی از ) گروهی که با این مسأله مقابله می کنند با نفرت با  –
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خشونت ، تعصبات فرقه اي و ... به این شیاطین  پراکنی ، القاي ترس ، جهالت ،

 ) انرژي میدهند

 

  

  نکته :

  فراموش نکنید : عشق به خدا ، شیطان را مانند سگ سنگ خورده فراري میدهد .

  فراموش نکنید : عشق به خدا ، رازِ پادشاهیِ آسمانهاست .

   . خیرخواهی براي دیگر انسان ها و موجودات میشود باعثفراموش نکنید : عشق به خدا ، 

 : ما ترازِ به شیاطین ورود کاملِ

باعث گردیده  نفی بشراعمال م)  ندتوصیه هاي مذهبی نیست جمالتی که در ادامه می آیند( 

بر اثر انحرافات بشر ،  – شوند وارد دنیاي ما تعدادي از شیاطین ، با جسم کامل خود ، تاکنون
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شامل  ي کشورهاي دنیادر کوچه و خیابان ها شهرت دارند که به دشمنی با انسان موجوداتی

  .راه افتاده اند و مشغول انجام ماموریت هاي خود هستند  ( شامل ایران ) ایران

و مومنین راستین آنها را  تنها عرفا – را ندارد ماموریت آنها توانایی درك منطق پوسیده بشري

با  در نهایت قرار است این شیاطین –می بینند و نگرانِ هرگونه احتمال موفقیت آنها هستند 

بشر را به انحطاط ، بردگی و نابودي  همسان سازي شرایط روحی بشر با طریق تاریک خود ،

  ) Destroy Humanity(  بکشانند .

ت شیطان پرستان ( شامل شیطان پرستان ایران ) به تعدادي از این شیاطین به وسیله مراسما

  .دنیاي ما دعوت شده اند 

  از مراسماتی مانند مراسم خاکستر استفاده می شود . شیاطین به دنیاي ما ، ورود دائمیبراي 

به یکی از شیاطین  ) براي انجام عمل جنسی ( از این مراسمات ، یک دوشیزه در نوعی دیگر

حاصل این وصلت نامبارك ، یک دورگه است که بطور کامل توانایی تغییر  –پیشکش می شود 

 شکل دارد .

 با او آشنا شده اید و مشغولِ کسی که جدیداً بهیچوجه دور از حقیقت نیستباور داشته باشید 

داده و به  شکل خود را تغییرزدودن همه افکار معنوي تان است خود حقیقتا شیطانی باشد که 

) می  slaveیا اینکه جزء شیطان پرستانی است که شیاطین به آنها برده (  آمدهشکل انسان در

دارا می باشند حضور  این افراد در مراسماتی که شیاطین شکل و ظاهر اصلی خود را –گویند 

که  –فیلم هایی مانند او یک فرشته بود تنها ذره اي از حقیقت را نشان داده اند   –می یابند 

  قابل باور نبوده است . همان اندك هم براي اکثر مردم ساده دل ، متاسفانه

مستقیم و غیر مستقیم در همه عملیات هاي  -شیاطین تغییر شکل دهنده این در کشور ما 

خرابکاري هایی که اینها  -خرابکارانه نقش دارند ( در واقع آنها مدیران اصلی به شمار می روند ) 

یک علت و عامل صوري  شتپ است و همیشه علت و عامل اصلی ،انه می کنند بسیار هوشمند

   . لت هاي صوري راضی نگه می داریمو متاسفانه ما خود را با ع –پنهان می شود 
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  : باور می دانند غیر قابل را این کتاب گفته ايِ با آنها کهسخنی 

به رهروان  ، ) گفتن حقیقت به عموم(  حقیقت همگانی در مورد بیان اساتید طریق عرفان  -1

آنقدر شبیه توهمات است  براي آنها که خارج از طریق هستند ::: حقیقت خود می گویند

از بیان آن خودداري کنید زیرا در این صورت به شما برچسب دیوانه می  هتر استکه ب

 زنند .

این حوزه تایید شده است  یله اساتید بین المللیِبوس ، تقریبا تمام گفته هاي این کتاب -2

 یا از قبل به وسیله آنها بیان شده است . –

تا  ، نیروهاي همسو با خدا کهجاي شک باقی نمانده است  ، بر اساس همه شواهد موجود -3

ه یاري ناجی بشریت خواهند بشر وارد زمین خواهند شد و ب ، براي نجات مدتی دیگر

 پس بهتر است همه خود را آماده سازیم . –شتافت 

که یک واقعیت را ، تنها در صورتی بپذیریم که رنگ سنت داشته پیروي از این روش  -4

باشد و همواره از معرفت هاي نو بگریزیم یک اشتباه بسیار خطرناك است ، 

اشتباهی که تا کنون ضررهایی بسیار بزرگ بر حرکت هاي روحانی وارد آورده است 

به این علت اتفاق  از اهداف این کتاب ، پایان دادن به اشتباهاتی است که معموال -

می افتند که ما بازیچه نیروهایی شده ایم که شناخت بسیار کمی از آنها داریم . ( 

  منظور شیاطین )

  ! بسیار مهم : در مورد ارتقاي زمین از ترازِ سوم ، به ترازِ پنجم تحقیق کنید حقیقِت

کنند و مسبب  ، در خیلی از موارد ذهن انسان ها را کنترل می قدرت هاي شیطانی:  نکته

) همین دلیل علی (عبه  –هنگام تصمیم گیري ها  شتباهات بسیاري می شوند . ( مثالًا

 . ) بریمبه خدا پناه ب ، همه اعمالابتدايِ کرده اند در تاکید 

  سئوال اساسی : دو

 به سود بشر است ؟آیا معامله با موجودات فرازمینی ...  اول این استسئوال  -1
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شدن مسیر  ... باعث کوتاه طریق نور با موجودات فرازمینیِ قطعا ارتباط سازنده

  دست نیروهاي منفی می باشد . بشر از آزاديو  تعالی

، اگر چه مزایایی چون دریافت  هاي طریق شیطان ولی معامله و ارتباط با فرازمینی

دارد ولی بهایی که پرداخت می شود اسارت بشر در  درپی را از آنها تکنولوژي

 –می باشد  جهانهاي پایین و صرفنظر کردن از جهانهاي بهشتی ( جهانهاي باال )

 – شود ف وعده ( خیانت ) این نیروها ، بشدت سنگینممکن است با خل، این بهاء 

  . دست دهد از را خود بطوري که بشر همه چیز

غرب با موجوداتی منفی مانند رپتایل ها و  ... آیا حقیقتاسئوال دوم این است ...  - 2

  عا در حال خیانت به بشر هستند ؟وارد معامله شده است و آیا آنها واق ... گري ها

قصد  بهیچوجه – از آنجا که رعایت انصاف و راستگویی ... وظیفه انسانی همه ما می باشد

غیر واقعی  اتهاماتی ی براي ما درست کرده اند غرب مشکالتی که کشورهاي بخاطر  نداریم

ي آزاده و تا آنجا که انسان ها ... در زیر حقیقت را ( تا آنجا که میدانیم به آنها نسبت دهیم

  شرح می دهیم . . . ) قبول دارند و در حال مبارزه با آن هستند غرب نیز

  کنیم : را روشن چند نکته  جواب به این سئوال ، چاره اي نیست جز اینکهدر

شده است بدون اینکه اینکه غرب وارد معامله با شیاطین ( موجودات شیطانی )  -1

تا مدتی پیش ... ي از طرف مردم خود داشته باشد بدین علت است که زیاد مخالفت

د ( که تحت سیطره دولت بین دولت هاي خو از اتحاد ... کامالً مردم مغرب زمین

بی اطالع بوده اند  و گري ها منفی مانند رپتایل ها و قدرت هايِ قرار دارند ) مخفی

 را براي آنها آشکار کرد سالهاي اخیر افشاگري ها ، قسمتی از مسائل تا اینکه در -

از  ، قدرت بشدت در حال مبارزه براي پس گرفتنِ ... و اکنون عده اي از آنها –

 هستند . ( دولت در سایه و ایلومیناتی ) شیاطین این متحدان
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جنگ  به زمانِبیشتر   ، ( نه شروع آن ) ، بین غرب و قدرت هاي شیطانی قوام اتحاد - 2

به همین دلیل  –در اوج خود بود  ردد که ترس از قدرت نظامی شورويسرد بر میگ

مقامات  و ندکرد... افراد معدودي  با این اتحاد مخالفت  غرب در ساختار قدرت

جان اف  افرادي مانند  -همکاري می دیدند  آمریکا را ناگزیر به انعقاد سیاسی ،

و به همین  ندمخالفت کرد با آن از شرایط ومفاد قرارداد ... بشدت پس از اطالع کندي

 د . ( بعدا جزئیات بیشتري ارائه می شود )اندنبه قتل رس هم او را دلیل
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بسته شدن قرارداد میان غرب  اصلی دلیلنید )بخوا کاملاین قسمت را با دقت و (  -3

  . . . و نیروهاي شیطانی

نابودي  حقیقتا بشر را به سمت و بشر نیست نهاییِ به صالحِ در حالی که این اتحاد

  موارد زیر هستند : از نظر معنوي میشود و باعث عقب گردیا الاقل بردگی می برد 

 
I. ... نفوذ  به اجتماع بشریت عده اي از موجودات شیطانی ... اطالع بشربدون  اول اینکه

 نها( آ گفته می شود تغییر شکل دهنده به معنی shape shifter به آنها کرده اند

 ا که آنهااین حقیقت ر بوسیله نوعی کنترل فکري قوي ( هیپنوتیزم و جادوي سیاه ) ،

خود جسم  ها حضور دارند آنها هنگامی که میان انسان – مخفی کرده اند ،نیستند بشر 

بواسطه نفوذ در اکثر ساختارهاي مختلف  آنها – را شبیه جسم انسان ها می کنند

و بوسیله سوء  – تقریبا براي همه مسائل اصلی بشر تصمیم می گیرند جوامع بشري ،

استفاده از سیاست ، دستکاري اقتصاد ، کنترل رسانه ها ، کنترل ذهن و سایر روش ها 

راهی که  یا بهتر بگوییم بشر را به  -بشر را به سمت و سوي مورد نظر خود می برند 

آنها قسمت باالي هرم ماسونی  - می برند قدرت هاي غیربشري را تضمین کند منافع

 غذا و انرژي و استخر ژنی منابع به بقیه انسان ها به عنوان برده ،ند و را اشغال کرده ا

  .می نگرند 

 

II. حاکم  قدرت اصلی دلیل بعدي براي ورود به قراردادي که بسود بشر نیست این است که

تغییر شکل دهنده ها و قدرت هاي غیر انسانی پشت پرده ، از جمله  بعد از ( بر بشر

سته و تحت امر گروه اول عناصر واب آنها دستور می گیرند ) ،شیاطینی که ماسو نها از 
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) هستند  انجمن استخوان و جمجمه مانند ( انجمن هاي سري می باشند که معموال عضو

به زبانی ساده  – درپی دارد ها مجازات مرگدر این انجمن  و افشاي اسرار نافرمانی -

از اعضاي انجمن هاي سري هستند  مقامات بلندپایه و ثروتمندان ( همه دنیا ) اکثر ، تر

  .یعنی وابسته به موجودات شیطانی که بشر با آنها وارد قرارداد گردید  –

به موجودات شیطانی در میان بشر ... )  غیر انسانیِنفوذي هاي ( انسانی و  پس

  ند .... قراردادها را نوشت انسانی خود... با اربابان غیر  نمایندگی از بشر

  

بشر را مجبور میکند در اتحاد با نیروهاي شیطانی ، با نیروهاي  نهایتا نکته : این معامله

  . همین است غرب با تعالیم الهی آشکارِ مبارزه دلیلِ –طریق نور مبارزه کند 

  خود را آماده به قتل رساندن منجی کرده اند . آنها کهاین ی است برايِدلیلو 
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  تحقیق کنید . بیشتردر این مورد 

	 	
	 	

: نیروهاي همسو با خدا ( مانند فرشتگان و فرازمینی هاي طریق نور ) ( تا آنجا  1نکته راز 

 منافاتی نداشته باشد ) امنیت ما را تضمین و تصفیه مالیمِ نتایج اعمال او که با اختیار انسان

  قدرتهاي منفی به سیاره زمین . جلوگیري از یورشِ یی مانندکمک ها -می کنند  کرده و

 : نظرِ  پیام هاي فرازمینی هاي طریق نور ،یانِ مذهبی ، بنا به گفته پیشوانکته بسیار مهم

 ... اگر این حمایت ها براي دقایقی  تیزبینزه و مکاشفات سالکانِجهانی در این حو محققین

ین شرایط میزان انحراف با ا –بشر ادامه نخواهد یافت  ( بدون ذره اي تردید ) دنقطع شو

  مان را تصور کنید . و ناسپاسی

 با تاسف بسیار باید بگوییم ... چه کسانی را دعوت می کنیم ) ( بهوش باشید : 2 نکته راز

بسیاري از موجودات منفی ابعاد دیگر ، انرژي نقل و انتقال ( ترابري ) خود را ... 

بدست  بشر ( فاسدانه و خیانتکارانه ) از انرژي افکار ، احساسات و اعمال منفی

  هستند . بشر زمینیحقیقت آنها مهمانان شرایط انرژي در  –میاورند 

پیش شیاطینی که تاکنون به تراز ما وارد شده اند (  –: ( با دقت بخوانید )  3 راز نکته

سترش و افزایش فساد می باعث گ )... با منحرف کردن انسان ها ،قراوالن موجودات منفی 

تعداد بیشتري از این موجودات وارد دنیاي ما  ( جدید ) منفی ایجاد شده از انرژيِشوند... 

می شوند ... و این چرخه ادامه دارد ... نیروهاي همسو با خدا هم در حال انجام فرایندهاي 
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 است که عمداً بلکه نبرد پشت پرده نیست  کودکانه( این یک بازيِ مقابله کننده هستند

زیرا در آخرین مراحلِ عملیات  بشر باید بیدار شود -از بشر مخفی نگه داشته می شود 

زمانی این  –بزودي نبرد میان حق و باطل علنی خواهد شد  –هايِ پشت پرده قرار داریم 

  ) به ما وعده داده اند .  است که پیشوایانِ دینی

  ... درمی آید یشیطان  نیروهايِبه اسارت یا انسان نبرد پشت پرده است نبردي که این

تبدیل به  دنیاي ما در حقیقت – وارد جهانی پر سعادت خواهد شد غلبه کرده و بر آنهایا 

  دنیایی بهشتی می گردد .

نیروهاي همسو با خدا از ما  حمایت هاي همه جانبه اي است که بواسطه امنیت فعلی ما ...

به گونه اي به آنها پشت کرده ایم ... عده  ما  عده اي از که افسوس صد ( و بعمل می آورند

خود  ده اي دراي با فساد و گناه ... عده اي با غرق شدن در مادیات و جمع آوري مال ... ع

و خود را قبله جمع  فلسفه بافی ... عده اي با روشن فکري ، بزرگ بینی هاي بی اساس

در کشوري که با تدبیر شیطان و کشورهاي  و راحت طلبی زدگی ... عده اي با رفاه کردن

آیا زمان تغییر  -...    ر ، گرانی و سایر مشکالت است ،بیکاري ، فق گرفتارِ همسو با شیطان

  ) نیست ؟

 – اقلیتی که زنده می مانند بردگی و اکثریت برابر با نابودي = ما حمایت و رها کردن عدمِ

 ( دانسته و ندانسته ) قابل توجه اي از مردم جهان و کشورمان هر چند تا کنون تعداد

 عده اي از انسان هاي – )  در خواب هستند اکثریت همچنان شده اند ( وتبدیل به برده 

مبارزه بزرگی را به راه انداخته اند  ، با درك توطئه پشت پرده غرب ) ، ( شاملِ بیدار جهان

ندانمان آیا زمان بیداري بخاطر فرز – نمیدانیم وجود دارد اکثریت ما متأسفانه نبردي که –

 نیست ؟
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  ؟ هايِ تشخیص حق و باطل راه

همه از راههاي تشخیص هستند  و تکیه بر ذهن هاي قوي ، ، سنت ه بر کتب آسمانیتکی

 قابل اطمینان براي راه و جدید هستند که پیشینه تاریخی ندارند براي مسائل پیش رو -

  ... می باشد و بصیرت قلبی ایمان ، تیزبینی داشتن ، تاریکی از تشخیص نور

 مدتهاست ی کههایچیز ( . و معرفت را به دارنده اش هدیه می کند بصیرت قلب خالص ،

  . ) فاصله گرفته ایم هااز آن زندگی  آلودگی هايِدر پیچ و خمِ

  مشکل اساسی کشور ایران چیست ؟ – هشدار زنگ

ن ما ، قدرت درك این موضوع را از ما گرفته اند که ذه کردنِ کنترل با ، نیروهايِ منفی

  است .  خرابکاري در بعد بیرون و درونمشکل اصلی کشور ما ، 

  : سه دسته اند ( حداقل )ان خرابکار

غیرارگانیک هايِ منفی ، معامله با غرب هستند دسته اول نیروهايِ غیربشريِ طرف ) 

اقدامات مداخله گرانه این قدرت  - رپتایل ها ، گري ها و دیگر موجودات پیرو شیطان )

و هدایت  کنترل ذهنیِ مردم و مسئوالن کشوراقداماتی چون  شاملِ ، هاي غیر بشري

اختالف افکنی +  + القاي القیدي و ناامیدي به سمت اعمال و تصمیمات اشتباه ذهنیِ آنان

صدها و  + جاسوسی از مراکز حساس و بدبینی نسبت به حکومت ایجاد چند دستگی ،

( اقداماتی که در شوروي سابق بشدت تمام و حتی در ماموریت مخرب دیگر می باشد 

  روسیه فعلی با شدتی کمتر در حال اجرا هستند  )
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 ذکر شده موجودات غیربشري با این دسته ،بزرگان  -هستند  فیمخ مامورینِ دسته دوم

 سازمان هایی مانند سیا و موساد هستند  مخفی مامورین آنها در ارتباط هستند دسته اول

)  هاي خرابکاري و جاسوسی غیر مستقیم ( بابت انجام عملیات وکه مستقیم  ، مزدورانی

قرارداد همکاري و  فتم سیا با موجودات شیطانیگ( همانگونه که قبالً  مزد می گیرند

اکثر این دسته از افرادي هستند که بخاطر انجام گناهان  – عملیات هاي مشترك دارند )

  . بسیار ، یا مداخله در هنگام آمیزش بین والدین ، بشدت تحت تاثیر شیاطین قرار دارند

درك کنیم با ارتباط میان این دسته و اجنه دسته اول ، نیازي  ( نیازي نیست نابغه باشیم تا

  دارد )وجود ن و ... مخابره پیام هاموریت جدید یا دریافت مأبه اینترنت و موبایل براي 

  نکته : تکنولوژي هايِ مورد استفاده جاسوسان ، بهیچ عنوان علنی نشده اند .

کار کردن رويِ اشخاص در هنگام  ، یکی از ماموریت هايِ مشترك دسته اول و دسته دوم

تنها با انجام تکنیک  – قابل باور می نمایدغیرِ کامالً ) میاست چیزي که ( به چشم عمورؤ

  هايِ رویابینی و پیشرفت کافی در این حوزه می توانید به عظمت عملیات آنها پی ببرید .

تا اینکه  –به همه چیز خوشبین بودم  ، دیگران مانند اکثرِ ادداشتی از نویسنده : زمانیی

مرا به این باور رساند که دست مدد الهی و  ، ( مراقبه و رؤیابینی ) انجام این تمرینات

م باید در هر در اینجا بود که فهمید –نیروهاي مثبت است که ما همچنان زنده می مانیم 

  م .یباش پاسگذار و عاشق خدا و دوستانِ خدانفس س

 ) اجرت دستور ( و که از دسته دوم هستند غیر رسمی رانِ درجه دوم ومزدو دسته سوم

و یا فیلم برداري از نقاط ضعف  به انحراف کشیدن هر شخص قبالِمی گیرند و فی المثل در 

  دریافت می کنند . فراد و تحویل آن به دسته دوم پاداشا
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چرا در کشورمان بعد از مدتی همه  از خود پرسیده اید : آیا تا کنون نکته آتشین :

چرا اینهمه علیه سپاه پاسداران تبلیغات منفی  - مسئوالن با هم مشکل درست می کنند ؟

 -گروه ها و احزابِ مؤمن کشور ایجاد شده ؟  میانِ اینهمه دسته بندي چرا – می شود ؟

  !می کنند  اختالف افکنی ، ت که زمین و زمانشبیه این اس

ما نوعی  ایه اي رويِ همهاگر روزي پرده ها را کنار زدید خواهید دید موجوداتی س جواب :

عملیات ذهنی انجام میدهند ... آنها آنقدر ( در بیداري و رؤیا ) به ذهنمان برنامه میدهند 

و عوامل را می چینند که در نهایت در دامشان می افتیم و برنامه هاي آنان را اجرا می 

  کنیم برنامه هایی که بر خالف کشورهاي غربی ، همواره علیه ما نوشته می شوند ...

  به نتیجه رسیده آنان است ... برنامه هايِختالفات کنونی کشور ، مه اه

 را غیر واقعی بپنداریم روزي  باالفعلی ذهنمان ، گفته هايِ بجاي شک کردن به باورهاياگر 

سخنان عنوان شده ماحصل سالها مطالعه و  –بشدت احساس پشیمانی خواهیم کرد 

  درصد است . 99,99رد عنوان شده بررسی دقیق است درجه اطمینان نویسنده ، به موا
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این پروژه ها از روش ها و تکنولوژي هایی   – آنها پروژه هاي کاملی دارند  بعد درونیدر 

( در این حوزه ، کشور روسیه نیز داراي امکانات  ندنیستشناخته شده  ره می برند کهبه

  قصد ما در اینجا ورود به جزئیات نیست . – باالیی است )

علت اینست که ذهن شما بر اساس  –شاید پاراگراف هاي باال برایتان بسیار عجیب باشد 

وجود  بر اساس آنها ، برنامه هایی که ) رشد کرده آنان ( سیاهکاران مورد نظر برنامه هاي

پیش  تا چند سال آنها با کمک این برنامه ها – گردیده است مخفی کامال این موجودات

 - کنند ترین مردم جهان هم مخفی جود و تاثیرگذاري خود را از زیركتوانسته بودند و

مخصوصا آمریکا ( که  ، همه دنیا در و، آتشی به پرده دروغشان افتاده به یاري حق  ولی

  بر علیه آنها برپا گردیده است . یطوفان ) نیز می باشد پایگاه اصلی آنها

 یا پروژه ام . کی .  – پروژه مونارش پروژه هاي جدیدتر ، ادامه پروژه هاي قدیمی تر مانند

  . هستند اولترا

آنقدر اقتصاد ما را دستکاري کنند که اقتصاد ما کامال به  دارند برنامهآنها :  2هشدار زنگ 

اقتصاد کشورمان در سالهاي اخیر را  ( براي اطمینان از این گفته ، ورشکستگی برسد

 با دستکاري هاي آنها امه هاي کاملی براي مقابلهبرن از قبل اگرحقیقتا   –  مطالعه کنید )

شبیه کسی خواهیم شد که میداند قرار است او را از  ( که فعال نکرده ایم ) اجراء نکنیم

و باز در لبه پرتگاه قدم  نمی کند هیچ کاري پرتگاهی به پایین بیندازند و با این وجود

   .میزند 

  تغییر پول ایران به حالتی است که ارزش آن قابل سقوط نباشد ) کی از اقدامات ،( ی

  )  قطع وابستگیِ کامل استز توسعه کشور بر ( از اقدامات دیگر ، تمرک
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جالب است بدانید ، اینهمه اختالفی که در بعضی سطوح ، کشورمان را  درگیر خود کرده  *

است همه جزء برنامه اي است که قرار است کشورمان را به یک هرج و مرج عظیم و 

  .پروژه نهایی بزودي شروع خواهد شد  –ي تمام عیار بکشاند درگیر

حقیقی و ساختگی  ( بایگانی شده ) پروژه قرار است دهه ها نقاط ضعفدر بخشی از این 

از مردم و مسئوالن کشور افشاء شوند در واقع قصدشان این است که همه را به جان هم 

یکی از این کارها  –بیندازند و در این آشوب بازار کارهاي مورد نیازشان را انجام دهند 

  ترور در سطح وسیع می باشد .

  است . نیز افشاء شده ) ( رئیس جمهور روسیهپوتین  بارها توسط که ايبرنامه 

اصلی این  و بی شک دلیلِ –د نمسائل این کتاب ، منطق شما را به چالش شدیدي می کش

  .عجیب بودن حقیقت  تلخ و، چیزي جز  شدید چالشِ

  

  هستند : سه دسته اصلیزمینی از نقطه نظر وقوف بر حقیقت ، شامل * انسان 

از کمکهایی گروه  این دسته بر حقیقت وقوف دارند و کم و زیاد –دسته اول اصلی  -1

گروه هاي تاریکی ( و توطئه هاي  -روشنایی ( فرشتگان و فرازمینی هاي مثبت ) 

) اطالع دارند . این دسته  غیرارگانیک هاي منفی رپتایلها ، گري ها و شیاطین ،

 اصلی خود شامل دو زیردسته زیر هستند :

آنها که  وانسان هاي معنوي مانند نخبه هاي کیش هاي الهی ، عرفا ، اهل سلوك  .1

پیش می روند ، این  خلوص اخدمت به طریق روشنایی را برگزیده اند و در این راه ب

می رسند  ) spiritul advancementگروه به درجات باالي آگاهی و تعالی روحی ( 

( این گروه گوهرهاي حقیقی انسانیت  می شوند .  عوالم بهشتیو سرانجام ساکنِ

 هستند . )
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درجات باالي گروه هاي سري مانند فراماسونري ، شیطان پرستی ، ایلومیناتی ،  . 2

از مقامات بلندپایه  عده اي) ،  secret governmentاعضاي  دولت سري جهانی ( 

سیاسی و مقامات رده باالي سرویس هاي اطالعاتی بعضی کشورها مانند آمریکا ، 

 اسرائیل ، روسیه ، انگلستان ، چین و ...

جدي اي که وجود دارد این است که با تمام اعتمادي که مردم به این  مشکل

طانیِ موجودات شی تسلط تحتارند خیلی از این مقامات ، کم و زیاد ، مقامات د

قرار گرفته اند و بدون اینکه مردم اطالعی در این مورد  ارگانیک یا غیرارگانیک 

داشته باشد آنها با استفاده از منابع کشورهاي خود ، در حال تدارك زمینه هاي 

  الزم براي تبدیل نژاد بشري به یک نژاد برده هستند . 

  این سخنان ، یک داستانِ تخیلی نیستند ...

 )open your mind this is not fiction  ( 

ه علت کنترلی که دولت مخفی ولی ب – رور جان اف کندي دقیقا همین بودت علت

اب و مقاله انحرافی تولید شد تعداد زیادي فیلم ، کت -د بر رسانه ها دار جهانی

هر کدام ادعاي خاصی دارند . اعضاي ایلومیناتی همان کنترل کننده هاي  که

 .دولت مخفی جهانی  هستند که برنامه نظم نوین جهانی را به پیش می برند 

  . کند یشیطان زمین را سیاره اي در نهایت قرار استنظم نوین جهانی 

+ کندي هفت روز قبل از کشته شدن بیان کرد : ( در این کشور طرحی وجود 

قبل از  –دارد که هدفش برده سازي هر مرد ، زن و کودك است ( نژاد بشري ) 

  رها کردن پست ریاست جمهوري قصد دارم این طرح را افشا کنم . )

 +به  پنهانن بازیگرا با دستورِ گفتن حقیقت به او داده نشد و متاسفانه فرصت

  . قتل رسید
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میان  بطور واضح بر اساس توافقات بعمل آمده قرار است زمین بصورت اشتراکی ، -

  شیاطین تقسیم شود . برگزیدگان انسانها و از کمی عده

با توجه به اینکه این ادعا فراي درك و منطق معمولیِ ما قرار دارد و منطقِ معمولیِ ما 

  دارد ، بهتر است توضیحاتی اضافه کنم :بشدت تحت نفوذ شیاطین قرار 

قرار است در  یشیطان کشورهاي غربی و نژادهايِ توضیحات : با وجود توافق میانِ رهبران

با توجه به اشباح بودن  –تقسیم شود  ، زمین میان آنهاقبال انتقال تکنولوژي به غرب 

 ، جنگ جمعیت زمین قرار است با برنامه هایی مانند عقیم سازي ، ایجاد بیماري ، قحطی

آري حقیقت  –باز شود  شیاطینِ مختلف. . . اکثر جمعیت زمین از بین بروند تا جا براي   و

  کنیم . ساده است اگر بتوانیم دقایقی ذهن خود را از دست پروژه هاي کنترل فکر آزاد

  بر می گردیم سراغ دسته هاي اصلی     

سر دربیاورند تا  ی هستند که تالش می کنند از حقیقتکسان –دسته دوم اصلی  - 2

از دسته  اول اصلی ، ولی به علت توطئه زیردسته دوم  -بتوانند درست عمل کنند 

همان زیرگروه  ( که اینهم اکثرا بر اثر تاثیر غلط و همچنین به علت داشتن تعصبات

ایجاد گردیده ) بر حقیقت وقوف ندارند و به همین علت در حدي که باعث نجاتشان 

گردد درست عمل نمی کنند . این دسته مدام بازیچه قرار می گیرند و گاهی هم تا 

  آخر عمر بر تعصباتی پافشاري می کنند که سبب رهایی و تعالی شان نمی شود .
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افراد این دسته در صورت دانستن حقیقت  – این دسته هستند ، اصلی کتاب + مخاطبان

حاضرند تغییرات بزرگی در خود و اطرافشان اعمال کنند و مقداري بشر را به ارتقاء 

  نزدیک کنند .

در اصطالح همانها هستند که اهمیت حقیقت را درك نمی کنند دسته سوم اصلی  -3

در حال وقوع است و چندان  و همواره روند طبیعی را همان روندي می دانند که

درك درستی از درست و نادرست ندارند . این دسته تنها در صورتی نسبت به وضع 

موجود ناراضی هستند که خود در منافع سهیم نباشند (انتقاد کردنشان بوي 

در جهت منافع شخصی شان می باشد  گله و انتقاد این دسته  –صداقت نمی دهد ) 

نه در سمت و سوي سعادت بشري . این گروه مخاطبان مستقیم این کتاب نیستند 

. ولی با توجه به  وابستگی سرنوشت بشري به همه انسان ها ، نمی توان این دسته 

 را هم نادیده گرفت .

در مقایسه با  هستند زیرا هم تعدادشان فکرپروژه هاي کنترل  + این دسته هدف اصلی

دیگر دسته ها بسیار بیشتر است و هم بسادگی بازي داده می شوند . کتابهایی مانند لطفا 

) براي بیدار کردن این گروه از خواب  please do not be sheepگوسفند نباشید (

  سنگینشان نوشته شده اند .

مردم سه دسته علی ( ع ) در مورد دسته بندي مردم :  موالي متقیان از گفته هاي

و دسته سوم مردم فرومایه اند علم اند جوینده گروهی  ،گروهی عالم ربانیند  ... اند

که مانند مگسان بهر طرف باد وزیدن گیرد به آن طرف حرکت می کنند از روشنایی 

  ( دسته سوم اصلی ) علم بهره نیافته اند و متکی به یک تکیه گاه محکم نیستند

از دیدگاه موال علی (ع) ... انسانی است که قلبش به سرچشمه توضیحات : عالم ربانی 

منظور  –هاي علوم یزدانی اتصال یافته است و علم از درون قلبش جوشش می کند 

وجود حقیقی آن خصوصیت است نه تعارفات معمول بین  ، حضرت از یک خصوصیت

  .بودند  باال ، با درجات همانگونه که خود مظهر یک انسان خداگونه حقیقی –انسان ها 
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  پیام هاي کتاب را مرور می کنیم :::

–غیرقابل باورترین  پیام این کتاب است  در عین حال ، ترین ، و مهم ترین ، منطقی پیام اول

ذهنتان احتیاج پیدا خواهید  شناخت ماهیتو  ، تفکر زمان به،  این پیام درك پذیرش و براي

 پس مبادا ساده از –بوده است  انتقال این پیام ، در واقع هدف اولیه از نوشتن این کتاب – کرد

ثریا خواهد رساند (  هشما را از صفر ب ، بدون ذره اي مبالغه ، درك  پیام اول – آن رد شوید

و استمداد از خدا خود  یک مبارز بشرطی که حقیقتا پس از درك این پیام کاري کنید و با تالش

  را نجات دهید )

  . اسیر شیاطین شده اند از نظر ذهنی  بشر همهتقریبا  *******پیام اول 

 اصلی ما یکی از منابع یعنی -و انرژي ما سوء استفاده می کنند شیاطین از جسم بعبارتی ، 

بود که قبال ژي ، لذت و قدرت شیاطین شده ایم ( ساختار کنترل ، همان ساختار هرم انر

  توضیح دادیم )

کم و زیاد این اسارت ذهنی ، بسته به درجه معنوي هر شخص دارد ( درجه معنوي نه درجه 

  ظاهرسازي )

ذهنتان شروع  ی اندك ،و پس از زمان ید شدبسیار متعجب خواه با خواندن پیام اول ، ابتدا

آري  - ) ..تاب را ادامه دهید .به مقاومت و انکار خواهد کرد ( به ذهنتان اعتماد نکنید و ک

پس انتظاري نباید داشت که  –منزلگه شیاطین گشته است   بسیار ، ذهن بشربا تاسف

  بپذیرد . ببیند ، درك کند و حقیقت را

هرگاه کلمه شیطان را بکار بردیم یکی از مقصودهاي اصلیِ ما ، همان شیاطین انسانی 

  ) توضیح داده شد .می باشند که از قبل ( در بخش هرم شیطان 

شیطانی (غیر ارگانیک به وسیله  در حقیقت اسارت ذهنی او ، ، بشر * اسارت موجودات

که سالیان سال است مانند رپتایل ها ، گري ها و چندین نژاد دیگر  منفی نژادهايها ، 
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بعنوان اسارت ذهنی بشر ،  مکانیسم درك – ) است در زمین طریق تاریک را می پراکنند

 این علت تضاد عرفا با ذهن – مکاتب عرفانی توصیف شده است ترین مرحله درمشکل 

در حقیقت آنها پی برده اند که  – برده اند آنها پی به دشمنی ذهنِ شخص با او که است

در دین اسالم از اسارت ذهنی  تحت عنوان  - اکثر خواسته هاي ذهنی منفی هستند

  اسارت و گرفتاري قلب انسان نام برده می شود .

این که عرفا اینهمه تاکید می کنند که لحظه اي غفلت باعث تباهی می شود به این خاطر 

 وجود –مطلع هستند  انسان استاست که کامال از وجود شیطانی که همدم و همنشین 

در کنار بشر رازي است که بسیار ماهرانه از بشر ک و نژادهاي شیطانی شیاطین غیر ارگانی

  حضور دارند ) ، در کنارِ هر انسان شیاطینی ( به گفته پیامبر مخفی گردیده است .

) که جزء کتابهایی می باشد که به ماموران  Alien Raceدر کتاب نژادهاي بیگانگان ( 

گفته شده  رد نژاد رپتایل ( شیاطین مارگونه )در مواطالعاتی روسیه آموزش داده می شود 

  هر چند اکثر انسانها کامال نامطلع اند ما زندگی می کنند دوش به دوش کامال است که آنها

هم وجود دارند  اعضاي نامرئیتعدادي  بشر ، بعبارتی در همه مکانهاي عمومی و خصوصی

  می گفتند . و شیاطین ، اعضایی از نژادي غیر بشري ، که قدما به آنها جنیان

  جالب است توافقی کامل میان گفته هاي باال و مذاهب موجود است :

 پس از آنکه حضرت موسی براي شیطان طلب بخشش کرد )(  –داستانی در مورد موسی و شیطان 

تو به خاطر این که براى من نزد خدا شفاعت کردى بر من حق پیدا کردى   :به موسى گفت شیطان

به یاد داشته باش تا به وسیله من دچار هالکت  مرا خشم موقع که هشدار دهم تو را پس الزم است

 وجودم در قلبت و دو چشمم در دو چشم توست هنگام خشم توجه داشته باش که،  نگردى

چون خود را از خشم و آثارش حفظ کنى قلبت را از من  ( کنترل شدید ذهنی و جسمی ) ،

من آزاد نموده از هالك شدن در امان مى مانى، من هنگام خالى و دو چشمت را از دو چشم 

  . خشم تو و غضبت چون خون در همه وجودت در حرکت و رفت و آمدم
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( درواقع ... در تمام مواردي که ما دچار احساسات شدید هستیم یکی از شیاطین بطور 

گاهی هم یکی از شیاطین انسانی با  –ما می پردازند  ارد جسم ما شده و به کنترلکامل و

  ) انجام فرافکنی این کار را انجام می دهند .

موجود است ( هم در  ، قرار گیري شیطان درون بدن انسان فیلم هایی از //  در سایت یوتیوب

  بیداري و هم در خواب )

یر ، ش که روستایی ( ما )حکایت هم صحبتی اکثر ما با شیطان ، همچون حکایت زیر است 

بجاي گاو خود ( ، اکثر مواقع ما را کنترل می کند )  همراه ماست و درنده ( شیطانی که

شیري، گاو روستایی را خورد و جاي او نشست. روستایی در  ::: می پندارد ذهن خود )

     …کرد، شیر را نوازش می  تاریکی شب به گمان آن که گاو است

روستایی شد در  خورد و در جایش نشستروستایی گاو در آخور ببست *** شیر، گاوش 

 *** دست می مالید بر اعضاي شیر آخور سوي گاو *** گاو را می جست، آن کنجکاو

گفت شیر ار روشنی افزون شدي *** زهره اش ***  پشت و پهلو، گاه باال، گاه زیر

این چنین گستاخ از آن می خاردم *** کو در این شب، ***  بدریدي و دل خون شدي

   می پنداردمگاو 

دل چو شد خالی ***  تا که دل با یاد حق باشد قرین *** می نیابد ره در آن جا آن لعین

  *** منزل شیطان و دیو و دد شمار زیاد کردگار

این یک حقیقت بسیار  –ماست  مقدار اندکی از ذهن ما تحت کنترلزبان نخبه ها : به 

باورهاي نادرست بشر به  و تزریقِ(  فعلی تعلیم و آموزش نگران کننده است که روش هاي

ذهن کودکان به وسیله  به اسارت گرفته شدنِ باعث ، مرحله به مرحله  نسل هايِ بعدي )

پیشرفته  گفته می شدند و در واقع نژادهاي منفی و موجوداتی می گردد که در قدیم اجنه

( جالب است  ار دارنداط باالدست تر از ما قردر نق ز ما هستند که از نظر هرم غذاییتر ا

مخصوصا هنگامی که ما تحت تاثیر  –بدانید آنها توانایی جذب انرژي از ما را دارند 
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( سوء  متوجه باشیم از انرژي ما تغذیه آنها بدون اینکه ما - ) احساسات منفی قرار داریم

بیشتر  اپیدا اجازه جوالن بیشتري بدهیمهر چه به این موجودات ن  -می کنند  استفاده )

( بدون اینکه  . و بیشتر اراده را از ما سلب می کنند و اراده خودشان را تحمیل می کنند

  شخص بویی ببرد )

همراه شخص  ه شیطاناداز ار اده شخص کامال در مرتبه پایین تر، ار راداف اکثرِ متاسفانه در

کارهایی می  یی ببرد که مشکل از کجاستیعنی بدون اینکه شخص بو – قرار گرفته است

در واقع در این افراد درصد تاثیرگذاري شخص  - ندنیست او سعادت ابدي کند که به صالح

  . و کنترل در دست شیاطین قرار گرفته است – به حداقل  رسیده است

  ها : Eldersراز بزرگ 

توافق فروش روح به شیطان  با پذیرفتن ... در مکاتب شیطانی ) Eldersاعضاي درجه باال ( 

و ذهن  گیرد و کنترل جسم قرار آنهادرون بدن  ... یکی از ارواح شیطانیاجازه میدهند  ...

تجمع شخص ( با جابجا کردن نقطه  ارواح شیطانیاین  - آنها را بطور کامل بدست گیرد

ظاهر و جسم این افراد را هم  ) ، توانایی این را دارند که باورهاي کامال مورد اعتماد شخص

این  – گفته می شود ) shifting-shape( به این پدیده تغییرشکل  قرار دهندتحت تاثیر 

در مواجهه با  – قرار می گیرند  خودخواستهیک تسخیر شیطانیِ تحت ر واقعافراد د

( البته تا زمانی که نیازي به  ظاهر و رفتار شخص کامال عادي و معمولی می نمایددیگران 

اي این موجودات منفی گردیده ولی شخص کامال تبدیل به مجر تغییر شکل وجود ندارد )

شیاطین در هنگامی که میخواهند شخصی را به قتل برسانند از این افراد تحت  –است 

  . کنترلِ خود استفاده می کنند

	اي که اگر ندانید در خوابید :نکته  	
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رفته اند یی که در ساختار هرم باال بیان می کنیم : انسان ها براي بار دیگردوستان 

داراي توانایی هاي تغییر شکل ، فکرخوانی ، توانایی  مانند دیگر موجودات شیطانی ،

) ، ترانسپورت ، نامرئی شدن و  متر 2,5قد به حدود ، بزرگ شدن (  کردن وسوسه

کلیپ  . ( اید شدهنبیدار  هنوزاگر به این گفته شک دارید  –هستند توانایی هاي دیگر 

اعتماد نویسنده  –گفته هاي شاهدان ماجرا )  –هایی واقعی از این موارد وجود دارند 

  صد درصد به این ادعا =

را  وردن اواسارت درآبه  تواناییِ سبب می شود که شیاطینِ انسی انسانگناهان 

  بدست آورند ( معموال در رؤیا )

  اده از کنار این موضوع رد نشویدکسی را در رؤیاهایتان مالقات می کنید زیاد س گر مداوماًا

  همواره پیش از بیدار شدن پاك می شود . ) معمولی البته حافظه انسان ها ( يِ

جوینده هاي بسیاري را سردرگم کرده است  لاین سئوا موجود غیر ارگانیک چیست ؟

  بسیار قانع کننده به این سئوال داده می شود . در اینجا جوابی -

غیر ارگانیک براي یک بعد ، موجودي است که در بعد مورد نظر از نظر آگاهی ( موجود 

( یا جسمس  ندارد مشابه سایر موجودات آن بعد جسمی هوشیاري  ) حضور دارد ولی

  . اختیار نکرده است )

  گنجینه دانش :

  : بیشترح وضتوضیح با و

دنیاي واقعی هنوز به (  منفی باشد انرژيِ تنها دارايِ مقدارِ ناچیزي  اطرافمانکنید جوفرض 

در اینصورت موجودات منفی و شیطانی نمی توانند بصورت کامل در  - ) این خوبی نیست

 – کاملی داشته باشند ) حضورِ ( یعنی نمی توانند جسماًمانند ب و زندهاین جو قرار گیرند 
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 ) ناشی از اعمالِ منفی و گناه آلود(  موجود مقدارِ اندك انرژيِ تاریکهمان  بخاطرِالبته ... 

(  گذارندببر ذهن بشر تاثیر  کم و زیاد می توانند آگاهیِ خود را در این فضا قرار دهند و

 در این حالت آنها براي دنیايِ ما غیرارگانیک به حساب می آیند – چیزي شبیه فرافکنی )

ولی اگر جو اطراف ما بشدت گناه آلود و تیره شود آنها می توانند بصورت کامل پا به  –

حال خوب  –در این صورت بصورت کامل در دنیايِ ما قرار می گیرند  –دنیاي ما بگذارند 

 این هم راز  ( حالِ به تباهی بردن ِ بشر هستند میدانید چرا همکارانِ شیطان در

 انسان هاي متمرکز اهل تهذیب ، مانندي بود که گاهگاهی سایه تموجودا ها وغیرارگانیک 

  در اطراف خود می بینند . ) و حتی انسان هايِ آلوده

  

موجود و دانشی که در دست دارند  نکته : غیرارگانیک ها ، گاهگاهی با استفاده از انرژيِ

 –ماموریتی را به انجام میرسانند  اختیار می کنند و ، ( مانند باال ) جسمی نه چندان کامل

  ممکن است تنها چند ثانیه باشد . ، تشکیل این جسم موقت زمان مورد نیاز برايِ

  : تعدادي از غیرارگانیک ها

 قرار داده است . و آنها حائل نامرئی اي هستند که خدا بین ما شیاطینی که در پسِ -1

شده اند و خواسته یا ناخواسته جادوگرانِ تاریکی که پیش از مرگ وارد ابعاد دیگر  - 2

 هستند ) هم در آنجا گیر کرده اند ( شکارچیانِ انسان شامل این دسته
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که به وسیله تکنیک هاي روحی (  ( یا از سیارات دیگر ) موجوداتی از ابعاد دیگر -3

 مانند رویابینی ) به ابعاد دیگر ( بعد ما ) سر می زنند .

منفیِ اعمال ، افکار و  مک انرژيِ تولید شدهبه ک که ، پایینموجودات ترازهاي  -4

 . سات ما به دنیاي ما وارد می شونداحسا

گاهی به  بعضی کارها ( مانند سرکشی به خانواده خود ) ارواحِ مردگانی که به خاطرِ -5

  دنیايِ ما سر می زنند .

جمله فرقه مکاتب سري از  مراسمات اعمال منفی بشر و انحرافات و بر اثر سالها هشدار :

 اديتعد اماسونري ( محافل درونی ) ، جادوگران سیاه ، کاباال و ...هاي شیطان پرستی ، فر

( شامل کشور از شیاطین سالهاست بطور کامل ( با جسم ) اینجا ( روي زمین ) حضور دارند 

خود را به شکل و شمایل انسانها  ، شکلتغییر  داشتن تواناییِ عده اي از آنها با - ما )

و  تصرف سیاره زمین یتشانمامور -لبته با توانایی هاي خاص خودشان ا - درآورده اند

  می باشد . برده سازي نوع بشر

  : با بلندترین صدا و به ساده ترین زبانگربار ، ید

 و گاهی سایر جانوران را به شکل انسان شیاطینی را که خود -و بارها  بارها -همه شما 

ه و دیگر مکانهاي عمومی دیده اید ولی متاسفان خیابان ، محل کار در کوچه ،درآورده اند...

کنار  ، ( این فراي این حقیقت است که بنا به نظر پیامبران قادر به تشخیص آنها نبوده اید .

  )همه ما یک شیطان هم وجود دارد 

ساعتی به نباشد  ( فرشتگان و فرازمینی هاي طریق نور ) اولیاء و ماموران الهی اگر کمک

حاال با این  –م دیکشیجانمان دست می یم یا از می شدباید بنده آنها  یا نکشیده همه

  وانِ بشر را بهتر درك می کنیم .اوصاف درجه ناسپاسی و غفلت ما بعن
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آنها با تمام قوا در حال پیاده سازي ماموریت  –امیدوارم درك کنید این یک بازي نیست 

هاي خود هستند و با کنترل کردن اذهان ما انسانها اجازه نمی دهند ما حقیقتی را که 

  جلوي چشمانمان است ببینیم .

قسمتی  کتاب همین در –می باشد  مختلف مکاتب عرفانی هايه ام اول ، یکی از بزرگترین آموزپی

نژاد بشري به وسیله  پنهانِ اسارت –از گفته هاي کارلوس کاستاندا در این مورد وجود دارد 

حقیقتی است  هستند مختلفنژادي که کاستاندا پروازگر می نامد و در واقع همان شیاطین 

 قدرت مراکز از بسیاري آنها گفت می سال ها پیش کاستاندا – درحد هوایی که تنفس می کنیم

 مردم از کافی تعداد متاسفانه و ( اکثرا کشورهاي غربی ) اند گرفته دست در را اقتصاد و رسانه ،

کافی است  در زمانِ کنونی – و مانند آقايِ آیک لقب دیوانه به او دادند ور نکردندبا را حرفهایش

بزنید تا حرفهاي او را بصورت  سایت هاي اشتراك ویدئو ( مانند یوتیوب و یا آپارات )سري به 

هر چند هستند  – نژاد بشري ، یک حقیقت محض است پنهان اسارت درصد تایید کنید ( 100

  ) کسانی که خود را آزاد کرده اند یا در راه آزادي پیش می روند . 

 و ما زندگیِ کار بزرگترین – دیرسان در این مورد زل ناپذیرتزل یقینی به مرا بررسی سالها

 آنها کشی بهره به و کنیم آزاد موجودات این دست از را خود که است این ما سعادت مسیر

زیبا می  یک اصطالح این موجودات ، آزادي تنها قبل از آزاد شدن از دست – دهیم پایان

مذاهب حقیقی ، آزاد کردن بشر از دست  باور کنیم یا نه یکی از بزرگترین اهداف –باشد 

انحرافی با القاء همین شیاطین  و طریق هاي باور کنیم یا نه مکاتب –این شیاطین است 

  ایجاد می گردند تا بشر همچنان در اسارت نگه داشته شود .

  اگر تشنه حقیقت هستید این چند جمله را با دقتی باورنکردنی بخوانید :

آنها که محدودیت هاي ادراکی را رد کرده اند  بر اساس گفته هاي عرفاي حقیقی (  -1

 ( تهذیب حقیقی ) بی عیب و نقص ) سالها زندگی کم درك و پرمدعا نه جماعت -

دست بشوید و برود  از ما مجبور کند که همراه ماست را شیطانی انهایت الزم است تا

– است . تهذیب و خودسازي حقیقیِ و این هدف  
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ن اطیآنقدر شی ر افکار ، احساسات و اعمال منفی ،در طول سالها غفلت و نقص د - 2

 که گفته می شود لحظه اي که – اند را در وجود ما فرو کرده انچنگالهایش ما همراه

( هر چند  است . ند سخت ترین روزهاي زندگی سالکانکن قرار است کامال ما را رها

وي انی و معناز راههاي نور راه کسب معرفتی که انتخاب می کنیمیقین دارم اگر 

  ماند . ) باشد در دشواریها تنها نخواهیم

(  معنوي و مراقبه بر خدا توکل بی عیب و نقصی ، زندگی عارفعمل مهم ترین  -3

 می باشد . ) اعمال در خلوص و کامل حضور ذهن عبادت حقیقی ،

اعمال ما در نهایت یا از روي هواي نفس هستند و شیاطین را تغذیه می کنند یا از  -4

 می گردانند .از ب به جایگاه پرارزش خود خلوص هستند و ما راروي 

  : فریب بزرگ 

  خود را مخفی کردند ؟ تأثیرگذاري و حضورِ چگونه شیاطین

  : حداقل به دو علت مختلف وقوع می یابد کشاکش درونی( با مثالی شروع میکنیم ) 

هنگام مثال ، شما در   کشاکش درونی در حالی که کار درست مشخص نیست : .1

توانید زیرا بارها پیش آمده است که ن بارها دچار کشاکش درونی شده اید رانندگی

ن کشاکش درونی تقریبا طبیعی است ( کلمه ای -مسیر درست را تشخیص دهید 

تقریبا را بکار بردم زیرا براي انسانی که به تعالی رسیده ، این کشاکشِ درونی هم 

 پیش نمی آید . )

حالی که کار درست مشخص است : مثال ، شما می دانید طمع کشاکش درونی در  .2

و خساست درون نمی توانید طمع  د از طرفیو خساست صفات بسیار زشتی هستن

شما میدانید خشم و خشونت ، طریق روشنایی نیست ولی  –خود را متوقف کنید 
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از زیان هايِ حسادت آگاهید ولی  –مدام دچار این احساسات ِ منفی می شوید 

 داوم به دیگران حسادت می کنید و صدها نمونه دیگر . . .م

از نظر روانشناسی علت کشاکش هاي چرا ما چندان تسلطی بر درونمان نداریم ؟ 

بخشی از  – شخص می باشد بین خودآگاه و ناخودآگاه ستیز ، درونی از نوع دوم

  کنید  !!!وجودتان شما را هدایت میکند و بخش دیگر شما را وادار می کند سقوط 

آیا ممکن است انسان عامدانه خود را نابود کند ؟ این در واقع همان نقطه اي است که 

 شیاطین بشر را فریفته اند .

 شیاطین با دقت ادامه دهید : در دهه هاي اخیر با رشد فکري بشر ، ممکن بود توطئه

منافع آنها بشدت ود و در سوءاستفاده از بشر لو بر ، منفی و نژادهايِ ( جنی و انسی )

یده هاي بظاهر آنها شروع به تزریق پاره اي از مفاهیم و ا این بود که – به خطر افتد

را بر روي حقیقت  شبه علم کردند ، ایده هایی که الیه ضخیمی از درست به اذهان بشر

  سوءاستفاده آنها را بیمه ساخت . . .سالهايِ سال توطئه گستراند و از این راه 

تزریق شبه  با گی این است که آنها ( بر خالف روش پیامبران و اهل معنی )منظور بساد

یا درخواست از دانشمندانِ عضوِ مکاتب سري ، حقیقت را  علم به ذهن دانشمندان

  الپوشانی کردند . ( این هم رازِ تعارضِ علم با مذهب )

هستند و  اتیرقابت تسلیح فرض کنید دو کشور در حالِ : ی براي فهم موضوعمثال* 

یک کارخانه زیر زمینی اسلحه سازي در نقطه اي برفگیر از کشور  یکی از این دو کشور

خود احداث می کند . پس از راه اندازي کارخانه ، برفهاي زمین باالي کارخانه ذوب می 

شوند و احتمال میرود کشور رقیب از وجود کارخانه مزبور مطلع شود ، پس کشور 

یه انه هاي خود ، به دروغ خبري را انتشار میدهد که در ناحصاحب کارخانه ، در رس

و از  عث گرمایش و آب شدن برفها شده استبا ، فعالیت گدازه هايِ زیرزمینی  مذکور

  این راه جلوي افشاي حقیقت وجود کارخانه اسلحه سازي را می گیرد .
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و موجودات پیرو  غیر ارگانیک هاي منفی ال باال ، چیزي که مذاهب شیاطین ،شبیه مث

از هرم  که ، انرژي نوعی شبکهکنترل گران (  روانیِ و شبکه معرفی میکردند راه تاریک

با تدبیر همه   - و تکنولوژي ناشی می شوند و کم و بیش در جو پیرامون ما حضور دارد )

  ندتمایالت تاریک انسان مخفی شد نامِ و زیرِ ندتغییر نام پیدا کرد عناصر کنترل گر ،

 یعنی – ندمخفی شد تمایالت تاریک بشرنام  زیرِ و شبکه کنترل ، طینبعبارتی شیا –

  بلکه مشکل از خود انسان ها می باشد . قبوالندند که شیطانی وجود نداردبه ما 

اکثریت  که است این ما سخن بلکه کنیم انکار را ذهنی هاي الیه که نبود این قصدمان

و  وجود شبکه اي   کنترل ذهنی شدنِ بشر تاثیرات منفی انسان ، در واقع گرایشات قاطعِ

  . دمی باشروانی در اطراف انسان ها ( جو مسموم ) 

  

  به روشهاي زیر ما را فریب دادند : شیاطین

و القاي ایده هاي مورد  آنها ذهنِ ان علوم ( با کنترلبر ذهن سازندگ با تاثیرِ پوشیده -1

 ) نظر خود به ذهن آنها

 ( مکاتب سري از دانشمندان وابستهوابسته به خود  با درخواست از دانشمندانِ - 2

تا نظریه هایی بدهند که بشر را  ، خود ا طبق دستورات اربابانمکاتب خواستند ت

 ) این حد گسترده فریب داده اند

( و  نده اشیپ شیفترها ( تغییر شکل دهنده ها ) بود ه اي از این دانشمندان ، ازعد -3

 . هستند )

عضو  بسیاري از نظریه هاي علوم انسانی از دل دانشمندانِ به چه علت ،می دانید  حال

  .آمده اند مکاتب سري بیرون 

انسانی  ي در علومِبازنگر بر لزومِ سال هاست هستند که مانکشور ی دردلیل بزرگان و به چه

  .تاکید می کنند 
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  : محکم از متون مذهبی دلیل

اگر شیاطین دلهاي لوال ان الشیاطین یحومون الی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت ؛ 

  فرزندان آدم را احاطه نکنند ، آنها می توانند به جهان ملکوت نظر افکنند .

ندانستن علوم نهانی  دیگر ،ندیدن ابعاد ندیدن ملکوت و عدم اطالع از غیب (  یعنی دلیلِ

  انسان می باشد . و ذهن قلب ( تحت کنترل بودن ) آزاد نبودن ) و بصیرت عارفانه

کرده اند  خود گرفتار ( همه را کم و زیاد ستثناء نمی کنندرا م کس هیچ شیاطین ، تقریبا

 نگونهبه بقیه هشدار خواهد داد و ای زیرا اگر کسی مستثنی شود و حقیقت را ببیند –) 

  . از دست خواهند داد شیاطین منبع انرژي خود را

  شیاطین چگونه به افکار و اعمال ما نفوذ می کنند ؟

که  روزنه هاییهستند ، ی روزنه های ، سانان هايِ ضعفقانون کلی این است : 

  می کنند . ) فراهم این موجودات منفی برايِ( امکان نفوذ و کنترل را 

 که دانندوابسته به خود شخص می  تنها را  بشرسرکشی درونِ ، ها از انسان بعضی

  : اشتباه است به دالیل زیر

خود را به تباهی  هیچ کس حاضر نیست عقل سلیم این است که  ساده ترین دلیل از نظرِ -1

ببرد یعنی ما با اینکه می دانیم عملی اشتباه است بازهم قدرت کنترل خود را نداریم . ( 

یش می آید ذهن خود را معاینه کافی است زمانی که شرایط انجام یک عمل شیطانی پ

ا بسیاري از م –ما  علیه طوفانی در درونِ ما و –ا توفانی از وسوسه را مشاهده کنیم ت کنیم

  ) . . . تی با آن به مقابله بر می خیزیمبا سرسخ عده اي از وسوسه ایجاد شده متنفریم و

 شوندمی  ي هاي بسیار بزرگی مرتکببد ا دیده اید که ناگهانانسان هاي خوبی ر شما -2

این حرف در مورد  –ما معموال در این مورد می گوییم آن اشخاص ظاهرسازي می کردند  -
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ولی در مورد عده اي از آنها  –درصدي از این افراد درست است ( ظاهرسازي می کردند ) 

، مورد یک تسخیر  که حقیقتا خوب بودند دلیل این است که آنها در موقع انجام بدي

ده شیاطین واقع گردیده ااراراده شان تحت الشعاعِ  یعنی –ناپیدايِ شیطانی قرار گرفته اند 

  با وسوسه شیطان می جنگند ولی گاهی پیروز نمی شوند . آنها –

نیروهاي مؤمن وارد می شود به این علت است که  بسیاري از لطمه هایی که به نکته :

آنها با تأثیرگذاري هايِ بعدي  –شیاطین قدرتمند ، عمداً آنها را به بدي سوق میدهند 

  سبب می شوند که اعمال انجام شده ( توسط مؤمنین ) افشاء گردند .

و روشن  متون دینی تاثیرات شیطان ، تاکید پیامبران ،یکی از دالیل محکم در مورد   -3

ننده شیطان در انجام منکرات ، و تاکید بر پناه بردن به خدا از تعیین ک بر تاثیرِ ضمیران

  ر شیاطین است .ش

حس کرده ایم مثال  دلیل دیگر این است که همه ما وجود این شیاطین را در کنار خود -4

موجودات سایه اي شکل در اطرافمان ، شنیدن صداهاي عجیب در حالی که کسی  حرکت

اضحی که بعضی از افراد می بینند ( و متاسفانه با دهه در خانه نیست و موردهاي بسیار و

در حالی که با انجام  –بشر بجاي چاره اندیشی خود را خیاالتی پنداشته است  ها فریب ،

 ، اولیاء و پیامبران همانگونه که براي عرفا –پاره اي تمرینات همه چیز واضح خواهند شد 

  ) . همه چیز واضح بوده

از این همنشین هاي نسبتا  است که زیادي تصاویردلیلِ غیرقابلِ انکارِ دیگر ...  -4

نامرئی انسان ها گرفته شده است . ( خیلی از افراد ، وجود موجوداتی را در کنار 

را به خیاالت نسبت  ها اینهمه اه به اشتب خود یا در خانه خود احساس می کردند و

 در خانه شان ، با نصب دوربین هايِ مدار بسته ، این افرادگروهی از  – می دادند

هنگ ما به آنها در فر –وجود این موجودات ثبت کرده اند  کاملی در مورداسناد 

  . ) جنیان می گویند
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تعداد زیادي از این دسته ویدئو ها را  اگر در سایت هاي اشتراك ویدئو سرچ کنید

  ) معرفی شده اند . ghostعده اي از این موجودات اشتباهاً ارواح (  -خواهید دید 
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  اگر براي اولین بار است که به این موارد برخورد می کنید ، حتما سري به یوتیوب بزنید . *

  راه رهایی باز است . . .

* راه رهایی از دست شیاطینی که بر ما تاثیر می گذارند این است که حقیقتا از هر عیب 

که صدایش را  وسوسه گري که دیگر تحت کنترلِایرادي تهی شویم . به این معنی  و

 تفکیک تواناییِ تیزبین تهذیب و افراد طریقِ ( سالکانِ . قرار نگیریم درونمان می شنویم

  ) . دارند را صداهايِ درونِ خود از همدیگر

اینهمه سعی  ، آنها م چرا شیاطین و کشور هاي همپیمانِاز اینجا بسادگی می توانیم درك کنیو 

  دارند . مهیج و فعالیت هاي ورزشی شوهاي برهنه هاي محرك ،رقص  ،در گسترس سکس 

  . ) انھا کامال بازیچه شده اندانس اکثرِ  با تاسف بسیار ، (
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نیاز  اصرِ دیگري هم موردعن –عالوه بر موارد باال ،  انوسوسه گر این غلبه بربراي * 

  : است

 او ت پروردگار و استمداد ازتوکل بر ذا . 1

2 . پروردگارعشق به ذات  

  باال هوش .3

  اراده آهنین .4

گمنامند  معموالکمک وجودهاي نورانی ( کمک بزرگان در قید حیات ( که  .5

) یا کمک فرشتگان و موجودات ارتقاء یافته فرا زمینی ، که رشد معنوي 

این  – صورت پوشیده به بشر کمک می کنندبشر را زیر نظر دارند و ب

رشد رسیده اند از  وجودهاي ارتقاء یافته خود را به سالکانی که به درجه خاصی

  نشان می دهند .

گزینه هاي باال را توضیح می دهیم : پاره اي از نیاز به علت  

ر بسیا زیرا شیطانی که بر ما نفوذ دارد و ما را برده خود میداند ؟ + چرا هوش باال 

قدرت  سلوك ( آغاز مبارزه ) ، در نقطه شروع متاسفانه ما وباتجربه و حیله گر است 

ما مطلع ینکه ما جا می زند بدون اپس بسادگی خود را بجاي ذهن   دیدن او را نداریم

( اینکه سالک باید بسیار هوشیار باشد به این دلیل است که باید  باشیمبه حضور او 

  . ) بر جزئیات ، رد حیله گر را پیدا کند و او را ناکام گذارد مدام با دقت کردن

ی دانند که در افتادن با آنها که اهل تهذیب هستند خوب م + چرا اراده آهنین ؟ 

هر اندازه شما بیشتر تالش می کنید او هم شیاطین  بهیچوجه کار ساده اي نیست  

تالش بیشتري به خرج میدهد تا از چنگش نگریزید . او را از در بیرون می کنید از 
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که شما را رها کند وبرود . (  شما باید آنقدر او را به ستوه آورید -پنجره وارد می شود 

  کاري بی نهایت مشکل و بی نهایت مفید )

علت این  گرفتاري هاي زیادي پیدا می کنند  دیده باشید انسانهاي اهل تهذیب شاید

او تالش می کند شما  ی می کند مبارزه را واگذار نکند است که شیطان به هر روش سع

به همین علت  –( کافی است روزنه اي برايِ نفوذ پیدا کند  کند .را ضعیف و بیمار 

یعنی هیچ روزنه اي نباید  –تاکید شده  سالک باید از هر عیب و ایرادي منزه باشد 

در غیر اینصورت ممکن است در بدترین وضعیت هايِ قابل تصور  –داشته باشد 

  گرفتار شود . )

 بشر ) ؟   و فرازمینی هاي خیرخواه فرشتگاناولیاء ، + چرا کمک وجودهاي نورانی ( 

  به دو علت زیر :

شیاطین سعی می کنند به شما آورید  که شیطان همراهتان را به ستوه زمانی -اوال  .1

 د و چون در ابتدا شما ضعیف هستید نیاز به پشتیبان دارید . نآسیب بزن

س این پ - یی دارداندك اندك نیاز به آموزش و راهنما معنی ،سالک طریق  -دوما  .2

( اساتید واقعی در اکثر مواقع خودشان ،  -به ما کمک می کنند  وجودهاي نورانی

، و بدون اطالع  ( شامل عالم رویا ) سالکان طریق را می یابند ، ابتدا در عوالم درون

سالک او را کمک می کنند و پس از رشد کافی ، سالک در عوالم بیرون هم اساتید 

 -لک از برقراري ارتباط آگاه نیست ان باشد در ابتدا سایادت –را مالقات می کند 

 هوشیار باشید سالکانی که با جدیت راه می پیمایند هرگز تنها نیستند . )

نه تنها از بشر تنفري کامل دارند بلکه از  ابعِ روشنایی می گویند شیاطینمن آنگونه که

 ما استفاده می کنند ( تغذیه می کنند اعمال ، افکار و احساسات منفیانرژي ایجاد شده از 

از راه روشنی و ایجاد رفتارهاي   تالش خود را براي انحراف بشر) به همین علت تمامِ

تجاوزکارانه و خیانت کارانه به کار می برند بعبارتی ما را تحریک به افکار ، احساسات و 
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 ی کنند . ( به روشاعمال منفی می کنند و بدینسان انرژي منفی ایجاد شده را جذب م

  ) همسویی

  

بشري ،  بهره اي  ه بر کینه دیرینه نسبت به نژادمنحرف ساختن انسانها ، عالو پس هدف آنها از

  براي این موجودات به ارمغان می آورد ( منظور جذب انرژي انسان ها ) است که انحراف انسانها

 اسرارآمیزِيبکلی از ماهیت  بدینسان بشرآنها با جذب انرژيِ بشر ، او را ضعیف کرده اند و 

شده و تبدیل به یک شبه حیوان  ( منظور مقامِ جانشینیِ خدا ) که داشته دور افتاده است

  است . ( نیازهاي شبه حیوانی ) نیازهاي اولیه وردنِهمان برآ که تمام تالشش

که به علت ی واقع گردیده موجودات * مشکل بزرگ بشر این است که بشدت تحت تاثیر

بشر ( نه همه کلیت  خود را از چشمِ ، براحتی شان جسمی هايو تفاوتتوانایی هاي ذهنی 

  .  آنها ) مخفی کرده اند

  مهارِ انسان ها :

را می بینند و از نقشه  روشن ضمیران شیاطین * همواره پس از آنکه پیامبران ، عرفا و

هاي شومشان سردرمی آورند و به دیگران در مورد آنها هشدار می دهند این موجودات 

  شروع به اجراي پروسه سه مرحله اي زیر می کنند :

تفده از در ابتدا ، تمام سعی شان این است که جلوي انتشار حقیقت را بگیرند با اس .1

  یب منادیان حقیقت .تهدید یا تخر حربه هایی مانند تطمیع ،
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  اگر موفق نشدند تالش خود را براي نامعتبر نشان دادن حقیقت بکار می برند . .2

در صورت عدم موفقیت ، و همراه شدن انسان ها با پیام آوران یا روشن ضمیران ،  .3

 ه انحراف کشیدن پیروان حقیقت آغازبلند مدت و کوتاه مدت را براي ب یتالش های

  میکنند .

  ... و تشویق به گناه است طین و انسان بسیار بیش از ایجاد وسوسه* رابطه شیا

ارزش و قدرت  داستانِ بشر و شیاطین ، داستانِ پایین کشیدنِ تک تک ما از نقطه اوجِ

به زبان  –ه اي ساده برايِ انجامِ یک گناه داستانِ وسوس فقط نه –است  مان انسانی

آنها  –همه را از ما گرفته اند  مقامِ قرب ، مرِ جاودانی وساده آنها قدرت ، ارزش ، ع

کرده  زباله خورِ کم ارزش یعنی انسان را تبدیل به یک حیوانِ آسمان الهیشاهزاده 

  اند .

( به این علت که شیاطین  را پروازگر می نامند شیاطین ، بعضی عرفا ( ي مکاتب عرفانی )

 مورد انرژيِ شیاطین  - گاهی مانند یک جسمِ اثیري ( ابر مانند ) در اطرافمان پرسه میزنند

  بشر می مکند ) بیشتر از وجودرا  نیاز خود

هستند . ( رپتایلهایی  یده اند بیشتر رپتایلها* آنچه را عرفا به عنوان پروازگران بزرگ نام

( البته در  سانتیمتر هستند 240تا  180شوند داراي قدي مابین  که روي زمین دیده می

  ) . عده اي از آنها تواناییِ تغییر شکل دارند – حالت فشرده )

، هنوز هم بسیاري از مردم شیطان را تنها  بر اثر ِتالشِ فریبکارانه شیاطین و متحدانشان* 

عتقد م وجود خارجیِ شیطانیچوجه به می پندارند و به هنه از نفس سرکشیک استعاره ک

  نیستند .

* تاثیرات بسیار زیادي که این موجودات بر علوم انسانی گذاشته اند موجب شگفتی 
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آیا برایتان عجیب نیست  که رد این  –آنهایی می شود که پی به ماهیت توطئه میبرند 

تا چند مدت پیش که  –دشمنان بشري پله پله در علوم انسانی ، ناپدید شده است 

) توجه همه را به خود  demonic possessionموردهاي تسخیر شیطانی شدید ( 

یا افراد وابسته به آنها ( بر  –یا دوربین ها بر حسب اتفاق آنها را شکار کردند  – جلب کرد

دچار ها  جلوي دوربینناخواسته اثر کمک وجودهاي نورانی به بشر ، براي دیدن حقیقت ) 

به گفته  همه کم کم فراموش کرده بودیم که بنا ماهیتشان لو رفت ،تغییر شکل شدند و 

  ه کسانی هستند .بدبختی هاي بشر چ علت ، پیامبران

  را سرچ کنید . -شیاطین مارگونه یا رپتایل ها  -در سایت آپارات کلمات 

* تقریبا تمامی اهل معرفت که گام هایی فراتر از تئوري رفته اند به وجود این موجودات 

  که در ابتدا بصورت سایه هایی متحرك درك می شوند وقوف دارند .

  است .بارها در مورد مواجهه بزرگان با این موجودات مطالبی گفته شده  * در شریعت

زمانی که آن مرد خدا قسم خورد که هرگاه مرد و زنی نامحرم تنها باشند حتما شیطان 

د بود یاداوري می کرد که شخص سوم ( نگفت نفس خودشان گفت شخص سوم ) خواه

هرگاه فرصت براي انجام عملی با درجه ارتعاش پایین ، وجود داشته باشد حتما یکی از 

این  -ل افکار و احساسات منفی می کند شیاطین حضور پیدا می کند و شروع به انتقا

  به عنوان وسوسه شناخته می شود . عمل

بعبارتی کنترل خلوت ها تحت اراده شیاطین ایجاد می شوند  ( بدون یک نقطه تردید )

  شیاطین است . سمتی از کارهاي ما کامال در دستق

  میدهد . انرژي شیاطین بهشر انجام میدهد هشدار : هر عمل پستی که ب
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که در کشورمان اتفاق می افتد  و ... پشت هر دزدي ، هر فساد ، هر بی عدالتی شیاطین

ند بخاطر ضربه زدن به حکومتی حضور دارند و البته عده اي از آنها را خود افشاء می کن

  ) ویران شود ز درونقصد دارند آنچنان آلوده اش کنند که ا که (

  را بهتر درك می کنیم .میزان غفلت مان با این تفاسیر 

  پس آیا بهتر نیست . . . ! زمان تحوالت شگفت آور بسیار نزدیک شده

  ! آیا بهتر نیست . . . و فساد برداریم خیانت دست از 

  ! روبروي کفر قرار گرفته است نزنیممال حکومتی که با وجود نقصان ها به بیت ال دستبرد

( معنویت و  ببریم معنویت همه جانبه گسترشِ ایران را بسمت مان ...توان با تمامِ بیایید

در این صورت هیچ  - ) خلوص ( خلوص میوه عشق به خداي بلند مرتبه و مهربان است )

در این صورت بطور (  ما را نخواهد داشت .  حرکت معنويمتوقف کردنِ قدرتی در دنیا توانِ

حمایت می شویم ، حمایتی که حتی تصور وقوعش  روشنایی ( خدا ) بوسیله نیروهايِکامل 

  ) هم باعث شادي بسیار است .

اشتباهات  فریب خورده و اکثر ما پیش از آن که درست و نادرست را درك کنیم متاسفانه

اکثرِ انسان ها ، زمانِ زیادي بازیچه این موجودات  من هم مانند(  –زیادي انجام می دهیم 

به  انجام داده اید ،من گناهان بسیار  مانندهم  شما اگر)  شدم تا اینکه حقیقت را دیدم

تاریخ مردان و زنانی را بیاد دارد که یک شبه  –دست بردارید  خود بگویید بس است و

تر از دوري از معشوق هیچ دردي بزرگکه  کافی است گنه کاران بیاد آورند – تغییر کردند

  گشوده است . چنانبی شک دروازه رحمت معشوق هم –حقیقی نیست 

  چه کنم؟ که هست اینها گل خیر آشنایی      ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی
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زیر  ه اید علت ساده اي دارد : منطقِ بشر ،* اگر تا حاال واقعیات عنوان شده را باور نکرد

باز هم به همین علت ، ما یک زندگی حقیرانه  –رشد کرده است  شیاطین ذهن کنترلِ فشارِ

  . زندگی قدرتمند معنوي ترجیح داده ایممادي را بر یک 

  :  شیاطین ، براي آنها که بردگی را نمی پذیرندمشکل آفرینیِ

ناچارم توضیحاتی اضافه  بنا به علل زیر مشکالت کشور نیست ولیقصد کتاب ورود به مبحث  

یان مقدار بزرگی از این تباطی که مبه علت ار –است  کشور ما درگیر مشکالتی می دانیم -کنم 

  می شود : وجود دارد توضیحات زیر اضافه قدرت هايِ شیطانی مشکالت و

در مورد ریشه  با توجه به تخصص هاي مختلفی ( اقتصاد ، سیاست و ... ) که داشته اند اهل فن* 

از آنجا  - قلم فرسایی هاي بسیاري کرده اند ، مشکالت کشور و راههاي برون رفت از مشکالت

هیچ کدام از تحلیل  تاکنون وکه اهل فن تحلیل شان را بر اساس علوم آکادمیک انجام می دهند 

 مواردي که نقش ا مواردي از قلم افتاده اندقطع ،،، را از مشکالت رها نکرده اند مانکشور ، ها

  را بر می شمرند . ( و همدستانِ انسانیِ آنها ) انسانی توطئه و نیروهاي فرا

  در زیر لیست شده اند : از این موارد تعدادي

	!!! دنسطور بعدي منطق شما را به چالش شدیدي می کش 	

	!!!اندیشه کنید  قبل از آنکه منطق شما طغیان کندامیدوارم  	

 وجود دارند که تمام تالششان در کشور گروه ها و تشکیالتی دهه هاست آیا میدانید .1

( سقوط حکومتی ، اقتصادي ،  . است و تجزیه مخفی کشور بسمت سقوط هدایت

کره مردم و حکومت نفوذ در پیکامال اعضاي این گروه هاي مخرب ،  - ) و ... اجتماعی

نهادهاي  –اعضاي این تشکیالت همه جا هستند وارد کننده غذا و دارو  – کرده اند

  دانشگاهها –سیستم درمانی  –کارخانه دار  –بازاري هاي بزرگ  –حکومتی 
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  آنها سالهاست در حال پیش بردن شرایط به سمت نقطه اي هستند که منتظرش هستند

اینکه کسی را یاراي زوزه بکشند بدون  آنقدر قدرت داشته باشند که نقطه اي که

  . درافتادن با آنها باشد

 . د کردنغلبه نخواه اکثریت جامعه طرف حق هستند آنها هنکته : تا زمانی ک

  به فرم نمودار درختیِ زیر : –دستور می گیرند  از پنتاگون و سیا این گروهها بزرگانِ

 و.........)10و9و8و7(←)6و5و4(←)3وCIA← 1←)2 پنتاگون و ←دولت مخفی←ایلومیناتی

( در سطح ملی  ، پروژه اي ) سیا و پنتاگونبا کنترلِ (  به دستور ایلومیناتیآیا میدانید  .2

 کابوسِ وطنِ این پروژه(  در حال انجام است که نام بامعناي زیر را بر آن می گذاریم !!! )

 است )م

  پروژه تسخیر ملی

و گرفتار  تعداد کافی از مردم کشور قرار دادنِ کنترلِ فکري هدف این پروژه تحت )

تجهیز  که براي آن تدارك می بینند با زمانیاست تا در  کردنشان در ساختار هرم )

روزي از اینکه ساده از کنارش رد شدید  ( این قصه سر دراز داردهر چه خواستند بکنند  آنها

  ) ... ... ... خود را سرزنش خواهید کرد

اطراف هر فرد  او را تحت وسوسه شدید  ( جنی و انسی ) طینروش کار این پروژه : شیا

  ...انجام میدهند  مدتی گناهان زیاديبعد از  ، افراد وسوسه شده -قرار می دهند 

...  د ( و عادي سازي آنوسوسه به انجام منکرات کبیره می شو شخص در پله هاي آخر

در این مرحله حفاظت الهی از شخص کم شده و ضمینه براي تسخیر شخص مهیا  –) 

در پله  –شوند بدون اینکه کسی بویی ببرد  این افراد به آرامی تسخیر می –می شود 

آخر این افراد با هدایت روح پلید ساکن شده در وجودشان بسمت محافل و تشکیالت 

  بیرونی هدایت می شوند . ( والسالم )

  آنچه را گفتم قبول ندارید با یقین می گویم در خواب مرگ هستید . ) ( اگر
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آیا می دانید جزئی از پروژه سرنگونی  روي به انحطاط کشیدن و گرفتن مدرك و نقطه  .3

 !!!ضعف از نیروهاي مدافع کشور متمرکز شده است 

  + نهادهاي قضایی،حکومتی،امنیتی )نیروهاي مسلح  شامل (

، چرا خبري از انتشار  نظامسئوال : با توجه به پروژه جمع آوري نقطه ضعف از نیروهاي 

  انبوه نیست ؟

زمان انتشار  –جواب : انتشار در زمان کنونی چندان نتیجه مثبتی عاید آنها نمی کند 

زمان آتش افروزي در داخل پیش  کمی قبل اززمان انتشار  –بدقت انتخاب می شود 

  .بینی شده است 

مسئولین عزیز اگر براي این حالت برنامه اي نداشته باشید شبیه کسی خواهد بود که 

  در هنگام نبرد اسلحه اش را به سرقت برده اند .

 آیا میدانید اختالف اندازي بین سپاه و ارتش جزئی از پروژه می باشد . .4

خود به میکرو چیپ ، و  در بدنِمامورانِ مدرن تشکیالت ،  آیا می دانید .5

دوربین را به  ( یعنی هیچ نیازي نداشته اند.  مجهز هستند تجهیزات ذخیره دیتا

 سمت شما نشانه روند )

ستفاده از قدرت با ا در کشورمان ،از عملیات جاسوسی  اي یا می دانید قسمت عمدهآ .6

با توانایی نامرئی شدن انجام می  یو استفاده از قدرت شیاطین هایی مانند فرافکنی

 محافظت می کنند )آنها بشدت از این راز ( گیرد 

دارند ) زیر روشهاي  ی حقیقیمسئولین کشور ( منهاي آنها که ایمان آیا میدانید .7

 یکی از علل –مان با کشورهاي غربی قرار دارند همپی شرفته کنترل فکر شیاطینِپی

 تصمیماتی که به نارضایتی و خسران ملی می انجامد اینجاست .
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آیا میدانید در مجلس قانون گذاري کشورمان ، تعدادي از قوانین کشور  زیر فشار  .8

 قوانینی که کامال بضرر کشور هستند . –نهادهایی بیت المللی به تصویب رسیده اند 

به تصویب رسیده  کرِ شیاطینرل فآیا میدانید تعدادي از قوانین کشور ،  زیر فشار کنت .9

 این قوانین  نه بسود کشورند ، نه بسود ملت –اند 

فراوانِ بعضی  زیان هايِ م ولی به علتموافقِ مصرف مواد مخدر از هیچ نوعی نیست

ا با اگر اندك زمانی ر –کنم بر این صفحه نقش  سطور بعدي را مناگزیر ، قوانین

قانون بعضی از کنید خواهید دید بی تدبیريِ  يرپمان سنوجوانان و جوانان کشور

 چه بر سر آنها آورده و می آورد . ، گذاران

براي  درصد وابسته به غرب ، 100از طرف نهادهاي بین المللی  فشاري که میدانیدآیا  .10

اعمال گردید و سبب تصویب  کشورمانبر قانون گذاران  ،خشخاش  ممنوعیت کشت

شاید  ما وارد کرده است . ضررهایی بسیار بزرگ بر ملت قوانین منع کشت گردید

 بنا به علل زیر : -بپرسید چرا ؟ 

 آدم هاي عاقلی نیستیم بعضی وقت ها ) ( ( با عذرخواهی ) آیا میدانید ما ایرانی ها 

استرالیا  آمریکا ، مانند یییم که کشورهار حالی کشت خشخاش را ممنوع کردد و

کانادا ، انگلستان ، ترکیه ، ایتالیا ، هند ، چین ، افغانستان و یک لیست بلند باال  ،

( به ر در کشور خود دیگ اروپایی ، آسیایی ، آفریقایی و آمریکایی ِ از کشورهاي

 . خشخاش کشت می کنند ) کنترل شده صورت

  ملت  مواد مخدر آنگونه که دشمنانبا ممنوعیت کشت خشخاش در کشور ، قاچاق

وابسته به   داخلیِجار می زنند نه بر عهده سپاه پاسداران ، بلکه بر عهده عواملِ

جالب است هم قاچاق می کنند و پول هاي هنگفت به جیب  –سیا و موساد است 

خود ، یعنی سپاه پاسداران را  اتهام ، قصد بدنام کردن دشمن می زنند و هم با زدن
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از هزینه عملیات خرابکاري در کشور عزیزمان از  آیا میدانید مقدارِ زیادي –دارند 

 همین طریق تامین می شود .

مبارزه با مواد  بخش به ، براي ظاهرسازي گاهی که نباشیم دلخوش به کمک هایی

ب میزنند و گاهی پول هاي در واقع پول هاي درشت را به جی –میکنند  ما مخدر

  . را براي ظاهرسازي مصرف میکنند خرده

  که  ناخالص قرار گرفته است مسموم و ماج انواع مواد مخدرملت ایران آآیا میدانید

، مشکالت تنفسی ، اختالل و  سرطان می باشند از قبیل داراي اثرات بسیار مخرب

 د گردید .نمشخص خواه و لیست سیاهی از بیماریها  که سالها بعد آشفتگی ذهنی

و زیان  –زیان هاي اولیه بابت خروج ارز از کشور ، بالغ بر میلیاردها دالر می باشند 

مواد مخدر آلوده به  استفاده از هزینه هاي درمانِ مواردي مانند هاي ثانویه شامل

از پا دراوردن ملت ایران و تحصیل سود باالتر  که براي ، انواع سموم و ناخالصی ها

 .و صدها زیانِ دیگر ند ی گرداضافه مبه مواد مخدر ، 

را می توان با اسپري کردن مواد  آلوده وارداتی کارآییِ مسموم کننده مواد مخدر

 ) chemtrial( شیمیایی سمی بر رويِ شهرهاي دنیا مقایسه کرد .

 خدرهاي صنعتیآیا میدانید حذف مواد مخدر گیاهی ، زمینه را براي قاچاق انواع م 

 . از غرب هموار گردانید و صد البته ( دنیایی از داروهايِ شیمیایی )

 آیا میدانید قانونی که شما تصویب کردید و سبب شده مردم به  نمایندگان عزیز

، بسیار راحت تر  ردیده ، ماموران هرمسمت موادي مانند ال.اس.دي بروند باعث گ

 . شکار کنند افراد را

  بس است . اگر در خانه کس است یک حرف

  :گرانقیمت راز * 
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افکارتان اعتماد نکنید  به ذهن و راز بزرگ : قبل از اینکه مراحل سلوك را طی کنید هرگز

  نیست هر چند می پندارید که هست . بزرگی از افکارتان ساخته خودتان قسمت

* ذهن ما ، درگیر نبردي بی پایان میان چند گروه از نیروها می باشد ولی ناپختگی و آلودگی 

  عرفایی مانند مولوي از دشمنی ذهن آگاه بودند :  –بشر باعث گردیده ذهن را از آن خود بداند . 

 بـپـوش را خـود عــاشـقـا آمــد عــقــل             

  هـوش و عـقـل از مــا واي اي مــا واي                   

براي پی بردن به ماهیت غیر دوستانه ذهن ، نیاز است در سکوت بنشینید و به افکارتان 

  یا اینکه در حال عبادت ذهن خود را معاینه کنید . –توجه کنید ( نوعی مراقبه ) 

این یک حقیقت است که بسیاري از افکار ، احساسات و گرایش هاي ما کامال ساخته 

اده مانند پروازگر د هاییموجودي بیگانه است که مذاهب به آن شیطان و مکاتب دیگر نام

این موجودات آنقدر با مهارت انتقال افکار و احساسات را انجام میدهند که منهاي  –اند 

  ولید افکار و احساسات می دانند .خواص همه خود را منبع ت

  ...عتمادي است که به ذهن خود می کنیم ا،  اطینشی عامل اصلی غلبه

در تمامی موارد باال ما به ذهنمان اعتماد می کنیم و او به ما خیانت می کند زیرا بسیاري 

  )  به ما ( توصیه هاي شیطانتوصیه ها  ارسالمواقع ذهن ما تنها واسطه اي است براي 

  م سراغ پیام هاي اصلی کتاب ...بر می گردی

گونه  ي زمین بیشترین فعالیت را دارندحاضر رو ی که در حالِشیاطین ******* پیام دوم

دارند ، ولی بیشتر آنها  یمتفاوت آنها چهره هاي - میگوییم ها به آنها رپتایل اي هستند که

آنها کنار ما زندگی می  ) دارند ، lizard(  سوسمارکه در زمین هستند ظاهري شبیه مار و 

کنند و از انرژي اعمال منفی ما تغذیه می کنند به همین علت ما انسان ها را وسوسه به 

د ، نوجود دار شیاطین بسیاري باید بدانیم در هستی -انجام دادن اعمال منفی می کنند . 
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ژادهایی مثال نژاد دیگري بنام گري ها هم اکثرا شیطان صفت هستند ، این نژاد هم جزء ن

است که در زمین بسیار تاثیر گذارند ، فی الواقع هر نژادي که اعمال و افعالش شیطانی 

 صحبت می کنند در مورد آنها شیاطینی که کتب مذهبی شود .باشد ، شیطان خوانده می 

  رپتایلها هستند . بیشتر

تغییر شکل کلی  قادر بهعده اي از آنها  -ی دارند متفاوت ظاهر و توانایی هاينژادهاي رپتایلی 

نس تنظیم فرکاآنها از امکانات ما استفاده می کنند ولی به علت  -)  shapeshiftingند ( هست

  بینایی ما ، براي چشم ما نامرئی هستند . خود روي محدوده اي خارج از محدوده

اند شدیدا دلگیر سالکان رده باال کامال آنها را می بینند ، و از اینکه انسان ها بازیچه آنها شده 

می شوند .  بعضی اوقات حتی مردم عادي هم مقداري متوجه حضور آنها می شوند و با گفتن 

  اینکه دچار خیاالت شده اند خود را راضی می کنند .

که هیچ چیز را باور نمی کنند زیاد است ، براي برهم  شبه نابغه هایی* از آنجایی که تعداد 

) را  alien race کا.گ.ب به نام (زدن خواب خوش خیالی شان ، دو صفحه از کتاب سري 

  :::اینجا کپی پیست می کنم ، باشد که از خواب و خیال برخیزند 

مین حضور دارند ، ) سال است بطور مستمر روي ز 15000((( خالصه ترجمه : رپتایلها بیشتر از ( 

اما یک باور وجود دارد که آنها میلیون ها سال است که اینجا هستند . آنها از صورت فلکی اژدها 

، به هدف  ( شامل زمین ) آمده اند . آنها در هزاران سیاره حضور دارند و حداقل در پانصد سیاره

 –چهره  –ظاهر ( تغییر قد  نفوذ در رهبري سیاره ساکن شده اند . بعضی از آنها توانایی تغییر

در سیاره زمین نیازي به نفوذ به سیستم رهبري ندارند  – حجم بدن و ... ) دارند  –رنگ پوست 

، زیرا آنها شانه به شانه ما زندگی می کنند و پیشرفت و تکامل انسانها را ناظر بوده اند . ( منظور 

  ))))  . انسان ها نفوذ دارند بر بشدت روي زمین این است که
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  : * همانطور که مذاهب گفته اند آنها دشمنی دیرینه اي با نژاد انسان دارند

اگر تا  )سببش چه بود؟(ابلیس گفت: مرا خبر ده این کسی که او را بر من برتري دادي 

به عرصه هالکت  و(قیامت مهلتم بخشی، بی تردید فرزندانش را جز اندکی لجام می زنم 

  ) . و نابودي می کش

که آنها ما را به انحراف می کشند سودي است که از  دیگري ولی علت بسیار مهمِ 

این کار عایدشان می شود : آنها از انرژي منفی اي که ما تولید می کنیم تغذیه می 

اعمال پلید مانند خیانت ،  ، بشدت ما را وسوسه به انجامِ به همین دلیل کنند

تجاوز ، خشونت و داشتن احساسات منفی مانند حسد ، طمع ، ترس ، نفرت و 

 عصبانیت می کنند . ( البته سودي که می برند روز به روز آنها را به تباهی معنوي

  می کشاند . ) بیشتر

ه می شود . ( آنها ادار تحت مدیریت آنها کامالً  متحده آمریکاپیام سوم ******* ایالت 

ولی در سالهاي اخیر این دیگر به صورت راز باقی  – این راز را از عموم مخفی کرده اند

بسیار در مورد تسلط این  دیوید آیکدر جوامع غربی نویسندگانی مانند   – است نمانده

 با او هم عقیده هستند گفته اند و تعداد زیاديکا سخن موجودات بر همه مراکز قدرت آمری
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د و بسته را هم وادار به در ادامه مدارك کافی ارائه گردیده که حتی اذهان بسیار راک –

 ست )به بعضی از انسان ها امید بستن اشتباه ا ( البتهمی کند . قبول

. ( و در چند کشور دیگر هم قدرت اصلی هستند ) آنها انگلستان را هم اداره می کنند 

( رپتایل   تغییرشکل دهندهجالب است بدانید ملکه انگلستان و خانواده اش از این شیاطینِ

  ها ) هستند ، که در انظار عمومی خود را به شکل انسان درمی آورند .

 –واهد شد درصد قاطعی در مورد پیام سوم وجود دارد که کم کم ، تقدیم خ 100مدارك 

مرگ دایانا ، عروس اول شاهزاده چالز ، پسر ملکه انگلستان ، به علت برمال کردن راز 

  انسان نبودن خانواده ملکه صورت گرفت .

دایانا فرانسس اسپنسر همسر اول شاهزاده چارلز بود که در سن سی و شش سالگی در یک 

 15پس از گذشت  -( پس از جدایی از چارلز )   .حادثه مشکوك رانندگی در پاریس درگذشت

ایی در این باره منتشر شد که با بررسی بیش از پنج هزار  صفحه 200سال از مرگ دایانا کتابی 

 . ، شرکت خاندان سلطنتی در این حادثه ي ساختگی را به اثبات رسانده است سند

»  : ترور پرنسس دایانا لندن -ارتباط پاریس «در این کتاب که توسط جان مورگان با عنوان  

 ، ادعا شده است که در تصادف اتومبیلی که به مرگ پرنسس دایانا منجر شد نوشته شده است

دست داشته است و در این رسوایی پلیس بریتانیا و فرانسه  ، سازمان امنیت بریتانیا»  6اي.ام. «، 

 . اندبا هم همکاري کرده

نفر با دستور مستقیم خاندان سلطنتی این مرگ را  26 است که گفتهنویسنده ي این کتاب 

 . عملی کردند

نفر که در دادگاه بررسی این سانحه با شهادت دروغ خود مسیر  26مورگان در کتابش نام این  

بررسی پرونده را تغییر داده اند می آورد و از دست داشتن متخصصان حاضر در آمبوالنس در 

دقیقه طول کشید تا دایانا به بیمارستان  43ساعت و  1ید گووي میاین قتل خبر می دهد. 

 د .برس
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  )ترجمه بر عهده شما (  راز مرگ دایانا :

  این بخش از کتاب بزرگترین راز آورده شده که نسخه ترجمه شده اش موجود است .

the huge secret that Princess Diana knew 

by David Icke from the book the biggest secret 

this is only a fractional part of  a very long document some people may  find this totally 

unbelievable and  shocking a brilliant and gifted Leela who was a  close friend and 

confidant to Diana for  nine years  because of Christine's understanding of  the esoteric 

Diana was able to talk to  her about matters she would not dare to  share with anyone 

else for fear of being  dubbed crazy it is clear that Diana knew  about the true nature 

of the Royal  Family's genetic history and the  reptilian control her nicknames for the  

windswords were the lizards and the  reptiles and she used to say in all  seriousness 

they wrought human there is  a very good reason for Diana using this  description of 

the wind source as her  deprogramming continued Arizona Wilder  remembered 

clearly a ritual she attended  at Clarence House the Queen mother's  home name to 

Buckingham Palace in which  Diana was shown HeLa winds what really  are  it took 

place in the first seven days of  July 1981 just before Diana and Charles  were married 

on the 29th this period is  the last seven days of the cycle of the  oak tree  according 

to esoteric law and the ritual  was called the awakening of the bride  this is a ritual for 

all females of the  13 bloodlines who are going to be in  publicly high positions and 

marry  reptilians to produce the new generation  of rulers Arizona says that the Queen  

Mother the Queen Prince Philip lady for  moy Diana's father Earl Spencer Prince  

Charles and Camilla parker-bowles were  all present when Diana was brought into  the 

room she was wearing a white gown  and the drug had been administered by  lady 
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family  Diana was told that she should consider  her union with Prince Charles as only 

a  means to produce heirs and nothing else  Camilla parker-bowles was his consult  not 

her Arizona says that Prince Philip  and the Queen mother then shape-shifted  into 

reptiles to show Diana who they  really were diana was terrified but  quiet  she said 

diana was told that if she ever  revealed the truth about them she would  be killed 

remember the guy I mentioned  who had a call from Diana in the March  before she 

died asking for his advice on  how to reveal information about the  Royals that would 

shape the world the  Queen Mother told Diana at the ritual  that all is would be 

listening to  everything she said and all eyes would  forever be watching her this is the  

classic nowhere to run bind imposed on  all mind-controlled slave does anyone  believe 

therefore that they would allow  Diana into the clutches of no Hamer  doubt faded he 

was not under their  control the ritual also involved the use  of a golden penis Osiris 

symbolism which  was used on Diana to signify the opening  of the womb Arizona says 

it was a  reptilian shape and size and had  needle-like protrusions designed to  

superficially puncture the walls of the  vagina and cause bleeding diana was told  that 

after this ritual she would never  be honored again by attending their  rituals and she 

was not to ask question  the bad them now two people understand  why Diana 

suffered from bulimia and  serious emotional problems from the time  she married 

Charles Diana told Christine  Fitzgerald that the Queen Mother was the  power behind 

the wind Souls along with  Prince Philip but Philip was subordinate  in the hierarchy to 

the Queen Mother  Diana said the Queen Mother is connected  to a long list of 

Brotherhood groups and  societies and she is the head of the  Inner Temple the elite 

and highly secret  society for the upper levels of the  legal profession under former 

Knights  Templar Land Temple Bar in London it was  the Queen Mother and her close 

friend  Diana's grandmother rude lady from Moy  who manipulated Diana into the 

marriage  with Prince Charles this is why Diana  was given quarters at the Queen 

mother's  home Clarence House in the week before  the wedding and she left from 

there to  marry Charles at st. Paul's Cathedral  Diana used to tell me that the Queen  

Mother was evil  Christine Fitzgerald said she actually  used that word evil she said she 

hated  the Queen Mother and the Queen Mother  hated her most people in Britain 

will be  astonished to read this because the  Queen Mother's propaganda has turned 

her  into the nation's favorite grandmother  oh yes  the Queen Mum such a lovely 

gentle kind  old lady but this woman is not what she  is claimed to be I can't emphasize 

it  enough during her time at Clarence House  before the wedding Diana said herself  

that she was being given drugs like the  Anne to depress on valium to treat her  bulimia 

and what else were they giving  her they drugged her Christine said I am  sure it they 

had her doped from the  start  Christine had many conversations with  Diana and she 
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opened her heart about her  nightmare life with the wind salt but  Christine contacts 

through her work have  given her access to other sources with  inside knowledge of 

the British royal  family this was the first time Christine  Fitzgerald had talked publicly 

about her  experiences with Diana and what she  knows of their chilly  gender she told 

me the Queen Mother now  that's a serious piece of wizardry the  Queen Mother is a 

lot older than people  think to be honest the royal family  hasn't died for a long time 

they have  just metamorphosized it's sort of  glowing but in a different way they take  

pieces of flesh and rebuild the body  from one little bit because it's lizard  because it's 

cold-blooded it's much  easier for them to do frankenstein f  asterisk than it is for us 

the different  bodies are just different electrical  vibrations and they have got that 

secret  they've got the secret of the micro  currents it's so micro so specific these  radio 

waves that actually create the  bodies these are the energies I work  with when I'm 

healing they know the  vibration of life and because they are  cold-blooded  they are 

reptiles they have no wish to  make the earth the perfect harmony it  could be or to 

heal the Earth from the  damage that's been done the Earth's been  attacked visions 

by different  extraterrestrials it's been like a  football for so long this place was a  bus 

stop for many different aliens all  these aliens they could cope with  everything 

including the noxious gases  they're landing all the time and coming  up from the 

bowels of the earth they  looked like reptiles originally but they  look like us when they 

get out now  through the electrical vibration that  life kiai talks about or the real  

knowledge has been taken out and  shredded and put back in another way the  Queen 

Mother is chief Toth of this part  of Europe and they have people like her  in each 

continent they are just in awe  of these people because they are so  powerful but our 

moral is a very very  nasty place that's somewhere they want  to dig underground they 

will find  reptiles fossils it goes back that far  don't think of people like the Queen  

Mother and Queen Victoria as different  people think of them as the same person  

which after a while has had to replace  their coat when the flesh dies that  energy 

while it's dying will be  immediately up someone else's  sexy back side it's very vampire 

worse  than vampire they are not going to come  to you with hook teeth and suck your  

blood  fear is their food they can actually  take fear and manifest it into a  tangible 

thing the clears the  vibrational current at that the rational  current they can manifest 

anything from  anything it's like a holographic image  we are all minerals and water 

vibrating  this is all an illusion we are living in  that's the secret  you know when the 

monarchy's fallen it's  not the end of it they will manifest in  another form the reptiles 

have never  been defeated and this is the closest  they have come to it the reason they 

are  some threatened today is because the  earth is in such trouble and the mental  

power of people is returning this is  their most frightening time but this is  not going 
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to kill them there are long  centuries before it's over yet the  difference this time is 

that it will be  more difficult for them and they are  going to have to settle for letting 

me  as people are going to get more but even  though these reptilian ones are s group  

of stars they are sad pathetic beasts  really while Humanity is galloping  towards light 

they're just pathetic  lumps of nastiness who aren't going to  win bill Cooper said that 

the initiates  that he met in his work for u.s. Naval  Intelligence had no conscience no 

morals  no regrets no feelings no emotion this  is precisely the same character profile  

as the winged Thor and according to all  the people I have met who have  encountered 

them the carrot to profile  of the reptilians of the lower fourth  dimension there is a 

reason for that  of course the people have been  hoodwinked for thousands of years 

to  admit about our history who drinks about  who they really are and the true nature  

of life who drinks about the true  background in the gender of foods they  have allowed 

to rule them therefore that  this word should also derive from  Freemasonry dr. Albert 

Mackey the 33rd  degree freemason and foremost freemason  historian of the 

nineteen  century defined the term hoodwinked in  his encyclopedia of Freemasonry 

as a  symbol of secrecy silence and darkness  in which the mysteries of our art should  

be preserved from the unhallowed gaze of  the profane the human race has indeed  

been hoodwinked 

 

( همراه  : در مورد ماهیت غیربشريِ خانواده ملکه قانع کننده دیگر دلیلِگفته هاي پوتین ، * 

کس هاي قسمت هاي دیگر همین کتاب کلیپ هاي یوتیوب و ع دالیل دیگر مانند (  

 2014سال  –ترجمه گزیده متن زیر : پوتین مدعی شد که ملکه الیزابت انسان نیست . 

پوتین و ملکه در نورماندي با هم مالقاتی خصوصی داشتند . پوتین عنوان کرده است 

که ملکه چند بار جلوي من تغییر شکل داد و تبدیل به موجودي شد که در واقع هست 

به نظر پوتین ، ملکه براي نمایش قدرت و تهدید پوتین به اینکه با دار و  –( رپتایل ) 

که بر جهان حکومت می کنند در نیفتد ، جلوي او تغییر شکل داده دسته ایلومیناتی 

  است .

President Putin Claims Queen Elizabeth Is Not Human (youtube) 

Putin has told senior staff and close associates that he believes Queen 

Elizabeth the second shape shifted while greeting him as a show of strength 
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and a warning to not to mess with the dominant reptilian Illuminati 

bloodline  

queen elizabeth ii is not human but is a reptilian that shape shifts between 

human and reptile form and according to sources close to the president he 

has witnessed her shape-shift in the flesh before his very eyes and in his 

opinion as a warning to him personally Putin met the Queen at the 17th 

anniversary of the d-day landings in Normandy France in 2014 he was 

widely criticized by the Western media for failing to help the monarch up 

the stairs and keeping his distance from her in general it has now emerged 

that Putin stayed as far away from the Queen as possible because he 

witnessed her shape-shift moments earlier the Queen has a long reptile 

face almost like a beak and she is a sickly gray dishwater color she shifted 

between this form and her human state three or four times while greeting 

Putin he also saw her shape-shift later while she was being helped to her 

position for the world leaders photo-op by Barack Obama and New 

Zealand's governor-general Gerry mate power her hands turned into reptile 

hands while they helped her up the stairs when she smiled her teeth 

changed into sharp reptile teeth and glistened Putin has told senior staff 

and close associates that he believes she shape shifted while greeting him 

as a show of strength and a warning to not to mess with the dominant 

reptilian Illuminati bloodline of which she is a High Priestess Putin's first-

hand experiences with the reptilian Illuminati chimed with my own 

research and secondhand accounts I have dedicated the last five years to 

researching the elusive tyrannical powers that rule our world traveling to 

over 80 countries and it never ceases to amaze me how many people from 

very different walks of life have told me stories about seeing people briefly 

turn into reptilians before their very eyes I've been told this by Californian 

news anchors Ethiopian goatherds and Australian Aboriginals just to name 

a few a Danish taxi driver described driving past a group of VIP guests at 

the 2014 Bilderberg meeting in Copenhagen and seeing some of their faces 

turned reptilian and some of their hands and feet take on a reptilian look in 

Peru a respected psychic told me she sees people in power like Obama 

David Cameron and Hillary Clinton turn into reptiles whenever she turns 

watches an international news channel the world's ruling class have 

tyrannical control over the mainstream media as well as our food water and 

air supply and they are actively dumbing down the masses the evidence 

against them ancient and modern is enormous and continuing to grow let 

us know if you believe this and what your thoughts on this are 
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 بزرگ یک پروژه به علت وجود،  اکثر مشکالت بزرگ کشورمانم ******* پیام چهار

 از جمله -کشور عزیزمان در حال اجرا است  درسالهاست با دستور ایلومیناتی ، که  است

قاچاق و : ایجاد اختالف و چنددستگی در سطح کالن ،  در ایران این پروژه گزینه هاي

اد بی ایج د فزاینده ، شایعه ،مواد مخدر ، خرابکاري هاي اقتصادي ، تحریم ها ، فساتوزیع 

  می باشند .نظمی ، ناامیدي ، پریشانی و نارضایتی و ... 

  است . و تجزیه کشور وردن ملت ایراناز پاي درآ در کشور ایران هدف پروژه

  ) new world order(  جهانیجهانی ) در اصطالح نظم نوین پروژه در سطح پروژه مادر ( 

  خوانده می شود . 

  پروژه نظم نوین جهانی بصورت کامال محرمانه هستند . بسیاري از بندهاي

در مقابل این پروژه مقاومت روسیه ( با مدیریت پوتین )  در دنیا کشورهایی مانند ایران و

  می کنند .

  ( ترجمه بر عهده شما  ) نظم نوین جهانی پوتین در مورد پروژه سخن

Plan.  As -Putin: New World Order Are in Final Stages Of Their European Master

European nations mourn their dead and prepare for the next wave of “imminent” 

terror attacks, President Putin warns that the New World Order are in the final 

year masterplan for Europe“, and the process will only speed  70stages of their “

up from here.  Brave Vladimir Putin has rocketed up the popularity charts of 

world figures according to a British poll, proving that his determination to destroy 

o resonate with people all over the world.  the New World Order has started t

different countries and President Putin was  30YouGov surveyed people across 

world figures, being voted the six most  3000the fastest riser on the list of 

shared values of  admired man in the world.  ‘It’s a unique window onto the

,’ said Freddie Sayers of YouGov. Putin, a judo enthusiast who 2016humanity in 

, has been hitting the New World Order where it hurts, outgunning, 230can bench 

g manoeuvring the Illuminati.  He’s got them runnin-round out-outflanking and all

scared, which is why they are in propaganda overdrive, pumping the mainstream 
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Western media full of scare stories and untruths in an attempt to blind the masses 

to what is really happening before their very eyes.  This international poll shows 

e all over the world have started to wake up and notice, and they are that peopl

now backing Putin in their droves.  Do not be surprised if the mainstream media 

attempt to convince you of something deeply disturbing in the near future. We’ve 

k and the mainstream media’s attempt to smear Putin.  had the Panama Papers lea

Never in history has the New World Order had such a firm grip on Western media 

operations. At the same time the New World Order has never had such a 

ir Putin.  This situation committed and formidable enemy as they have in Vladim

cannot continue. Something has to give. He ignored their siren calls and decided 

to follow his conscience. They promised him a prominent role at their high table, 

ole life, but he recognised their game and vowed to destroy them.  Putin’s wh

infested tenement building, to his calm and -from his childhood in a rat

determined presidency, has been a demonstration of his pitiless resolve and 

determination to do what he knows he must for the sake of his people.  The way 

dealt, his people are now the world.  As European nations  the cards are being

mourn their dead and prepare for the next wave of “imminent” terror attacks, 

President Putin warns that the New World Order are in the final stages of their 

process will only speed up from here.   year masterplan for Europe“, and the 70“

The New World Order put hornet nests in your countries,” Putin told a Kremlin “

tour group. “And now they are poking them.”.  With France in a state of 

troops  emergency, the United Kingdom under martial law with thousands of

related -patrolling the streets, and Germany and Sweden suffering migrant

breakdowns of law and order, it is hard to argue with Putin.  The New World 

against the  –Order’s plan to fill Western nations with radical Islamic immigrants 

and then unleash hell on earth by “poking  –zens of these countries will of the citi

them“, has been achieved.  Putin believes that the open border policies forced on 

European nations must be rejected if the continent is to have any chance of a 

an brothers and sisters must reject the globalist peaceful future.  “My Europe

open border policies being pushed onto them by the elite.  There is no place for 

sovereign nations in the globalists’ vision of the future, according to Putin. And 

f blame directly at the Rothschilds and the Russian president pointed the finger o

cabal have infiltrated your -their cabal of international elites.  “The Rothschild

government, your media, your banking institutions.  They are no longer content 

now doing it on their own  with committing atrocities in the Middle East, they are
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soil, desperate to complete the plan for a one world government, world army, 

complete with a world central bank.  “They think they can do this by terrorising 

will put you into submission. Scaring you into accepting whatever new laws they 

in place to protect you.”.  Putin issued a call to arms, urging Europeans to reject 

the siren call of the globalists and their death cult. “They [Europeans] must rise 

up against their masters, who have long since stopped serving the people, and 

mand their voices are heard.  “The governments of the west are no longer de

hiding their true intentions. You can see the horror that lies beneath their mask. 

Keep your eyes on them. Don’t fall for their tricks.  “Russia will not stand by and 

an cousins to be slaughtered and dehumanised like this. The allow its Europe

battle is over. The war has begun. Truth and justice will prevail.“.  

روشنایی  ( سوي هاي فرازمینیک هاي بسیاري از ، کم با اینکه اکثرمان مطلع نیستیم* 

نیروهاي فرازمینی مثبت می عمدتا از یک اتحاد کهکشانی  ) دریافت می کنیم . کمک ها

علت اینکه کره زمین بصورت  –با نام فدراسیون کهکشانی نور شناخته می شوند   باشد که

ر قدرتمند هم هستند کلی مورد هجوم قدرتهاي فرازمینی منفی قرار نمی گیرد ( که بسیا

ن بزرگی از طرف فدراسیون کهکشانی جالب است بدانید ناوگا – این حامیان است از ) ترس

  دارد . ارزمین قر فضايِ نزدیک نور در

* براي اطمینان بیشتر در این مورد ، روي مساله دخالت یوفوها ( مخالف جنگ ) در برهم 

زدن عملیات نظامی آمریکا در کشورهاي مختلف یا هشدار نیروهاي فرازمینی در مورد 

  قیق کنید .آزمایشهاي هسته اي کشورهاي بزرگ تح

بسیاري از هنرپیشه هاي شوهاي برهنه و بازیگران فیلم هاي مبتذل  ... اثبات گردیده کامال

امیدوارم درك  –، که مشغول به تباهی بردن فرهنگ مردم زمین اند کامال تسخیر شده اند 

کرده باشید که چیزي که تحت عنوان ماده گرایی و الابالی گري به جوامعی مانند ما تزریق 

  ده کامال برنامه ریزي شده است .ش
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) قدرت در ناحیه فرکانس هاي پایین ( حیوانی  + به زبان نخبه ها : موجودات شیطانی ،

پس با کنترل کردن ذهن  –ند در آن سمت و سو خود را رشد داده ا زیادي دارند زیرا

آنها را  يانسانها ، تالش می کنند آنها را به سمت اعمالی سوق دهند که فرکانس وجود

ند که در آنجا قدرت انپس انسان ها را به درون حالتی از آگاهی می کش –پایین بیاورد 

فرکانس (  پیش می روند خدایی، آنها تا ادعاي  با فرکانس پایین در جهانی –بسیاري دارند 

 ی با هیجانات منفیلاعما ت مادي شده اند و به انجامِانسان ها بشد جهانی کهپایین یعنی 

  ) خود می کنند بر ن حالت بشر را وادار به سجده در ایآنها   –تن می دهند ) 

کمک هاي نیروهاي فرازمینی سمت روشنایی بسیار بیشتر از گذشته  * در سال هاي اخیر

  گردیده است .

پایگاه زیرآبی ( زیراقیانوسی ) متعلق به نژاد  15از جمله این کمک ها ، تخریب همه 

خزندگان فضایی می باشد ، که به وسیله فدراسیون اندرومدا صورت گرفت . ( فدراسیون 

اندرومدا ، اتحادي بسیار قدرتمند از هزاران نژاد مثبت کهکشان اندرومدا می باشد ، که 

اتحاد بسیار دوستانه اي بین این  –کهکشان راه شیري می باشد  نزدیک ترین کهکشان به

فدراسیون و فدراسیون کهکشانی نور ، که فدراسیون کهکشان راه شیري است وجود دارد 

( .  

  ارائه گردیده است ...در زیر نقشه همه پایگاههاي تخریب شده 

The below is the complete map listing all fifteen (15) locations of all, now 
destroyed, known, Draco & Hydra Reptilian Undersea Bases. 
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ی کرده اند ولی باتاسف به زبانهاي مختلف بیان ... نکته سرنوشت ساز : نکته اي که دیگران* 

این نکته قانونی است بسیار بزرگ ، که  ! آن را درك نکرده ایم ارزش هنوز بسیار ، ما

  به نامِ قانونِ جذب را از آن درك کرده ایم . تنها برداشتی بسیار ابتدایی ...ما  ... متاسفانه

  را با زبانی به شما خواهم گفت که هرگز فراموشتان نشود ! نکتهاین اینجا در 

ی زنده با قدرت موجودات – زنده هستند همگی موجودات ما احساسات و اعمالِ * افکار ،

طلسم هاي خوشبختی آنها  -نابود می کنند  می آفرینند و کهموجوداتی  – هاي جادویی

هدیه هایی  – آنها هدیه هاي بزرگ خداي مهربان به بشر هستند – هستند  بشرو بدبختیِ

ولی سیاهکاران سده هاست از آن نهایت  –که انسان هايِ خوب هنوز آن را باز نکرده اند 

  . . . استفاده را می کنند

  خوبانِ عالم می دانید :اگر خود را جزء 

و باور  –سپاسگذار خداي مهربان باشید  ... با تمامِ ایمانتان و با تمام عشقتان ... ین پسز

باور داشته باشید سپیده دمِ  –داشته باشید مهربانیِ خدا تمام هستی را نجات خواهد داد 
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وزِ قبل خواهد در محضر معشوقِ حقیقی ، هر روز بیش از ر و برکت عشق ، صلح ، مهربانی

   . اینگونه بیندیشید و اینگونه احساس کنید تا باز به آغوشِ معشوق بازگردیم – دمید

  : از فریب هایی را که خوردیمیکی 

سالهاي آینده ایران را ، سالهاي خشکسالی  ، از زمان کودکی بیاد میاورم رادیو اسرائیل

آب در نمی آمد تا  ازخوشبختانه هیچ وقت پیش بینی آنها درست  –پیش بینی می کرد 

حقیقت این بود که  –پیش بینی هاي آنها را پذیرفتیم  روزي که ما با آنها همراه شدیم و

به القاء  و خوردیم بازي ه ماکابالیست ها راز را می دانستند و ما نمی دانستیم اینگونه بود ک

خودمان وارد دوره هايِ خشکسالی کردند ... ( متاسفانه  ژيِکشورمان را با کمک انر آنها ،

  ان خودمان )متخصص با همراهیِ

 –، خشکسالی به سراغ وطنمان خواهد آمد  خشکسالی تصور کنیم با اگر آینده را همراه

ها ( آن –را تباه نکنید  و کشورتان خود) آینده  ( به تحریک رسانه ها پس اي ملت ایران

اجازه ندهید  – مانند کودکان خوش باوریم می دانند چه می گویند ، ماییم که رسانه ها )

دلیلی ندارد –ند انبکش کشورتان را به خشکسالی ، شما انرژي افکار و احساسات با کمک 

آینده پر از  به امید خداي مهربان همه بگوییم - مورد خشکسالی نظریه پردازي کنیم در

بگوییم و باور داشته باشیم و آنگاه شاهد معجزه هايِ آسمان  –بخشندگی آسمان است 

  باشیم .

در زیاد است که در زندگی ما می گذارند آنق یام پنجم ******* تاثیراتی که شیاطینپ

بود که در زندگی  ( این نکته شاید بزرگترین رازي . فت زده می شویدشگ در صورت دانستن

  ) رازِ اسارت نژاد بشري – دریافتم

طین شبیه یک ویروس کامپیوتري هستند که تدریجاً همه برنامه ها را آلوده شیا

  می کنند ...
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آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا همه کارهاي ما ، حتی راز و براي وضوح :  یمثال

نیاز با پروردگار ، بعد از مدتی تبدیل به عادت می شوند و حال و هواي اصلی خود را از 

  میدهند ؟دست 

آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بهترین انسان ها هم تدریجاً مانند بقیه آلوده به 

  مسائل مثل مادیگرایی ، تجمل گرایی ، غرور ، منفعت گرایی و ... می شوند ؟ انواعِ

قرار گرفته ( چیزي شبیه یک کک )  ره کوچک روي سر شماجواب : فرض کنید یک حش

مقاوم  فرض کنید آنقدر –فرض کنید این کک آنقدر سریع است که هرگز گیر نمی افتد  –

فرض  –امکان اینکه او را از بین ببرید وجود ندارد  است که در صورت گیر انداختنِ او ،

 –کنید در صورتی که او را به اسارت بگیرید کوچکترین اشتباه شما او را آزاد می کند 

 ، که بر سر هر انسان اي ضوي از یک  امپراتوري است ، امپراتوريفرض کنید این کک ، ع

این مامورانِ ککی ، در راه اجراي برنامه هايِ خود ،  – حداقل یک مامور ( کک ) قرار داده

این کک ها ، با قدرت هاي جادویی که دارند   – کامال حساب شده و یکپارچه عمل می کنند

  ذهن انسان ها را کنترل و مسموم می کنند ...

  . اند سر همه ما نشسته که رويِ هستندنی اطیهمان شی ها این کک

  به علی قسم ، سالها تهذیب اساسی نیاز است تا این کک دست بردارد و برود ...
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  ..و بی خاصیت می کنند .آنها تهذیب هاي ما را هم به تباهی می کشند 

  به همین علت بیشترِ اهل تهذیب به جایی نمیرسند .

دخالت می  تفسیرِ ورودي هايِ حواسِ ما شیاطین درتا زمانی که به تکامل روحی نرسیم ... 

 نبینیم قرار داردیعنی می توانند کاري کنند که ما یک شی را که جلوي چشممان  – کنند

آنها  –یا می توانند کاري کنند که یک صدا را که در اطرافمان شنیده می شود نشنویم  –

آنها  – می توانند کاري کنند که ما خاطره اي را که در ذهن داریم به کلی فراموش کنیم

( تنها  مدام به ذهن ما برنامه هایی می دهند و ما هم بدون اطالع ، آنها را اجراء می کنیم

می توانیم بر آنها  شویم و کامال بر ذهنمان مسلط گردیماز هر ایرادي خالی در صورتی که 

به درجه اي برسیم که ذهنمان به سکوت حریمِ الهی وارد  ، که به این معنی –غلبه کنیم 

نجامد است که قرار است به سکوت درون ا رازِ توصیه مذاهب به سکوت بروناین  –شود 

. (  

او بشري  –دوستانِ عزیزِ : بشرِ به تکامل رسیده ، هدف خداوند مهربان از خلقت ماست 

 –در قدرت بیناییِ او وجود ندارد )  محدودیت چندانیها را می بیند ( چیز است که اکثر

او بسیاري از  –)  را می داند ( مسائلی که فعال هیچ درکی از آنها ندارد مسائل بسیاري او

  ) می شنود ( صداهایی که فعالً حتی نمیداند وجود دارندرا  صداها

  بشرِ به تکامل رسیده محدودیت هايِ علمیِ چشم و گوش را پشت سر می نهد . . .

  دانید نزدیک شدن به درخت ممنوعه چه بر سرِ بشر آورده است .حال بهتر می

  : شیاطین ی دربارهجزئیات

که در باالترین  تشکلی – هستند یکپارچه یتشکل ، داراي نید شیاطین همنشینِ ماآیا میدا

 د .نقرار دار ( راس هرم ) ها رانده شده ، آن سطح
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 هر قدرت این دیکتاتوري ، در –است  ی دیکتاتورگونهنظام میدانید نظامِ حکومتی شیاطین ، آیا

قرار میگیرد  خود جاي مناسب یعنی هر کس در – تباط دقیقی دارداو ار شیطان با مقام و منزلت 

هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود را پیش  برنامهانسانها ،  آیا میدانید شیاطین خیلی کامل تر از

 کرده اند . نها برنامه و طرح هاي دقیقی ترسیمو آینده انسا آنها براي آینده خود – می برند

و استفاده  تغییر شکل کنترل ذهنیِ بشر ، تواناییِ ، گیرفرا  گسترده وآیا میدانید با توجه به حضورِ

شیطان پرستان ، محافل سري و قدرت هاي همپیمان غربی  مهره هاي انسانی خود ( اي که از

 مدیریت جهانی ی مانندي دخالت می کنند در مسائلبشر تقریبا در همه مسائل ) می کنندخود 

ادي ، ورزش و ارتباطات انسانی ، کارهاي اقتص و پرورش ، آموزش ، بشر تغذیه ، قانونگذاري ،

 . در همه کارهایی که انجام میدهیم تقریبا  و  اینترنت ، علوم سرگرمی ،

قسمت  : قدرت آنها از اینجا ناشی می شود که قدرت دخالت گسترده شیاطین از کجا می آید ؟

شکل گرفته و مدیریت می  شیاطین تحت تاثیرِ اي از افکار ، احساسات و اعمالِ بشر ،عمده 

  ، چه راضی باشیم چه راضی نباشیم . شوند

مع ، مشکالت ذهنی و روانی اصلی خشم ، حسادت ، شهوت ، رقابت ، ترس ، ط علت ... در واقع

اعتیاد و ... حضورِ نامبارك شیاطین در  ، بیقراري ، و بیماري ها مشکالت جسمی ، بسیاري از

  است .کنارِ بشر 

او را به هر وسیله ممکن گرفتار تالش می کنند نباشد  ی شخص ، مطلوبِ شیطاندگاگر روش زن

  . سات منفی مانند ناامیدي می کننداحسا

  آیا میدانید شیاطین عامل ایجاد بسیاري از بیماریهاي جسمی و روانی شدید هستند ؟

  آنها معموال زمانی شخص را بیمار می کنند که :::

o یا پیروانشان گردد . سودي از این کار عاید خودشان 

o . شخص ناهمسو با آنها باشد 

o . شخص مورد نظر آنقدر معنوي نباشد که حفاظت کاملی از او بعمل آید  

o دستکاري به شیطان بدهد . حفره هاي انرژي شخص اجازه 
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  شخص می گذارند . تی است که شیاطین رويمنشاء ایجاد اکثر بیماري ها ، تاثیرا

پرهیز از + پرهیزکاري ) کردن با کمترین عیب و نقص ( راه رهایی از بیماریها ، زندگی 

 رسیدن به آرامش و سکوت درونی می باشد . + هرگونه مسائلِ منفی

انسانها گذشته را  ین خواسته اندتاریخ این است که شیاط دستکاريِ آیا میدانید علت

 .ببینند  که مورد نظر آنهاست گونهآن

آیا میدانید شیاطین شبیه انسانها ، علوم ، تکنولوژي و قدرت هاي روحی خود را ارتقاء 

  ...می باشد  یمتفاوت مقدار فراوانی از علوم آنها ، داراي سطح و قوانین هر چند –میدهند 

اده از خطوط مثال ::: آیا میدانید یکی از روشهاي جابجا شدن شیاطین در زمین ، استف

آیا میدانید شیاطین قدرتمند اکثرا توانایی تغییر شکل دارند (  –باشد انرژي زمین می 

  تغییر شکل به انسان ، یا حیوان )

  جاسوسی در مقیاسی است که حتی تصورش را هم نمی کنید !

مکالمات و پیام هاي گوشی هاي تلفن همراه و ثابت  میدانید تمامآیا  ذکر یک نمونه :

) دقیق وسایل مخابراتی ( از جمله گوشی هايِ موبایل ) و بسیاري  track، ردپايِ ( 

می شوند و به مراکزي ( معموال در  ه وسایل شناور دریافتداده هايِ دیگر ، به وسیل

( این وسایل از نیروي محرکه اي که هنوز آمریکا ) ارسال شده و بایگانی می شوند 

( با داشتن این حجم عظیم  آنها –)هستند افشاء نشده بهره می برند و کامال نامرئی 

گاهی هم که  –خبر ندارند  چیزي طوري رفتار می کنند که انگار از هیچ اطالعات )

ن مجبورند فاش سازند که اطالعاتی دارند با درآوردن بازي ما را مجبور می کنند گما

 کنیم منابع دیگري داشته اند 

  ... ه هدف کتاب پرداختن به همه نیستوجود دارد ک در این مورد گزینه هاي زیادي
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 اعت کنترل کننده را افشاء کنم .قصد ندارم چندین دهه از زحمات جم

              

  از جمله اینکه : اردد، مثالهاي بیشماري می توان  در جوامع بشري یاطینش تاثیرگذاري میزانِ

 –خود را به شیطان فروخته اند  نهایی هستند که روحِیوود آلها موفق هايستاره */* 

 satanicکافی است سري به اینترنت ( مخصوصا یوتیوب ) بزنید و عبارتهایی شبیه 

hallywood  حقیقت این است که قسمت بزرگی از هالیوود کامال تحت  –را سرچ کنید

  است .کنترلِ عناصر ایلومیناتی 

این کمپانی ، افراد وابسته  حوسط باالتریندر  -یوود یک کمپانی با نظامِ طبقاتی است لها

  به فرقه هايِ شیطانی قرار دارند .

 – می بردبه تباهی را  فرهنگ بشر از اینکه هالیوود انِ بشر ، بسیار نگران هستنددلسوز

  را رد می کنند . ي اخالقیتمام مرزها در پارتی هاي شبانه هالیوود ، بزرگانِعده اي از 

تردیددر مورد عاقبت به خیريِ ثروتمندان ؟ ، پیامبر  شدید  

مایتی که بدان به علت حمایت شیاطین به این درجه رسیده اند ، ح اکثرِ ثروتمندان ،*/* 

مستقیم ( طی مراسمات شیطانی ) روح خود را به شیطان فروخته اند  علت است که آنها

  شیطان ساخته اند . د را بندهیا اینکه بصورت غیرمستقیم ( با انجام اعمال پلید ) خو

که چرا خیلی از انسانهاي پلید از نظر مالی یا مقام و منسب  بود جواب این سئوال عبارت باال

  چه بالیی سر خود آورده اند . خواهند فهمید یک روزو صد البته   –رشد می کنند 
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  ↓گوهر دانش

   :	* جواب سئوال احتمالی 

توانایی  ( و بعضی از موجودات قدرتمند ) ها ufoم بعضی از یگفت( بر اساس شواهد ) 

از طرفی  – سفر کنند به گذشته و آینده میتوانند یعنی را دارا هستندمسافرت در زمان 

خوب اینجا  –، علم آینده تنها نزد خداست  (ص) و قران کریم پیامبر  گفته هايِبر اساسِ

  ناقضی وجود ندارد )در حالی که ت (!!! ممکن است تصور کنید یک تناقض وجود دارد 

اي است که وضعیت فعلی نشان مسافرت به آینده ، سفر به آینده حقیقت این است که 

بعبارتی قرار گرفتن در پیش  –درصد اتفاق خواهد افتاد  100نه آینده اي که  کرده است

تاثیر  با توجه به احتمالِ –شرایط فعلی ایجاد خواهد شد  تمام بینی اي است که بر اساس

حتمی ( آینده اي که میاید ) بطور  ، آینده ) و ارواح برتر همسو با خدا برتر ( خدانیروهاي 

	قابل پیش بینی نیست . کامل 	

 در یک جاده در حال حرکت به منظور رسیدن به یک روستا ، مثال : فرض کنید شخصی

سفر کنید او در در صورتی که به آینده او  -و کامال قصد دارد به آنجا برود  می باشد

 او را از ادامه فرض کنید نیرویی فرا انسانی ،ولی  –روستاي مورد نظر قرار خواهد گرفت 

پس امکان پیش بینی  – است آینده تغییر کرده استمشخص  –مسیر منصرف کند  دادن

ر تمام نیروهاي فعلی ولی میتوان آینده اي را که از تاثی –درصدي آینده وجود ندارد  100

با استفاده از تکنولوژي یا  –د متصور نمود یا حقیقتا به درون آن پا نهاد می آی بوجود

  ( تمام ) قدرتهاي روحی .

  ↓علل سردرگمی بشر 

تاثیر امواج فرا تکنولوژي اي قرار  تحت این است که ما بسیاري مواقع ، یکی از علل سردرگمی* 

داریم که دستگاهها و رادارهاي ما قادر به شناسایی آنها نیستند ، ( یکی از وظایف پایگاههاي 

فراصوت بود که براي اهداف  ، انتشار امواج که بوسیله انجمن اندرومدا تخریب شدند زیرآبی
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به  یجاد خشم و تنفر از همدیگر )ا –تحریک شهوانی  –مختلف ( اهداف منفی مانند گیج کردن 

در حال حاضر وظیفه پایگاهها زیر دریایی  – پایگاه فرستاده میشد حوزهمناطق و کشورهاي 

مدتی پیش ، در شمال  – تخریب شده را یوفوهاي پیشرفته و رادارهاي برد بلند تامین می کنند

سرنگون  کننده فدراسیون نی، به وسیله سفینه هايِ پشتیبا ها ufoیکی از این  غرب ایران ،

  ) متاسفانه مردم کشورمان هیچگونه اطالعاتی در این مورد دریافت نکردند . –شد 

عده اي در طریق روشنایی ( خدا ) هستند و  گروه هاي غیربشريپیام ششم ******* 

عده اي مایل اند بشر به رشد و ارتقاء  –عده اي هم در طریق تاریکی ( نفسانیات و منافع ) 

را نابود کنند و زمین را تصاحب نمایند ، که صد  برسد و عده اي هم کامال قصد دارند بشر

 البته گروه اول مانع گروه دوم شده اند .

در قالب فدراسیون کهکشانی با اشارات خداي مهربان ، (   نیروهاي طریق نور* اگر کمک

معنوي مانند ما را با خاك  کهکشانی اندرومدا و دیگران ) نبود ، کشورهايراسیون فد و نور

دانید چرا شیاطین اینهمه سعی دارند ما را به حاالت می بهتر  می کردند . حالیکسان 

تباط ؟ دلیل واضح است : آنها سعی می کنند ار حقیرانه ، فاسدانه و غیر انسانی وارد کنند

اق افتاده آنها بطور فیزیکی .  در گذشته هر بار این اتف طع شودمعنوي ما با گروه روشنایی ق

کافی است به تاریخ مراجعه  –بعد سوم ) بصورت دسته جمعی وارد دنیاي ما شده اند ( 

ند براي دوري از خشم این شیاطین حتی ه اانسانها مجبور شد بارها کنید و ببینید چطور

  ا خواندن این کتاب بیدار شوید ... )کودکان خود را قربانی کنند . ( امیدوارم ب

آنها این هم رازِ قسمتی ( قسمتی ) از نقاشی هايِ عجیب رويِ بناهايِ قدیمی است که در 

 دیده می شود . بشر در کنار موجودات غیربشري

، سیستم هاي  ufoداراي  شیاطینی مانند رپتایلها و گري ها سالهاست مریکا به کمک* دولت آ

فوق پیشرفته و سالحهاي سري می باشد . ( بعدا توضیح می دهیم که چرا این امکانات و 

  ارتباطات خود را علنی نمی کنند ، دلیلی که جاي دیگري گفته نشده است . )



2نسخه  –نکات سري   

 

******* تعدادي از مردم زمین ( شامل ایران ) بوسیله شیاطین دستکاري  هفتمپیام 

  . شیطان بر آنها بسیار شدید است  کنترل وژنتیکی شده اند 

	: ( یکی از بزرگترین و محرمانه ترین رازها ) بزرگ راز 	

یانِ واضح تر بگویم توافق م( یا  شیطانیِ رپتایل ها و نژاد دولت آمریکا پس از توافق میان

به وسیله  ) می باشد انیطموجودات شی که محل زندگی انواع دولت سري و جهانهايِ زیرین

 رپتایلا ، نژادي دورگه از انسان و آمریک کشور سالها مطالعه در آزمایشگاه هايِ زیرزمینیِ

، ترکیبی از ژنتیک پدر و مادرِ انسانی و ژنهاي افزوده  ژن هاي این دورگه ها –تولید گردید 

 ونِدر این ژنها را شیاطین – دنشده اي است که قابلیت هايِ خاصی به این کودکان می ده

) زن در سراسر جهان  ولی تعداد قابل مالحضه است ( عدد دقیق را نمی دانم انهزاررحمِ 

بسیاري به دنیا آمدند و اکنون این  دورگه کودکان –بدون اطالع مادران ) (  ندکاشت

  والدینشان به پیشرفت هاییبینِ ما زندگی می کنند و با حمایت شیاطینِ دوستان دورگه

  . . رسیده اند و این قصه سرِ دراز دارد .

از ایشان هر که را توانستى با آواى خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها  : آیه

  ...و به ایشان وعده بده  با آنان در اموال و اوالد شرکت کنبتاز و 

شیاطین در حال  اثبات کرده که نیزنتایج تحقیقات عمده گروههاي افشاکننده حقیقت 

هایی که تحت  تولید دورگه هدف نهایی چیست ؟ –می باشند  دستکاري فرزندان انسان

  . کنترل شیطان هستند

شاید بتوانید این ادعا  – ) حتی در کشور ایران( تاکنون دورگه هاي زیادي به دنیا آمده اند 

را خیالی بپندارید ولی یادتان باشد حقیقت تغییر نخواهد کرد و روزي باید با آن مواجه 

  شویم .

( . می دهندانجام   بشریِژن فراوانی براي اصالح و تعالیِ کارهايروشنایی  نکته : نیروهايِ

بر  – ) . افزوده شده است به تعدادي از انسان هاي زمین ، ژنهاي این موجودات معنوي
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یوندند اساسِ پیام هاي نیروهايِ مثبت ، قبل از حوادثی که در آینده نزدیک به وقوع می پ

  پرده ها کنار خواهند رفت و همه چیز دانسته خواهد شد .

  . وجود دارداز برافتادنِ پرده ها قبل از حوادث بزرگ ،  روایات بسیاري

  

( تاریخِ آکادمیک  تاریخ ارائه شده در دانشگاهها از قسمت ِعمده ******* هشتمپیام 

گروه ایلومیناتی با دقت تاریخ حقیقی را با تاریخی کامال   – ستا دروغ بزرگتنها یک  )

کشف شده و اسناد  تاریخی جعلی جایگزین کرده اند . جالب است بدانید بسیاري از اشیاء

کادمیک استفاده شده اند ، جعلی بوده و به وسیله آتاریخی ، که براي تایید صحت تاریخ 

در بعضی موارد حتی  –مهره هاي ایلومیناتی ها ، در محل هاي کشف قرار داده شده اند 

کاشفان این اشیاء تاریخی ، خود نمی دانند که گرفتار چه بازي اي شده اند . اسناد تاریخی 

  ی از زنجیر توطئه می باشد .زیادي موجود است که ثابت می کند تاریخ اکادمیک جزئ

   

درصدي برسید  100 در صورت عالقه می توانید با تحقیقاتی که انجام می دهید به یقینی

جالب است بدانید بناهاي زیادي در  –کادمیک ، جز فریب چیزي نیست که اکثر تاریخ آ
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آیا می دانید  – سئوال می برند زیرِ کادمیک را بصورت کاملدارند که تاریخ آ دنیا وجود

 کنندمی  افشاءتنها به این علت که حقیقت را  ، اسناد و اشیاء تاریخی قسمت عمده اي از

را تبدیل به  تحریف تاریخ ، انسانِ بزرگآنها با مخفی کردن مدارك و  – مخفی گشته اند

  و ما هر چه را به ما گفتند باور کردیم . –میمونی که به تکامل رسیده کردند 

قصدمان این بود که نشان دهیم در این مورد  –قصد این کتاب ، ورود به جزئیات نیست 

کم نیستند افرادي که جزئیات را بدقت بررسی کرده اند و دروغِ  –هم فریب خورده ایم 

به عنوان مثال اریک فون تاریخ رسمی و  –متحدانِ دنیاهايِ تحتانی را رسوا کرده اند 

  ( تحقیق به عهده شما )اسی را کامال زیر سئوال می برد باستان شن

  Kailasa templeیالسا = ارکی مانند معبد کاددارك قابل مخفی کردن نبوده اند مهمه م

  

*******  علم و دانش نهایی در اختیار هیچ کس نیست . همه حتی انسانهاي  نهمپیام 

چه روحانی  ، ) خاصی از درك واقعیت ( چه واقعیات جسمانی Levelکرات دیگر در سطح ( 

) قرار دارند . در واقع چیزي که انسان را با ارزش میکند همین حرکت و تکاپو از سطح 

فعلی دانش و معرفت به سطوح بعدي است . و این همان راز بزرگ خلقت ما ، به عنوان 

دام فکر و گمان صید نمی شود از این که گفته اند هرگز ذات الیزال در  –انسان است 

  همنجا ناشی می شود .

  سئوال : چرا مطالب ارائه شده بسیار گنگ و عجیب می نماید ؟

نند می ک استفادهافکار بشر  یک الگوریتم دقیق براي کنترلِتاریکی ، همواره از  متحدانِ

، جلوي افشا شدن حقیقت را می  هاو رفع نقایص آن و با بروز نگه داشتنِ روش هايِ خود

 گیرند .

را بررسی و کنترل بسیار کارامد دارند که با دقت جریان گردش اطالعات  آنها یک عملیات

  که بعضی ها حقوق می گیرند که بشر را گمراه کنند ؟ )   این استحقیقت می کند . ( 
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قتی افشا میشود ، عملیات گمراه سازي بخشهاي زیادي دارد : به عنوان مثال هرگاه حقی

آنها سریعا اقدام به تولید و انتشار حقایق جعلی می کنند ، یا اینکه دانشمندان وابسته 

شان توجیهاتی خالف واقع ارائه داده و اذهان بشري را از واقعیت موضوع پرت می کنند 

هر  افکار بشر ، وابستگان ایلومیناتی ها ( دولت مخفی و سرسپردگانش ) ، براي کنترلِ  -

و اینگونه ما را  –، خبر از اکتشافی می دهند که دهه ها قبل اتفاق افتاده است   از گاهی

  سردرگم و گمراه نگه می دارند .

عملیات گمراه سازي ، آنقدر بشر را پریشان کرده ، که اگر کسی که مطلع به حقیقت * 

  می پندارند . است به آنها حقیقت را بگوید او را دیوانه ، و سخنان او را بی ارزش

* بسیاري از فیلم ها ، شوهاي تلویزیونی ، کتاب ها و اخبار ، هدفی جز منحرف ساختن 

  اذهان بشري از حقیقت ندارند .

ناسا و سیا که از دولت مخفی فرمان می گیرند ، اذهان مردم را کامال از * سازمان هاي  

افشا شده  زمین زیادي از مردم بازي هاي ناسا و سیا ، براي تعدادکرده اند . واقعیت پرت 

است ، این مردم دیگر اعتمادي به ناسا و سیا ندارند  .  ولی متاسفانه مردم کشورهایی 

به همین علت مصمم  –مانند کشور عزیزمان هنوز هم آنها را فرشتگانی معصوم می بینند 

  نیستند . شان دهیم آنها چیزي که ادعا می کنندشده ایم ن

که در وجود موجودات هستند همچنان خوش باورانی ه کننده ناسا ، با بازي هاي گمرا

  ) شک می کنند و این ادعاها را ساخته ذهن می پندارند . aliens(  هوشمند غیربشري

اعالم کردند : دانشمندان ناسا احتمال داده  ، بشر آنها با احمق فرض کردنرسانه هايِ * 

از سیارات نوعی حیات تک سلولی پیدا شود  اند تا چند سال آینده ممکن است در بعضی

، و این در حالی است که سالهاست چندین پروژه دریافت تکنولوژي از گري ها و رپتایلها 

  کامال با موفقیت به پایان رسیده ، و حاال هم پروژه هاي دیگري در دست اقدام است .
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وز جوابی دریافت نکرده ایم * آنها به ما می گویند که پیغام هایی به فضا فرستاده ایم و هن

ولی دهه هاست با همکاري گري ها و رپتایل ها ، در  -( هشدار در پاراگراف بعدي ) 

سیستم هاي مخابراتی فوق  -آزمایشگاههاي سري زیرزمینی خود مشغول ساخت 

پیشرفته ، سیستم هاي رانشی بین سیاره اي ، دستکاري ژنتیک گونه ها ، ساخت بیماري 

سالح هاي سري ، و دستگاههاي کنترل فکر هستند . هزاران سند ، مدرك ، هاي جدید ، 

عکس ، فیلم ، اعتراف و ... وجود دارد . قصدمان اینجا باز کردن افکار بر روي حقیقت است 

  نه جمع آوري حجم عظیم مدارك و اسناد .

قصد داشته  ، دولت سري جهانی * توضیح هشدار پاراگراف باال : زمانی که بنا به الزامات

سیگنال هاي ارسالی  باشد بعضی ارتباطات خود را علنی کند ، اعالم خواهند کرد که جوابِ

  د انداخت .ندریافت شده اند ، و قطعا بازي هاي جدیدي براي خوش باوران راه خواه
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اکثریت  کم اطالعی یا بهتر است بگوییم بی اطالعیِ به خبر زیر توجه کنید ، درك میزانِ* 

  ست .مایه نگرانی ا مردم کشورمان ،

  خبر :

ترس و تعجب بسیاري از کاربران فضاي مجازي  2031مالقات با موجودات فضایی در سال * 

 . را به دنبال داشته است

در ویدئویی که توسط رسانه ملی ایران پخش شده است گفته می شود که چندي پیش از 

ت فضایی و یا فرازمینی وجود دارند و پس از سال سوي ناسا اعالم شده بود که موجودا

(  .وجود آنان تایید شده است ، ها بیم و ابهام مردم زمین نسبت به موجودات غیر زمینی

 کاش برادران رسانه ملی شبیه معادل هاي غربی شان ، بیشتر اهل تحقیق بودند . )

شگفتی بسیاري را  ترده اي داشت و ترس وساین خبر در شبکه هاي اجتماعی بازتاب گ

 .به همراه داشت

 . سیما در بخش اخبار شبانگاهی این خبر را انعکاس داد 3به دنبال آن شبکه 
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مده است که یک مقام ارشد ناسا اعالم کرده است که در دهه هاي آینده با آدر این خبر 

 همچنین اعالم شده است که به پیش بینی . این موجودات فرازمینی دیدار خواهیم کرد

 . سال مالقات با فرازمینی هاست 2031دانشمندان روسی سال 

 . کاربران نیز با اعالم ترس و تعجب خود نسبت به این خبر موضع گیري کردند

من که فکر "یکی از کاربران که اینگونه خبر ها را تکذیب می کند نوشته است که 

 …مالقات ومکد …میکنم همش یه سرگرمی و تفریح پر درآمد شرکت هاي بزرگ است

 ممکن است نسل زمینی ها رو بردارن  ... گیریم هم باشه اونا که نمیان عید و بازدید

گیري نه اونا میفهمنن نه زمینی ب تماس باشون که زبانی هر با شما …) (هرکی به هرکی

اصال شاید موجوداتی نیم  ) شگفتی همه دانشمندان شده ! ( نظر این نابغه موجب ها

( کاش بجاي حرف قلمبه  ".وجبی و سمی باشن یا چنان وحشتناك که همه رو نابود کنن

 یکم تحقیق می کردي )

ن ( جالب اینجاست که چنی .گفته می شود ناسا به دالیلی این خبر را تکذیب کرده است

 پایان خبر)   سا اعتماد دارند .به نا

آنها حتی  –برها را انکار می کند ، یا جعلی نشان می دهد . * آري صد البته که ناسا خ

  رئیس جمهور خود را ترور می کنند زیرا قصد افشاسازي و صحبت با ملت خود را داشت .

چطور می خواهیم رودرروي قدرت هایی بایستیم که بهترینها  * با این فراست محدودمان

  را هم فریب می دهند .

با قصد و غرض بسیار  زمینی ها را حتماًناسا هرگونه اخبار مربوط به فرا نکنید ،فراموش * 

  ) wake up( خوش باوران حساب شده اي انتشار میدهد تمام . 

به لطف خوش باوري انسان ها ، ناسا  – اخبار ناسا ننشینید خیلی گوش بزنگ بهتر است

  مردم جهان را یک مشت احمق می پندارد و دروغ هاي آنچنانی به آنها تحویل میدهد .

تکنولوژي پرتاب راکت ( موشک ) ، یک تکنولوژي متعلق به  از سفرهاي فضایی با استفاده

  دهه ها پیش است ولی آنها براي فریب بشر ، هنوز نمایش هاي خود را تکرار می کنند .
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،  ( با استفاده از دوربین هاي قدرتمند )  مدتی پیش در رهگیري راکت پرتاب شده ناسا

ریب استفاده می گردند و قسمت اصلی راکت ها تنها براي ف ( اکثر مواقع )  مشخص شد که

جدا شده و با پیشرانه کامال  ، از مجموعه ) پس از خارج شدن راکت از دید ufo( سفینه یا 

سالهاست ما را بازي  آیا زمانش نرسیده بپذیریم –وت به ماموریت خود ادامه می دهد متفا

  داده اند ؟

داراي بخش بیرونی  همگی ، سیا و دیگر نهادهاي پراهمیت آمریکا نکته : ناسا ، پنتاگون ،

  .  بخش درونی ندارد شناختی از عملیات ، بخش بیرونی – و بخش درونی هستند

  توجه کنید : Mythi_from_Andromedaبه متن زیر از کتاب 

به این سئوال است که چرا ( با وجود  ( فرازمینی ) متن زیر جواب یک دانشمند اندرومدایی

تحوالت پیش رو و اینکه زمین بزودي به ترازهاي باالتر وارد میشود  ) هنوز عده اي از 

در این زمان باقی مانده به نتیجه نخواهند  دانشمندان روي تکنولوژي هایی کار می کنند که

  ؟ ) اهند افتاد .... بسیاري از تکنولوژي ها از کار خو رسید ( در ترازهاي بعدي

  ترجمه با شماست ...

See, understand that here on your planet there are two active 
scientific aspects, the open science, and the science 

secret. Your NASA for example, there are hundreds of people 
working for the NASA façade. They really believe 

they are working seriously with high-tech, sending robots with 
wheels and small cameras working in parallel 

searches, exploring planets like Hercolubus or Tyche, who actually 
call it Nibiru and hiding from the public with a 

large sieve, etc… These are the useful innocents in the system. The 
INASA or "Inner NASA" is the really interesting 

part, of which the innocent of NASA know virtually nothing about 
to keep the level of misinformation given to the 
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public at acceptable levels. The INASA is the one that holds the 
relationship with the Reptilians and their scientists, 

and is wholly owned and maintained by your elites. NASA owns the 
relationship with the common public, who pay 

taxes. All the research out of the planet, in Lunar and Martian 
Reptilian bases are highly classified knowledge of 

the INASA, of which facade scientists of NASA know nothing. If a 
NASA scientist becomes inconvenient, he is 

eliminated, sometimes literally. NASA is still using the old rockets, 
while at INASA they fly in Reptilian spaceships. 

See, your governments cannot stop the scientific community 
calendar without attracting full attention to 

themselves.  

  

  

  ؟ اهمیتی دارد آیا دانستن یا ندانستن

  الزم است در مورد دنیاهايِ زیرین توضیحاتی بدهیم . . .  باالقبل از جواب دادن به سئوالِ 

  ↓ دانش گوهرِ

هفت زمین و (  سخن گفته اند هستی از جهان هايِ پایین و بااليِ هم همانطور که مذاهب

تعدادي دنیايِ دیگر وجود دارند که به آنها دنیاهايِ زیرین  بعد ما در کنارِ ، )هفت آسمان 

دنیاهاي  – می باشنداین دنیاها ، ترازهايِ مختلفی از حقیقت واحد هستی  – گفته می شود

دنیاهاي باالیی  – آنها شیاطین می گویدزندگیِ موجوداتی است که مذهب به  محلِ زیرین

این دنیاها پر از انواع  – هم محل حضور موجوداتی است که از نظر معنوي رشد کرده اند

دو گروه از موجوداتی هستند که در دنیاهايِ  رپتایل ها و گري ها –موجودات مختلف است 

زیرین زندگی می کنند ( منظور گروهی از آنهاست که همچنان منفی و پیرو شیطان هستند 
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هر چه  – زیرا عده اي از آنها از نظر معنوي رشد کرده اند و وارد ترازهايِ باال شده اند ) –

  می شود .  پایین تريد ترازهايِسقوط کند وار بیشتر موجودي از نظرِ روحی

  :  مردممشکلِ بی اطالعیِ برمی گردیم به

  . . . ایجاد می کنند در زیر لیست شده اند  که بی اطالعی تعدادي از مشکالتی

 ( دانسته یا نادانسته ) هااز مقامات دیگر کشور زیادي * اکثر مقامات آمریکا و عده اي 

مهره  پیش می برند . دولت مخفی در واقع همان طرح هاي دولت مخفی جهانی را

 دهه هاست -نوین جهانی را پیگیري می کنند  ایلومیناتی هستند که طرح نظمِ اجرایی

دنیاهايِ زیرین در ارتباط اند و در قبال پاداش هایی مانند دریافت  با ایلومیناتی

سازي موجب آشفتگی  و البته با روش گمراه - تکنولوژي ، اهداف آنها را پیش می برند

نظم نوین جهانی یک پروژه چند قسمتی است که  –شده اند  هم و تحمیق مردم جهان

 ي عموم مخفی نگه داشته شده است .برا  آنفعال هدف نهاییِ

، همپیمانی با شیاطین و استقرارِ  طرح نظم نوین جهانی نهاییِ هدفجالب است بدانید 

می باشد . ( از آنجا که هیچ اعتمادي به  حکومت شیطان روي زمین ( یعنی در ترازِ ما )

نیروهاي منفی مانند رپتایلها و گري ها وجود ندارد ، همپیمانی با آنها در بهترین حالت 

 مستقر در دنیاهاي به گفته دوستانِ –نژاد بشري را به یک نژاد برده تبدیل خواهد کرد 

 –، قبال در تعدادي از سیارات اتفاقات مشابهی افتاده است  ( جهان هايِ بهشتی )  باال

  گردید برده هاي نژاد رپتایل .مثال نژاد گري ها به روشی مشابه تبدیل به نژادي برده 

  با ایلومیناتی بی اطالعی عموم یعنی همراهیِ کورکورانه ، با این توصیف

  *با رهبري ایلومیناتی و دولت مخفی جهانی و آمریکاییها با کمک این موجودات 

از نظر تکنولوژي از بقیه دنیا جلو افتاده  ها سده دهه ها و شاید،   ابعاد پایینشیطانیِ

(  انصرافشان از تعالی روحی بوده است یکی از قیمت هایی که پرداخت کرده انداند . 
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، اینچنین است که آنها در دهه هاي  ) اتحاد با ابعاد زیرین کنولوژي وت در قبال دریافت

  اخیر از نظر تکنولوژي کامال از بقیه فاصله گرفته اند .

 از ما  دوستانِ ابعاد باالتراست که  یقوا را حفظ کرده حمایت عادلِ* چیزي که هنوز ت

  . دارند

  *د که کشورهایی مانند ما را آنچنان گرفتار مشکالت داخلی کرده ان ، و متاسفانه

و متاسفانه محققینِ   –ارتباط برقرار کنیم  فرصت نکردیم با دوستانِ دنیاهايِ باالیمان

ند ه اند ، و درك نکرده اازمینی ها را جنیان پلید دانستبدون مطالعه کافی ، همه فر ما

  . می شوندکه چه اشتباه بزرگی مرتکب 

  

  

با نژادهاي منفی ( رپتایل ها ، گري ها و ... ) را انکار می   خود* چرا غرب ارتباط

  کند ، و تکنولوژي هایی را که با کمک آنها بدست آورده مخفی می کند ؟

  جواب : به دالیل زیر که البته دلیل آخر دلیل اصلی است :

دولت  زیادي دارند ، و اطالع شان از همپیمانی مسیحیان هنوز هم در غرب قدرت نسبتاً -1

ممکن است دردسري جدي براي حکومت ایجاد   آنها با نژادهایی از جهانهاي تحتانی

 کند .
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لو رفتن ارتباط میان آمریکا و قدرتهایی شیطانی مانند رپتایل ها و گري ها ، و دریافت  - 2

خالف آمریکا را هم به کمک هاي علمی و تکنولوژیکی از آنها ممکن است کشورهاي م

فکر ارتباط برقرار کردن با قدرتهاي سمت مخالف ( نیروهاي طریق روشنایی ) بیندازد 

، و سبب شود این کشورها هم به مسیر ترقی واقعی وارد شوند . ( خوشبختانه قدرتهاي 

فرازمینی مخالف رپتایلها ، بخاطر ایجاد تعادل ، به کشور روسیه که معموال پشتیبان 

ان است کمک هاي تکنولوژیک می کنند و البته در پشت پرده ایران را هم حمایت ایر

 می کنند . )

)  دلیل اصلی که مقداري با دلیل شماره دو همپوشانی دارد اینگونه بیان  ( راز ناگفته   -3

می شود : می دانیم همه نیروهاي موجود در تمام ابعاد ، از وجود مقام متعال سرچشمه 

ا به مشیت مقام متعال ، به موجودات اختیار داده شده ، تا خود مسیر می گیرند ، بن

خود را برگزینند ، از آنجا که هر دو سمت راست و چپ مورد آزمایش قرار گرفته اند ، 

( یعنی عده اي به سمت نور و عده اي به سمت تاریکی رفته اند ) این نیرو در جهان 

 سوي تاریک و سوي روشن ) . هاي پایین حالت دوقطبی به خود گرفته : (

  سوي تاریک = سوي خود خواهی  ،  غرور   و   اولویت دادن به تمایالت نفسانی .

  و  اولویت دادن به تکامل همه موجودات . سوي روشن = سوي روشنایی ، عشق

 –ردان ها  –دورساي ها  –همانگونه که می دانیم نژادهاي شیطانی ( مانند رپتایلها 

کثر گري ها ) سوي تاریک ( همان مسیر خودخواهی و نفس ) را برگزیده مایتره ها و ا

، در آن سو دست به عمل زده و پیش رفته اند ، که البته با انجام هر بدي از نظر روحی 

بیماریهایی  سقوط میکنند و بیشتر گرفتار بیماریهاي ناشی از اعمالشان می شوند که

و تنفر از خداي مهربان نفر از مقامات روحانیداشتن نفسانیات شدید ، غرور و ت مانند 

  است .  

منشاء قدرت ، علم و تکنولوژي نژادهاي شیطانی سوي تاریک است ، و آنها تا زمانی 

که اختیارا یا اجبارا با نتیجه اعمالشان مواجه شوند راهی به جهانهاي نور و روشنی ( 
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ابعاد پایین بسر می برند و از انرژي  جهانهاي باال یا جهانهاي بهشتی ) ندارند  .  آنها در

در صورتی می توانند از قدرت و تکنولوژي خود استفاده  منفی استفاده می کنند . آنها

فراوان  کنند ، و نسبت به دیگران برتري داشته باشند که در جهانهایی با انرژي منفیِ

به  -یا بعدي را که می خواهند در آن به فعالیت بپردازند به تباهی بکشانند  و باشند 

در  را بشر می کنند ، تالش نژادهاي شیطانی و نیروهاي متحدشانهمین دلیل تمام 

از نظر قدرت و یایی می کشند که ، یعنی ما را درون دن قرار دهند وضعیت هاي منفی

  برتري دارند . نسبت به ما تکنولوژي

 منفی انرژيِ عبارت دیگر اگر با نژادهاي شیطانی همسو شویم و به اندازه کافی به

 یم داد ، که نژادهاي شیطانیجهان محل حیاتمان را آنگونه تغییر خواه تولید کنیم

) دهه ها یا حتی  کااز جمله آمری ( بر ما مسلط شوند و کشورهاي هم پیمان آنها

  از نظر قدرت و تکنولوژي از ما جلوتر می افتند . سده ها

  رازِ اصلیِ مخفی کاري بود . این

نکته : تا زمانی که رو بسوي روشنایی داریم   به نژادهاي شیطانی اجازه غلبه بر ما ( بواسطه 

  اختیار یک مفهوم بسیار جدي است .) ( .استفاده از تکنولوژي برترشان ) داده نمی شود 

اعمالی بغایت پلید مرتکب  شیطانی ،* شاید حاال بهتر بدانیم که چرا افرادي در مراسمات 

دهند ، زیرا تحت تسلط موجوداتی قرار گرفته  می تیره ترین کارها را انجاممی شوند . آنها 

  . امال از لحاظ هویت پلید شده انداند که میلیون ها سال در راه تاریک پیش رفته اند و ک

نسبت به شیوع مسائل منفی نظیر : فساد  می کنید چرا دلسوزان بشري ... درك * حاال

 بی عدالتیفردي ، اجتماعی و حکومتی ، حرامخواري ، بی بند و باري جنسی ، خیانت و 

  رد به بشر هشدار می دهند .احساس هستند و در این مو
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  چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم

  گه از این سوي کشندم گه از آن سوي کشندم

  نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان

  ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم

  نفسی همره ماهم نفسی مست الهم

  نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم

  نفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم

  نفسی زین دو برونم که بر آن بام بلندم

  ها حقیقتا گرفتار موجودات شیطانی شده ایم ؟آیا می توان ثابت کرد که ما انسان * 

، ما گرفتار  نسان هاي تکامل یافته سطوح باالترجواب : با توجه به نظر پیامبران ، عرفا و ا

  این موجودات شده ایم . 

  بدست آوریم ، کمک کننده هستند : که شناختیدالیل زیر براي این
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اگر عمیقا روي رفتارهاي خود متمرکز شویم خواهیم دید که آنها از دو طرز تفکر   -1

مختلف  ناشی می شوند . عده اي از افکار ما شدیدا دنبال معنویت ، تعالی و خوشی 

) هستند در حالی که عده اي مجذوب ماده گرایی ،  spiritual joyهاي روحانی ( 

الکلی ، لذت هاي دنیوي و دیگر اعمال با  ابتذال ، تکبر ، مواد مخدر ، مشروبات

از نظر  این همان دلیل اولیه اي است که ثابت می کند ما –ارتعاشات پایین هستند . 

 در ابعاد زیرین به نام شیاطین درآمده ایم ، موجوداتی که ذهنی تحت نفوذ موجوداتی

 )low astral  دارند .  نیز د ما راحضور کامل در بع تواناییِ) سکنی گزیده اند ، و گاهی

انرژيِ منفی به علت انجام اعمالِ منفی و  –به علت آلودگیِ دنیاي ما به انرژيِ منفی ( 

  )  گناه آلود ایجاد می شود

همه ما متوجه شده ایم که در بعضی مواقع بشدت وسوسه به انجام اعمالی پلید می  - 2

همه گاهی اختیار از  ، شگفت زده می شویم .انِ قدرت وسوسه شویم ، که خود از میز

 می شویم . هیم و بازیچهکف می د

عذاب وجدان شدید پس از انجام اعمال پست ( مثل خیانت ) این است که حقیقتا در  علت

تسخیر می شود . (  جسم و فکر ما توسط گروهی از شیاطین هنگام ارتکاب اعمال پست ،

خارجی بر فکر و جسم خود  پس از مقداري تهذیب ، بسادگی متوجه تاثیر این قدرت هاي

 می شوید . )

دلیل سوم این است که تقریبا همه سالکان بزرگ و پیامبران این موجودات را می بینند  -3

عرفاي بزرگ مراجعه  کافی است به کتب –و کامال از نتیجه تاثیرات آنها آگاه هستند . 

تلویزیون ، اقتصاد و حکومت  ، آنها رادیو هگفتکنید . دراین مورد یکی از عرفاي غرب 

ر مورد نژاد دیوید آیک د –شما را در دست گرفته اند ( بیشتر کشورهاي غربی ) 

صحبت می کند و بشدت از میزان تسلط آنها بر بشر  شیطانی خزندگان ( رپتایل ها )

سیارات  ی ازگراهاما ، آالیا ، سالوسا و دیگران که انسان های –.  ی کندابراز نگرانی م

ند در این مورد به ما هشدار می دهند . (کتاب را ادامه دهید اطمینان دارم هست یگرد

 خواهید پذیرفت . )
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بسیاري از ما عکس هایی را دیده ایم که در کنار افراد انسانی در عکس موجودات  -4

عجیب دیگري هم ثبت شده اند . ( اینها همان شیاطین هستند که به علت تفاوت لنز 

در واقع شیاطین فرکانس خود را  –انسان به شکار تصویر درآمده اند دوربین با چشم 

تنظیم کرده بودند که به وسیله چشم ما دیده نشوند ولی بعلت تفاوت دوربین و چشم 

 ما گاهی به وسیله دوربین شکار می شوند . )

ده ي از این شیاطین به ثبت رسیبسیار تصاویر اگر ادامه کتاب را ببینید خواهید دید که  -5

 است .

  

یکی از بازي هایی که سالهاست شیاطین با انسان ها می کنند ، ایجاد اختالفات بین مردمی 

  است که با روش هاي مختلف معنویت را جستجو می کنند . 

  هستند .ن اطیعلت درگیري و مشاجره هاي مذهبی تقریبا در همه حاالت شی

  زدند افسانه ره حـقـیـقـت نـدیـدنـد چـون    بنه عذر را همه مـلت دو و هـفـتـاد جـنـگ

از منظر حقیقت ، تمامی عرفاي راستین ، تمام مردان و زنان جوینده حقیقت به سمت درستی 

 د و لطف حق شامل حالشان می گردد ، هر چند بعضی راهها سریعتر به مقصد میرسند .می رون

 تــا یــار مــرا بـه شـسـت گـیـرد            ام چـو مـاهـیدر بــحــر فـتـاده   

 آیــا بــود آن کــه دســت گـیـرد            ام بــه زاريدر پـــاش فــتــاده    

  هدف طریق هاي معنوي :

  هاي موجود ، یکی از اهدف زیر را دنبال می کنند : در کل روشها و طریق -1

 .است  موجودات هستی یا بدنبال عروج و تعالی هستند ، که هدف اصلی خلقت -1

یا در پی کسب قدرت براي ارضاي نیازهاي نفسانی . ( گروه اخیر متمسک به قدرتهاي  -2

تحتانی می شوند ( مثل قدرت شیاطین ) که همواره بهایی باید پرداخت شود . این 
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به همین علت  -حیله گران بهایی مطالبه می کنند که باعث سقوط روحی می شود 

 . هستندمخالف استفاده از جادو و طلسمات  بزرگان معرفت بشدت

  

، امکان  بدون استفاده از حواس پنج گانه ، اطالع از مسائل علوم نهانی وآیا اطالع از 

  پذیر است ؟

مسائل امکان  ) اطالع از بقیه  خلوت ذات ربانی استجواب : ( منهاي مسائلی که در حریمِ

اهل معرفت گفته اند در پهنه  عالم ( شامل جهان سه بعدي و ابعاد دیگر )  –پذیر است 

پس در واقع همه از حال همه  –همه چیز به وسیله تارهاي انرژي به هم متصل می باشند 

بزند به همان  گر کسی حجاب هاي ظلمت و نور را کنارولی ا –با خبرند ( بطور ناهوشیار ) 

عظیمی از اطالعات که پیرامون همه مان موجود است را بدست سیل  اندازه توانایی خواندنِ

حتی کسانی که حقیقتا باوري به این توانایی ندارند هم گاهی چیزهایی  –خواهد آورد 

 دریافت می کنند .

ق طبیعی انسان را انکار می کنند کامال بازیچه شیاطین مافو * کسانی که هرگونه تواناییِ

  اط این مسئله با شیاطین چیست ؟شاید بپرسید ارتب -شده اند 

اقعی او را زیر سئوال + در واقع هر عملی که انسان را ضعیف و ناتوان جلوه دهد و ارزش و

فرض کنید دو نفر رقیب هم هستند و با هم   - شیاطین می باشد مورد حمایت یعمل ببرد

ن علت به سود دیگري تمام می شود . به همی ، مشکل دارند مشخص است که ضعف یکی

اهل معرفت شورانده اند و سبب  شیاطین در طول تاریخ همواره اهل ظاهر را برعلیه

حالج ، شمس تبریز بزرگ مردانی مانند  -ه اند دربدري یا قتل عده اي از اهل معرفت شد

  . که رنج هایی اینچنین را تجربه کردند و مالصدرا مثالهایی از اهل معرفت هستند

ینا  به او ب چشمِ ، راه انسان در صورتی درست است که اندك اندك* واقعیت این است که 

انسان یقین حاصل می کند که در حال غلبه بر  فراي ظواهر گردد . ( در این صورت ،
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 سلوك شیاطینی است که دلهاي فرزندان انسان را احاطه کرده اند و در واقع هدف اصلیِ

  غلبه بر این شیاطین است . ) ،

دربند بودن قلب ما به وسیله شیاطین  رابطه مستقیم باا در قرائت غیب ، محدودیت مدرجه 

دارد . ( یعنی اگر بتوانیم از پس شیاطین برآییم حتما پله پله صاحب معرفتی فزاینده در 

 یا نبودنِ وجود خود خواهیم شد ، و این راه بسیار مطمئنی براي شناخت درست بودن

  نیست . ) بدون معرفت هنر واال عمري خم و راست شدن –روش تهذیب ما می باشد 

  کو تحول کو طرب کو شور و حال  اي نماز اگین پس از هفتاد سال      

لوال ان الشیاطین یحومون الی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت؛ اگر شیاطین دلهاي 

  . فرزندان آدم را احاطه نکنند می توانند به جهان ملکوت نظر افکنند

لوال تکثیر فی کالمکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما اري و لسمعتم ما اسمع؛ اگر زیاده روي 

در سخنان شما و آزادي دلهایتان در برابر فساد نبود آنچه را من می بینم مشاهده می 

  کردید و آنچه را من می شنوم شما هم می شنیدید.

چه گفتگوي بیرونی ، چه  گفتگوي زیاد عاملی بسیار مخرب براي فهمیدن غیب است

بینهایت روي سکوت درون تاکید می کنند و راه  با خود . ( مکاتب عرفانی ،گفتگو کردن 

یعنی همان پایان  ، ایجاد سکوت درونی ... رسیدن به همه توانایی هاي نهفته درون را

قبه راه رسیدن به میراث حقیقی انسان را در مراگفتگوي درونی دانسته اند . این مکاتب 

  ) می دانند . ن عشق الهی به تاروپود وجودمانو گسترد

تاکید بسیار اهل معنا ( عرفا ) بر سکوت برون ، هدفی جز رسیدن به سکوت درون ندارد * 

. اگر بر شیطان  می کند مانیهمراه ی است کهشیطان غلبه برت درون ... سکورسیدن به . 

 .همراهمان غلبه کردیم پرده هایی را که او بر حقیقت کشیده کنار می روند
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اهل ظاهرمان را  –ما را از آگاه شدن به حقیقت دور می کنند شیاطین هر بار با ترفندي * 

ارواح مستعد را  –چنان برعلیه اهل دل می شورانند که حکم به کافري آنها می دهند 

جمعی از  –مشغول زرق و برق مادیات می کنند و آنها را آلوده به گناهان می نمایند 

گرفتار شکم چرانی و حرص جمع آوري مال و طمع و غرور و حسادت می  مذهبیون را

( زندان  ند که نکند کسی از این زندانو در هر صورت تمام تالش خود را می کن –نمایند 

و به  – ما را درگیر زدوخوردهاي غیر ضروري کرده اند ه چگون ود و ببیندزاد شآ قلب )

کشور  تالش می کنند یاري آن متحدان شیطان صدها میلیارد دالر اسلحه میفروشند و

  . کنند مستحکم تر را شیطان

) را  illuminatiاعضاي ایلومیناتی (  ت که ، شیاطیناین اس فعلیِ دنیايِ ما حقیقت* 

و همانها هستند کنترل می کنند ، ایلومیناتی ها گردانندگان دولت مخفی جهانی هستند 

( و مابقی  آمریکا سرمایه داران منحرف ، -هستند به آنها وابسته  که بسیاري از ثروتمندان

( و نظام  آمریکا همه کشورهاي دیگر مشغول کپی برداري از - را می چرخانند جهان )

 متفاوت ، تحت سیطره شیاطین پس همگی با درجات اولویت بندي هستند  سرمایه داري )

  قرار گرفته اند .

  

  حقیقت روح :

  همانگونه که بزرگان اهل معرفت همچون حضرت مولوي در شعر زیر سروده اند :
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شــدم نـــامــیمـــردم و  جـــمـــادیاز   

بــرزدم حــیــوانوز نـــمـــا مــردم بــه   

شـــدم آدممــــردم از حـــیـــوانـــی و   

 پـس چـه تـرسـم کی ز مردن کم شدم

 حـــمـــلـــٔه دیـــگــر بــمــیــرم از بــشــر

پــر و ســر مـــلـــایـــکتـــا بـــر آرم از   

 وز مــلــک ھــم بـایـدم جـسـتـن ز جـو

وجـــھـــه کــــل شــــیء ھــــالـــک الـــا  

 بـــار دیــگــر از مــلــک قــربــان شــوم

آن شـــوم آنــــچ انـــدر وھـــم نـــایـــد  

گـردم عـدم چـون ارغنون عـدمپـس   

 گـــویـــدم کـــه انـــا الــیــه راجــعــون

 

* روح در مسیر حرکتش در این دنیا و دیگر دنیاها از میان حاالت مختلفی از آگاهی مانند جماد 

و انسان حرکت می کند و سپس وارد حاالت لطیف تري از  -حیوان  -نما (گیاه)  –( بیجان ) 

اند  می رسد که آن را عدم نامگذاري کرده نهایی حالت و سپس به –آگاهی می شود ( مالئک  ) 

صل می شود ( هر . نقطه اي که آگاهی مخلوق ، به آگاهی خالق مت معناي نقطه شروع حرکتبه 

قابل درك نیست ، تنها قابلیت اجرا شدن دارد و زمانی درك  چند این حالت در محدوده منطق

می شود که هیچ سئوالی نمی ماند ، زمانی که مقام فنا حاصل می شود ، در واقع انتهاي صعود 

  ) بقاء و اتصال کامل به مقام ازلی ( خدا )ان مقام روح ، یا هم

  

* در سالهاي اخیر در پیامهاي فرستاده شده به مردم زمین که پاره اي از انسانهاي خیرخواه 

  ساکن در بخشهاي دیگر فضا همچون :

  )ALAJE from the light dimension of the pleiadian star systemآالیا از پلدیان(
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 سایروس سیارهسالوسا از 

  )GRAMAHA of the Asta Galactic Commandگراماها از استا (

 مردمان اندرومدا و ...

انسان و دیگر موجودات عالم هستی در مراتبی از سیروتحول گفته شده ... براي ما فرستاده اند 

داروینی یا هستند و در هر دوره وارد مراتب تازه اي از تکامل ( منظور بسیار فراتر از تکامل 

  تناسخ هندو می باشد ) خود میشوند .

قام ازلی روح را وارد آمده که م  the_pleiadean_missionدر کتاب بسیار پر رمز و راز 

 می یابد ) : می کند ( خلقت در هفت طبقه گسترشگاهی هفت مرحله آ

seven cycles of consciousness, beginning with intelligent 

light, which turns into fluffy matter, then gas, minerals, flora, fauna, 

and 

finally the human form.  

  

ابتدا خدا یا همان مقام بی نام ( وجود ازلی ) انوار هوشیار آگاهی را می پراکند ( خداوند 

 –سپس گازها  –بعد ماده لطیف از انوار حق شکل می گیرد  –نور آسمانها و زمین است ) 

 و سرانجام دردانه خلقت انسان . -حیوانات  –گیاهان   -معدنیات 

آنقدر بصیرت وتجربه پس از آن انسان شروع به کسب تجربه و تکامل می کند تا روزي که 

  خداگونه شود .کسب کند که 

در مراحل موجودات را ،   اء وجود دارد این است که شیاطین* مشکلی که در این ارتق

از نظر  ند که به علت پیروي از نفس ،شیاطین موجوداتی هست –می کنند  گرفتارمختلف 

  معنوي تنزل درجه داده شده اند .

دي واقعی را فراموش کرده پیغامی که مکررا به بشر داده می شود این است که شما آزا* 

یعنی ما اسیرانی هستیم که نسبت به اسارت خود بی اطالعیم . احساس می کنیم  -اید 
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هیچ چیز جاي خودش نیست ، از دست زمین و زمان شاکی هستیم ، و از زمین وآسمان که 

حقیقت این است که ما بصورت مداوم  -خواهیم ، ولی حقیقت ساده است  توضیح می

انتخاب هاي اشتباه می کنیم و تا روزي که خود را آزاد نکنیم دردهایمان به انتها نمی 

  رسند .

  

  ↓حقیقت بزرگ

دون ذره اي این است که راه سعادت را زمانی بطور کامل ( ب ا به عنوانِ بشرمشکل بزرگ م

مشکل  -که خود را از دست موجودات شیطانی رها کنیم  شک ) می توانیم درك کنیم

به ما مشاوره  خواهیم از دست او خالصی یابیمبزرگتر این است که همان کسی که می 

که متاسفانه ما حتی تشخیص نمی  –اشتباه می دهد ، ( مشاوره بصورت زمزمه هاي درونی 

دهیم که بسیاري از زمزمه هاي درونی متعلق به ما نیستند بلکه متعلق به موجودي هستند 

  که قصد دارد تا همیشه ما را برده خود نگهدارد . )

عملیات هستند بسیار زیاد است . در  انجام ولکه در زمین مشغ فرازمینی هاییتعداد  *

 ، در شبکه که به زبان انگلیسی با نام زیر KGBتوانید به کتاب سري یصورت عالقه م

 اینترنت موجود است مراجعه کنید :

Book of Alien Races: Secret Russian KGB Book of Alien Species 

  

پیشرفته (  یک نژاد -گذارند  تاثیر از بقیه روي زمین بیشتر ... شیاطینی که گفته شده* 

آمده اند و به علت برتري   Draco بیشتر از صورت فلکی اژدها = ) هستند منفیولی 

می کنند . به این نژاد رپتایل  دارند از ما سوءاستفادهذهنی و تکنولوژیکی که نسبت به ما 

است که آنها چند  این علت ها یا خزندگان فضایی گفته می شود . ( برتري هاي آنها به
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خلق شده اند و با داشتن زمان کافی کامال با توانایی هاي خود  بشر میلیون سال قبل از

  آشنا شده اند . )

    

 انسان هاي کرات دیگر ، عده اي از ارواح مردگان  با خواست و * عالوه بر پیامبران ، عرفا

و این موجودات و توطئه پنهانی این موجودات  ارتباط برقرار کرده اند و در مورد خود

  آنها ، به بشر اخطارهاي جدي داده اند . متحدانِ زمینیِ

 ام مونتاك کین به همسرش می باشد .یکی از این موارد پی

  پیام مونتاگ کین ( بعد از مرگ ) به همسرش دیده می شود : در زیر بخشی از

 ري درباره نظم نوین جهانی :افشاگ /پیامی از مونتاگ کین به همسرش
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از کره شما نیستند   حاکمان تاریکیها . مهم اینست متوجه شوید که واقعا چه خبر است

. انسانها بشدت  بکشانند (زمینی نیستند) و بهمین دلیل می توانند شما را اینقدر به بیراهه

. شما بطور  علیل و زار شده اند و بهمین جهت آنها می توانند تحت کنترلشان بگیرند

. آنها  طبیعی استانداردهایی دارید ( یعنی حاضر نیستید هر کاري بکنید ) ولی آنها ندارند

 بهر وسیله اي متوسل خواهند شد .

ه بر آنها اثر کند موجود نیست.  شما هم هیچ سالح و وسیله اي روي کره شما (زمین) ک

 .اکنون در حال جنگ در سطوح مختلف هستید

کمکهاي فراوانی از نواحی مختلف بشما می رسد . دنیاي روحها و ساکنان تعدادي از کرات 

گونه ها هستند که کره شما را به  . تعداد کمی از آن شیطان مصمم به نجات شما شده اند

 . اند باج خواهی نگاه داشته

. شما شاهدید که طوفان (برعلیه سیاهکاران) آغاز شده و حقایق به شما عرضه می شوند 

) امکان اختفاي حقایق بیش از این وجود ندارد.  نخواهید ماند ( دیگر مانند گذشته در جهل

شما براي رهایی خود به دانستن حقایق نیاز دارید. آگاه باشید که هستند در بین شما 

آنها خود  .احساس امنیت مجازي ایجاد کنند ، صد دارند شما را گمراه کردهکسانی که ق

د. ( یعنی بوسیله شیاطین تحت کنترل ن منظور از آنها بهره گیري می شونمی دانند که بدی

  قرار گرفته اند )

پول ابزار سیاهکاران است و نه از آن نور . بوسیله سیاهکاران ساخته شده تا زندگی شما 

کنند . شما باید بپذیرید که آنها در اینکار کامال موفق بوده اند چه شما تماما به را کنترل 

آن بستگی پیدا کرده اید. وقتی که چشمان شما به این تقلب بزرگ باز شد ، پول قدرتش 

 را از دست خواهد داد.
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اگر شما می دانستید ما با چه شدتی در این طرف زندگی (غیر فیزیکی) تالش می کنیم  

این (آزادي) را براي شما بیاوریم شما اینقدر بی صبري نمی کردید. ما با اتحاد با یکدیگر  که

 .قوي تر از همیشه خواهیم بود

آنها به او حمله کردند تمسخر و در  ید که هرکس حقیقتی را بازگو کردطی سالها دیده ا

  نهایت محکومش کردند. 

. روحها از او حمایت کرده تشویقش نمونه بازر آنست  (Mr. David Icke) دیوید آیک

اما  ، حتی مورد ضرب و شتم هم واقع شدمی کنند براه خود ادامه دهد. حاال نگاهش کنید 

کسانی که او را امروزه باور دارند بیش از آنچه که او حتی تصورش را بکند  . پیروزمند است

واقعیتی که در صدد  هستند. او زندگی خود را وقف آگاهی دادن و باز کردن چشم مردم به

  . است نموده ان بودبردگی آن

 آنها می توانند افکار شما را ماهرانه کنترل و موجب شوند هرچه حاکمان تاریکیها

(Cabal)   ساعت شبیه سازي و کپی  36می گویند بپذیرید. یک انسان می تواند طی

شود (آنها این تکنولوژي را دارند که انسانها و حیوانات را بصورت کامل و زنده شبیه سازي 

کنند بنحوي که بین اصل و بدل هیچ تفاوتی نباشد) و این نشانه آنست که چقدر حاکمان 

انست از دیدگاه تکنولوژیکی پیشرفته هستند. شما هرگز نخواهید تو (Cabal) تاریکیها

اطمینان داشته باشید شخصی که با شما روبروست در واقع همان کسی است که شما دیدن 

 .باشد و نه شخص اصلی Clone او می تولند یک کپی -او را باور دارید 

شما نباید اشتباه کنید چرا که تصمیمات شما نتایج عظیمی خواهد داشت. من همیشه 

صی که شما با آنها روبرو هستید وجدان نداشته گفته ام که این کار ساده اي نیست. اشخا

خالی از هرگونه همدلی با انسانها هستند. کافی است شما نگاهی به تاریخ خود بیاندازید 

تا متوجه شوید با چه چیزي روبرو هستید. هر اتفاق ناگواري که در جهان شما رخ داده 

بیدار شوید و ببینید حقایقی  برنامه ریزي و اجرا شده. (Cabal) بوسیله حاکمان تاریکیها

 که با آنها روبرو هستید .
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به دفعات درمورد اهمیت عشق گقتگو شده. ( زیرا عشق واقعی تنها چیزیست که می تواند 

آنها را عقب بزند ) شما باید از خود شروع کنید. اگر شما خود را دوست ندارید و آنچه که 

ا را دوست داشته بپذیرند (یادآوري: هستید نپذیرید چگونه انتظار دارید دیگران شم

منظور از این عشق نوع رمانتیک آن نیست). تحت تاثیر عشقهاي هالی وودي نباشید ، 

چرا که اینهم بدقت طراحی شده تا افکار ساده لوحان را بخود جلب کرده احساس 

 .دروغینی از حقیقت بوجود آورند

ین نمی توانند با وارونه جلوه دادن شما دانشمندان و پزشکان فعالی دارید که بیش از ا

حقایقی که مجبور به عرضه کردنشان به مردمی که آنها را امین خود میدانند زندگی کنند. 

نظر درستی درباره اطالعات غلطی که در مورد داروها و درمانها و غیره داده می شود داشته 

ی دهد که حقایق را فاش باشید. تغییرات در انرژیهاي کره زمین این امکان را به آنها م

کنند. آنها براي نجات شما کار می کنند ، بحرفهاي آنها گوش کنید قبل از اینکه کورکورانه 

آنچه را که بشما عرضه می شود بپذیرید. شما چگونه می توانید به توصیه هاي پزشکان 

؟ و اعتماد کنید درحالی که آنچه که به دانشجویان می آموزند با حقیقت مغایرت دارد

 دانشجویان بدون کوچکترین پرسشی آنچه را که به آنها آموزش داده شده پذیرفته اند. 

همیشه مد نظر داشته باشید که داروهاي طبیعی (گیاهی) بوسیله خداي مهربان ارزانی 

 شده تا شما تا وقتی که روي کره زمین هستید رنج نبرید.

ید. از این چالش لذت ببرید. شما از شما در هیجان انگیزترین دوران تاریخ زندگی می کن

قبل می دانید که موفق خواهید شد و در آن تردیدي نیست. لطفا این اطالعات را پخش 

کرده یکدیگر را حمایت کنید. اتحاد شما را قوي می کند. هرگز از بازگو کردن حقایق 

 .نهراسید

متاسفانه این امر غیر  .بسیاري از شما تحت تاثیر انرژي هایی( انرژي هاي منفی ) هستید

 قابل اجتناب است. تالش کنید با آن بسازید. دلیلی بر احساس خطر نیست.
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حرکت بسوي نور در حال شتاب گرفتن است. لطفا حداکثر تالش خود را بمنظور گسترش 

(راستی و حقیقت) به آنهایی که فاقد آنند کرده و همچنان با ایشان مهربان باشید. برخی 

 سته بحساب آیند را ندارند.حال اینکه برخا

این خیلی ضروري است که همه بدانند چه بر سر نژاد انسانها آمده که بشود آنها را کنترل 

   .و مدیریت کرد

من مدت کوتاهی پس از درگذشتم برایت توضیح داده ام که نژاد بشر (از دیدگاه ژنتیکی) 

تاریکیهاست و (نتیجه آن) دستکاري شده است. جهان در حال کوتاه کردن دست حاکمان 

موجودیت مجدد موجودات انسانهاي نورانی با قدرت فکري و روحی فراوان خواهد بود. 

(دستکاریهاي ژنیتیک نژاد انسانها) موجب بیماریهایی براي انسانها می شود که هرگز 

درباره آنها سخنی گفته نشده ، بدین سبب که دلیل اصلی این (دستکاریها) همین (ایجاد 

 ژاد بیمارگونه) است. این امر همه بخشهاي هوشیاري و بیداري را شامل می شود.ن

نوع بشر کرده اند  یی که آنها باکارها ته بودم که مواجه شدن با واقعیت و دركمن قبال گف

کار ساده اي نیست. چرا اینهمه کودکان دزدیده شده اند؟ واقعا پذیرفتن اینکه هنوز آدم 

ل است و این ( آدمخواري ) فقط می تواند با آگاهی عمومی مردم خواري وجود دارد مشک

  .متوقف شود

نخواهد  سال پیش طراحی شده به نتیجه نهایی) 2000نقشه پنهانی شیطان که دوهزار (

رسید. انسانها در حال پس گرفتن قدرت خود بوده با همکاري یکدیگر کره زمین را پس 

ساخت که جنگ موضوعی مربرط به گذشته خواهند گرفت. ما جهان بهتري خواهیم 

محسوب شود. این احتماال ارزش از خود گذشتگیها و قربانی دادنها بمنظور برقراري صلح 

را باور  (Cabal) و عدالت براي جمیع مردم را دارد. بیانیه هاي دروغ حاکمان تاریکیها

دي شماست اعتماد نکنید. تنها کار آنها ایجاد ترس و وحشت است. به خداي مهربان که ها

کنید و هر کجا تردید داشتید (از او) راهنمایی بخواهید. از نقشه هاي حاکمان تاریکیها 

همیشه با خبر باشید و بدین ترتیب شما ساده لوحانه گفتار آنها را باور نخواهید کرد. نقشه 
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زیادي مردم) را که خواستار صلح هستند تعقیب کنید. اطالعات بسیار ( ٪99ها (و اهداف) 

در این مورد در اینترنت است. فقط کافی است که دورهم جمع شده ، افکار و احساسات 

اجازه ندهید که حاکمان تاریکیها شما را ارعاب کنند. شما به  خود را هماهنگ کرده ،

دستیابی به اهدافتان بسیار نزدیک هستید. همچنانکه تعداد شما افزایش می یابد ، آنها 

محو می شوند و دیگر طال هم آنچه را که می خواهند برایشان نخواهد بدون دریافت کمک 

آورد و در این مورد هم شکست خورده اند.( عده اي از شیاطین براي زنده ماندن نیاز به 

عشق (بدون قید و شرط الهی) بار دیگر حاکم  .طال دارند ) آنها همگی در بهت و حیرتند

داییها و مذاهب دروغین ( غیر الهی ) محو شده بر جهان شما خواهد شد. همه ترسها ، ج

مردم خود کنترل و هماهنگی (و تدارك) غذاي  .خاطره اي دور از آنان باقی خواهد ماند

غیر شیمیایی) را براي نیازمندان بعهده خواهند )سالم ، آب پاکیزه و داروهاي طبیعی 

را (بنحوي که) حداقل گرفت. مردم خوب گردهم آمده برنامه ریزي می کنند چگونگی کار 

اختالل در آن باشد ، وقتی که سیستم کنترل (موجود) از سر راه کنار برود ، مردم آزاد 

شده براي خود تصمیم خواهند گرفت. چه کارهاي شگفت آوري که مردم پس از گردهم 

  .آیی می توانند بکنند

  ما گام به گام همراه و راهنماي شما خواهیم بود. 

عظیمی بجلو براي آسانتر کردن زندگی براي همگان خواهد بود. انرژي مجانی گام 

)( .آزمایش شده و کامال آماده بکارگیري است و فقط باید بکارش گرفت (تکنولوژي مربوطه

یعنی در صورت رهایی از دست شیاطین به ما روش دستیابی به انرژي مجانی آموزش داده 

 .ه را با اطمینان بسازیمخواهد شد )  بیایید با هم حرکت کرده این آیند

اخبار (رسانه هاي همگانی) شما در سرتاسر جهان زیر کنترل (و سانسور شدید) است. 

همه خبرها از یک منبع پخش می شوند. روزنامه ها (کلمات متن) خبرها را کمی دستکاري 

فکار و جابجا می کنند که نشان ندهد از یک مرجع آمده اند. آنها اینکارها را می کنند تا ا

مردم باید گردهم آمده (خود) تفاهم کنند که چه   - شما را زیر کنترل داشته باشند
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چیزهایی (قوانینی) باید پذیرفته شوند. هر روز قوانین بیشماري تصویب می شود که شما 

از آنها بی خبرید تا وقتیکه شما ندانسته خالف آن قانون عمل کنید. عمال حکومت باید 

 (میان مردم و براي (حفظ) مصالح عموم و نه فقط براي(حفظ منافعبوسیله مردم و از 

 بانکداران (و ثروتمندان) برگزیده شوند. 

زندگی می کنید ولی این نعمتها بین همه تقسیم نشده است. بیش از  شما در جهان وفور

  این اجازه ندهید که در امور شما دخالت شود. 

 

پا پیش گذاشته با بازگو کردن حقایق و تجربیات  افراد بسیار خوب و صادقی وجود دارند که

خود سعی دارند همه مردم خوب کره زمین را گرد هم آورند. این امر هزاران سال است که 

روي زمین اتفاق نیافتاده و این (همان) کاریست که شما آمده اید تا انجامش دهید. ما (از 

بهم می پیوندند. نژادها و اعتقادات هم اکنون) می توانیم به بینیم که همگی مردم بسادگی 

نباید مانع آن شوند. نوع بشر باید متحد شود. آنهایی که بین شما بوده انسان نیستند باید 

بجایی که از آن آمده اند بازگردانده شوند. بازسازي خرابکاریهاي تعمدي آنها در روي کره 

نطور که مفسدان جهانخوار زمین و نژاد انسانها به مدت کوتاهی وقت نیاز دارد. چه هما

برنامه ریزي کرده بودند که انسانها را نابود کنند ، ما هم براي خود برنامه هایی براي 

بازسازي زندگی روي کره زمین با کیفیتی که در زمانهاي دیرین ، وقتی که زندگی با حداکثر 

  .امکانات و شادي خود تداوم داشته عشق غالب و آزادي لذتبخش بود ، داریم

 

من بشما اطمینان می دهم که کارها (بسرعت) در جریان است ، مفسدان جهانخوار 

(Cabal)   هرگز بدان اعتراف نخواهند کرد. آنها می خواهند که شما را در تاریکی و زیر

  کنترل خود تا آخرین لحظه ممکن نگاه دارند. برخی از آنان در تالشند تا از سیاهکاران

(Dark Ones) رند. آنان با پی بردن به اینکه چقدر نقشه هایشان شیطانی بوده کناره بگی
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. بعضی از آنها بقدري شیطانگونه اند که هر کجا که می روند سایه اي از  خواهان نجاتند

 تاریکیها را با خود می برند. 

 

نوع بشر کارهاي زیادي دارد که باید انجام دهد. بدن او تغییر داده شده ، تاریخ وي 

و عوض شده (با واقعیت تفاوت فاحش دارد) او در بیابان گیجی و سردرگمی دستکاري 

بمدت دوهزار سال سرگردان بوده ، اما با همه این احوال توانسته زنده بماند و (اینک) 

که در  ٪99قویتر شده. دانشی که بتازگی بدست اورده ترس او را ریخته ، چنین است آن 

هماهنگی کامل گردهم خواهد آمد تا به آینده اي برسد که در این لحظه فقط در رویاهایش 

که من درگذشتم راه درازي طی شده است. ما در (دنیاي) روحها  2004از سال   .است

تمامی وسعت و گستردگی عظیم هوشیاري (مردم) را می بینیم. این در حقیقت یک شادي 

آنهایی که کمک کرده اند سپاسگزاریم. چه هر تالشی در این طرح بزرگ است. ما از همه 

عظیم بسیار مهم است. این یک کار بزرگ گروهی است ، با اتحاد می توانیم کوهها را جابجا 

شما آینده اي شگفت  .کنیم و چنین خواهد شد. هیچ امري نخواهد توانست مانع ما شود

ي ضعیف داشته ویرانگریهایی در زندگی شما انگیز در پیش روي دارید. آنهایی را که نور

کرده اند عفو کنید. دلتان بحالشان بسوزد ، چه هرگز شادي عشق را و احساس تعلق به 

  ( پایان ) عشق را تجربه نکرده اند.

بر ذهن همه ما   تاثیرات کنترلی می گذارند و جالب   ،کم و زیاد  نان نامرئی ماآري همنشی

سازمان یافته عمل می کنند بعبارتی براي آینده بشر ( و آینده است بدانید آنها بسیار 

  ب و خیالهاي بسیاري دیده اند .کشورمان ) خوا

	 	

  شیطان کیست ؟
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تحقیقاتی کرده اند و نتایج بررسی هاشان  ی که روي مساله شیطان* تا اینجا تقریبا همه دوستان

را در اختیار عموم قرار داده اند بیشتر روي داستان ابلیس تمرکز کرده اند و اکثرا تنها از منابع 

دینی استفاده برده اند که بسیار الزم است ( ولی به نظر می رسد براي شرایط فعلی بهیچوجه 

  کافی نمی باشد )

اویه دید بازتر اجتناب ناپذیر است و پافشاري بر روندهاي سابق بنا به علل زیر بررسی با ز

  ( شیاطین از کسانی که حقیقت را افشاء می کنند تنفر فراوانی دارند ) :کامال خواست شیاطین میباشد 

  اوال : ابلیس و سپاهش یکی از گروههاي شیاطین هستند ( که البته گروه پر اهمیتی می باشند )

جعلْنا لکُلِّ نَبِی عدواً شَیاطینَ االنْس و الْجِنِّ یوحی بعضُهم الی بعض زخْرُف الْقَولِ و کَذلک  «

این چنین در برابر هر پیامبري دشمنی از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم که به طور سرّي  ;غُرُوراً

  )112(سوره انعام، آیه  ». گفتند سخنان فریبنده و بی اساس را براي اغفال مردم ـ به یکدیگر می

دوما : تغییرات بزرگی که شرایط کنونی زمین ( و فرازمین ) به وجود آورده نیاز به بررسی چند 

  ضلع تاریکی را اجتناب ناپذیر کرده. بعدي مساله شیاطین یا در واقع همان متحدانِ

در  اند مصمم و انسانهاي کرات دیگر ، پادشاهی فرشتگان ، ارواح بزرگان بشري * قادر متعال

بشر ( قبولِ بارِ امانت ) عبور  مسئولیت  – که ما مبارزه را ببریم به ما کمک کنند آنقدر این نبرد

  مرحله با سربلندي است . از این

  و ... ؟ ؟هستند ؟ چگونه هستند ؟ چرا شیطان شدند  شیاطین چهدرباره شیاطین : 

( و آگاهانه و با رضایت از  موجودي است که با ظلع تاریکی پیمان بسته هر شیطان -1

  روحِ شیطان دست به اعمالی پست ،و بخاطر رضایت درخت ممنوعه تغذیه میکند )

لذت ، ثروت ، قدرت  مانند د و به خاطر این اعمال ، پاداشیمی زن و گناه آلود ظلمانی

 گردیده ، و در نهایت گرفتار نتیجه اعمالش ولی بهرحال روحش و ... دریافت می کند

مجبور می شود راهی پردرد را براي پاکسازيِ خود از گناهان انتخاب کند ( اختیارا یا 

 . اجبارا )
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نه نبود اینگواگر  –در درونمان هستیم  ما با درجات متفاوت ، میزبانِ یک شیطانهمه  - 2

در حقیقت راه برگشت  –ی بردیم بسر م در همین لحظه در ملکوت ( جهانهايِ بهشتی )

 به خانه ( جهان هايِ بهشتی ) غلبه بر همین شیطانِ درونی مان است .

شیطانی مانند ابلیس ( یکی از سقوط  –شیاطین ِ خرد و درشت بسیاري وجود دارد  -3

و منزلتی داشت بر اثر سقوط و هدایت  کرده ها ) که زمانی در جهانهايِ بهشتی مقام

 انحراف ، بشدت سقوط کرده و تبدیل به یکی از شیاطینِ بزرگ گردیده بشر به سمت

، قدرت شیطان با پلیدي و میزان گناهانش رابطه مستقیم  در مسلک تاریکی – است

 دارد .

 ↓گوهرِ دانش 

هر انسان و یا هر موجود دیگري ( حتی اگر در جهان هايِ بهشتی باشد ) بر اثر سقوط  -4

 – تغییر  میکند ماهیت میدهد و ابتدا در درون و سپس در بیرون ( جسما ) تغییرِ ،

) شروع به انجامِ اعمالِ  و غفلت منظور این است که هر کس عامدانه ( نه از رويِ اجبار

دوستان  –تبدیل به یکی از شیاطین می شود  پلید کند پله پله تغییر ماهیت میدهد و

یعنی ما انسانیم اگر مانند  –ا را درونمان می سازد این به این معنی است که ماهیت م

یعنی اگر عمدا شروع به انجامِ  –یک انسان فکر کنیم ، احساس کنیم و عمل کنیم 

 اعمالِ پلید کردیم در نهایت کامال تبدیل به شیطان می شویم .

این است که کسانی که با پیروي عامدانه از شیطان ، کارهايِ پلید  آیا منظورسئوال : 

  ) جسماًحتی (  ؟ می کنند حقیقتا تبدیل به شیطان می شوند

 د ولی در دنیاي بیرونی ( هنگامینتبدیل به شیطان می شو و ماهیتاً بله جسماً : جواب

این دقیقا رازِ  ( شوندبه شکلِ انسان دیده می د ) نقرار دار که جلوي انسان هاي عادي

این همان رازِ پشت انسان هايِ با مردمک  –پشت پرده تغییرشکل دهنده ها است 

دیدید  رويِ دوپا امیدوارم از این به بعد هر کس را –عمودي و زبان سوسماري است 

  )انسان نپندارید . 
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  چرا ما نمی توانیم آنها را ببینیم ؟ سئوال :

دو دسته توانایی دیدنِ آنها  –جواب : شما نمی توانید چون از نظر معنوي نابینا هستید 

ارواحِ مردگان دوم  – و پیروانشان ) دیگر شیاطین ( را دارند : اول هم مسلک هایشان

  مومنینِ حقیقی ، عرفا ، سالکان ، فرشتگان و . . .، 

  

  : شیاطین و مفلوکیِ مکافات عمل

که مفلوك ترین و بیچاره ترین موجودات هستی ، همان شیاطین هستند حقیقت این است 

نتیجه اعمالِ پلید  بواسطه اجباري است که زیرا اکثر اعمالِ پلیدي که انجام می دهند

  ) سقوط می کنند hellو اینگونه به بدترین نقاط هستی یعنی جهنم (  –گذشته شان است 

مجبور  از مجازات عملشفرض کنید کسی مرتکب عملی مانند قتل گردیده و براي فرار  -

به تباه کردن  انجام دهد این شخص تا روز مرگ است بازهم اعمال جنایت آمیز دیگري

  روح خود ادامه می دهد ولی در نهایت باید با تاثیرات منفی اعمالش روبرو شود .

  : آیین هاي شیطانی از يراز

در جهانهاي  ، پلید جنایات و اعمالِ شیطانی این است که با انجامِ رازها در مکاتب ی ازیک

عده اي از این البته (  به وجود می آید شیطانی نهايِ زیرین ) یک موجودتاریک ( جها

می  قویتراین موجودات با انجام پلیدي  -باستان هستند )  موجودات متعلق به دورانِ

شیطانی مانند کاباال ،  در آیین هايِند . می ده پلیدي می کنند پاداشآنها که د و به نشو

  مورد پرستش قرار می گیرند . این موجودات و ... رستیفراماسونري ، شیطان پ

  . و چه می سازیم هوشیار باشیم چه می آفرینیم

د نبصورت گاوي عظیم ، جغدي غول پیکر یا درنده بالدار تجسم داده می شون اطیشی این

) به آنها داده pazuz) ، پازوزو (baphomet) ، بافومت (molechو نامهایی مثل مولوخ ( ،
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( یا  جسمی اختیار کرده نِ فراوان ، گاهی این موجوداتپیروا در صورت داشتنِ - می شود

ت کامل وارد دنیاي ما می شوند و بصور بهتر بگوییم جسمشان را تغییر و تحول میدهند )

فعال هدف پیروان شیطان وارد کردن  –( بزرگترین هدف پیروان شیطان همین است 

 انرژيِ موجودمیزانِ  این شیاطین را و جسمِ توانایی–شیطانی بنامِ پازوزو به بعد ماست 

  د . )تحت تاثیر قرار می ده

اعتقادات و مراسمات را خرافه پرستی می دانند بعضی از افراد از روي بی اطالعی ، این + 

  . ولی دالیل محکمی وجود دارد که مسئله بسیار جدي است :

اوال افرادي که بقول خودشان دنیا را اداره می کنند در این مراسمات دست دارند و به  -1

 آن باور دارند .

دات برقرار دوما نخبگان مکاتب اسراري ، در مراسماتشان ارتباط کاملی با این موجو - 2

می شوند که این قدرت ها در  ضی از آنها وارد ابعاديبع –می کنند و آنها را می بینند 

 آنجا حضور دارند .

سوما پاداشی که بر اثر مراسمات و قربانی ها دریافت می کنند ( ثروت ، تکنولوژي ،  -3

 قدرت ) براي همه مشهود است و شکی باقی نمی گذارد که قضیه جدي است .

ن دالیل دیگري هم وجود دارد ، مثال اینکه قضیه آنقدر جدي است که اعضاء در ضم -4

کودك خود را حتی را می پذیرند و بعضی ها  اتی مثل قربانیاین مکاتب ، انجام جنای

 کنند .می قربانی 

درست این است که  – خرافه پرستی ، گفته اي است کم خردانهپس اینکه کسی بگوید 

تاریکی .  سقوط وگفته شود راه 

) تدارك دیده  Illuminati( راي شیطان پرستها و ایلومیناتیب با امکاناتی که دنیايِ جدید

قربانی کردن از  .  مثل است ، قربانی کردن بیگناهان صورت هاي جدیدي به خود گرفته
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( حادثه  حوادثی مثل سقوط جرثقیل انتشار بیماري هاي جدید و ، طریقِ جنگ افروزي

 و آتش سوزي هاي عمدي . عربستان )

!  جدید از پنتاگون به سرقت رفتهبیماري  800چند سال قبل طی یک رسوایی اعالم شد 

، سارس و  بیماري هاي نظیر سیاه زخم،  ت افشاء شدهآیا می دانید بنا به اطالعا -

هدف از شیوع .  آنفوالنزاي خوکی از جمله بیماري هاي ساخته شده توسط پنتاگون است

فروش واکسن و دارو توسط  ، عالوه بر قربانی دادن به خدایان شیطانی ، بیماري هااین 

شرکت هایی است که به سران جمهوري خواهان و دموکرات هاي ایاالت متحده آمریکا 

  . ( و این قسمتی از هدیه اي است که آنها دریافت می کنند . ) تعلق دارند

این موجودات شیطانی از  مقدار انرژي مثبت و منفی سکنه ، بنا به * در هر اجتماع ،

  قدرتی کم و زیاد برخوردار می شوند . 

مکاتب  که در این مورد داریم ، یو غفلت گرفتهبا خوابی که سالهاست اکثر ما را فرا 

( از ما  . نسل جوان و نوجوان ما هستند یدنِ، در حال به تباهی کش یطانی وارداتیش

  ما نشنیدن )از ش گفتن ،

که با مقدار  شوروي سابق ( با تمام قدرتی که داشت ) قربانی برنامه ها و طرح هایی شد

  . در کشور ایران هم در حال اجرا هستند ،سالهاست  کمی تغییر

  . از خواب سنگین بیدار شوند عداد کافی از مردم و مقاماتخدا کند ت

  را انکار می کند : فراگیر و جهانیکسی که وجود توطئه  ( دیگر بار می گوییم )

 . اندازه کافی به درك و معرفت نرسیده استبه  یا -1

 .یا جزئی از زنجیر توطئه است و سعی در پوشاندن حقیقت دارد  - 2

 یا خود از قبل گرفتار شده ... -3
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  مولوخ
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  ) sacrifice ritualپیشکش کودکان به مولوخ (  

  

  

  جغد نمادي دیگر براي مولوخ در مرکز پنتاگون 

نیروي نظامی یک کشور مسیحی چه می کند .  ( به نظر شما نماد شیطانی مولوخ ، در مرکزِ

 امیدوارم تا اینجا پوسته خوش خیالی را خورد کرده باشید . )
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  بافومت
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قصد دارند  عصر جدید که شیطان پرستان و ایلومیناتیِ قدرتی - ( درنده بالدار ) پازوزو

نام برده  دجال یا ضد مسیحعنوان  از او به -دنیامان کنند  وارد کامل و آشکار بصورت او را

امیدوارم درك کنید  –یادتان باشد همه این قدرتها توانایی تغییر شکل دارند  – ه استدش

شرایط زمین ممکن است  در صورت تیره شدنِ یوتري نیست ، بلکهاین یک بازي کامپ
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بسازیم  سرشار از عشقو  ، معنوي فتد ، پس بهتر است با کمک هم شرایطی روشنااتفاق 

  . و نیروهاي شر را دور کنیم

، همانها که بر خالف  می باشندشیطان پرست هاي سطح باال  معبود+ این موجودات همان 

  رده پایین ها ، کامال مطلع به رازها هستند .

ما همه در حال خلق و  و دعاهايِ مراسمات : افکار ، احساسات ، اعمال ،* راز بزرگ 

  د .نباال می باش به موجوداتی در جهانهاي پایین و قدرت دادن

+ پیروان این قدرتها ، براي آنها هر کاري که الزم ببینند یا دستور داشته باشند می کنند 

م یا زیاد انسان که طبیعی جلوه می کند تعداد کهر جا نیاز ببینند با ایجاد یک حادثه  -

  متاسفانه هیچ کس هم به آنها شک نمی کند . - قربانی می کنند

+ آنها راز بزرگشان را از ما مخفی می کنند و با نفوذ و دستکاري در فرهنگ ، اقتصاد ، 

کاري می کنند که ما هم  ، غذا ( هدف اصلیِ تراریخته ها ) و همه امور بشري رسانه ها

ما به خیال خودمان مراسماتشان را  -دهیم  نها به خداهاي شیطانی شان قدرتهمسو با آ

وي جهالت ( با انجام اعمال ، افکار و از ر ی گیریم غافل از اینکه اکثرمانبه سخره م

  ) مشغول کمک به آنها هستیم . احساسات منفی

  

 انی اداره می شوند ؟آمریکا  به وسیله قدرت هاي شیط آیا

کافی است سري به اینترنت ( مخصوصا شبکه یوتیوب و آپارات ) بزنید و عبارت هاي زیر 

  یا اینکه کتاب را ادامه دهید . –را سرچ کنید 

reptilian shapeshifting 

 lizard man rule america 

Satan role america 
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 reptilian role america 

از اینکه می بینید بسیاري از مقامات ، بازیگران ، هنرمندان و دچار شگفتی خواهید شد  

این  -تسخیر شده اند  جوداتی شیطانی( در بهترین حالت ) توسط مو میلیاردرهاي غربی

دیده شده آنها  –موجوداتی شیطانی کنترل جسم ، فکر و احساساتشان را دردست دارند 

مردمک چشم عمودي ، دندان هایی شبیه حیوانات درنده ،  عالئم عجیبی مانند گاهی

تغییر رنگ پوست ، فلس دار شدن چهره یا گردن ، باز شدن بسیار غیرعادي دهان ، تغییر 

. ( عالئمی که اتفاقی و ناخواسته ماهیت عجیب  ي دست دارندشکل انگشتان یا ناخنها

  ورها وارد آورده است ) آنها را آشکار کرده و شوك بزرگی به اکثر مردم این کش

  به معنی تغییر شکل گفته می شود . ) shapeshifting( به این پدیده  

هستند که با  از نژاد شیاطینِ رپتایلی ی حقیقتاعده اي از این شخصیت هاي غرب

  تغییر شکل خود به انسان ، کنترل این جوامع را بدست گرفته اند .

  

هشدار جدي : طرح تصرف مسالمت آمیز ایران با استفاده از ایجاد انحرافات اخالقی و 

تغییر ماهیت فرهنگی ، یک طرح قدرتمند براي تبدیل ایران به پایگاهی دیگر براي شیطان 

  . یمفکر چاره کن –است 

  : نکته

داخل کشور ، به هدف منحرف ساختن ملت مسلمان و همه مهمانی هاي فاسد  تولید

 مانی ها ، حداقل یک نفر هست کهانرژي براي شیاطین برپا می شوند در همه این مه

در همه این مهمانی ها حضور دارند ( و از  شیاطین –مطلع به اصلِ داستان است 

در  – ) امنیت مهمانی دفاع می کنند مگر اینکه قدرت هايِ روشنایی مداخله کنند

یکی از شیاطین در درونشان ،  ي بر اثر قرارگیريِبعضی از این مهمانی ها ، عده ا
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 –صیرت زشتی هايِ بیشتري می بینند هر چند اهل ب –جسما تغییرشکل می دهند 

تشکیل می  با مدیریت مامورانِ سازمان و نکته آخر این است که اکثر این مهمانی ها

  ) تا اجل سررسد خواهی باور کن خواهی خفته بمان –شوند 

 لیدي لوپز ، آنجلیا جولی ، جنیفر تمام بازیگران شوهاي برهنه مثل خانم هاي* تقریبا 

و بقیه با  ریحانا ، کیتی پري ، مایلی سایرساسپیرز ،تیلور سویفت ،  گاگا ، شکیرا ، بریتنی

  . جزء انسان هايِ تسخیر شده هستندمدارك کامال واقعی 

اغلب رئیس جمهورها و دیگر مقامات ارشد بسیاري از کشورها  شاید شنیده باشید که* 

هستند  انجمن هاي سري و شیطانی میان افرادي که بشدت تابعِو مخصوصا آمریکا از 

  انتخاب می شوند .

 :از روزنامھ گاردین توجھ کنید  یتکست بھ

میلیون آمریکایی باور دارند که کشورشان را بیگانه هاي سوسمار شکل ( رپتایلها )  12

بر اثر تعدد مدارکی که روز به روز  –بوده است  2013این آمار متعلق به سال  -می کنند اداره 

 100  گسترشِ یک تحول بزرگ در حال شکل گیري است  و این باور در حالِ افزایش می یابند

  باشد . درصدي می

* به عکس هایی که در صفحات بعدي می آیند توجه کنید . تصاویري واقعی از ماهیت 

 ، گزارشگرها ، سرمایه داران ، هنرپیشه ها و خوانندگان اصلی مقامات سیاسی و نظامی

در حال افشاسازي هستند  ، خیرخواه دادي از انسانها به کمک فرازمینی هايِتع -غربی 

  . شیطان اند نه فرشته هاتا همه بدانند این

ما چه گروهی سود می  و بدمستیِ القیدي انیم که از خیانت ، بی بندوباري ،می دبهتر حاال 

این موجودات شرور براي آنها که خود را به تمناها و وسوسه هاي جنسی تسلیم  –برند 

 ، عطش قدرت ند دامهایی مانند غرور ، تعصبات غلطنمی کنند دامهایی دیگر پهن می کن

  و ... ، حب دنیا
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  بسیار دیده ایم انسان هایی را که خیانت هاي جنسی نمی کنند ولی بشدت حریص اند .

بخاطر تعصب هاي غلط مذهبی همدیگر را تکه   کم خردي را کهبسیار می بینیم مومنانِ

 تکه می کنند .

  ( بصري یا تحلیلی ) شیاطین را می دیدند :  * قبال سه دسته

  که چشم دل را بینا کرده بودند .آنها  -1

 آنها که با شیطان پیمان دوستی ( فروش روح به شیطان ) بسته اند . - 2

انسان هاي بسیار تحلیل گر و هوشیار . ( این گروه با آنالیز همه جزئیات پرده  -3

براي مداخله قدرت هاي  از روي حقیقت برمی دارند زیرا دالیل بی شماري

 ی بینند )م ناپیدا در زندگی انسانها

* ولی حاال به یاري دوربین هاي فیلمبرداري که کسري از ثانیه را هم ضبط می کنند براي 

  عموم هم مدارك کاملی موجود است .

  . . . * نکته : اعضاي محافل سري  هرگز رازهایشان را افشاء نمی کنند 

  زیر : ی مانند گزینه هايبه دالیل

  وقتی شخصی در محافل درونی جاي می گیرد به این معناست که اعضاء باالدستی

و شیاطین رپتایلی که با محفل در ارتباط هستند تمام جزئیات زندگی ( شامل افکار 

در این حالت کوچکترین نافرمانی و افشاسازي  –و احساسات ) او را زیر نظر دارند 

پس شخص جرات ابراز را از  –ردد رازها باعث مجازات بسیار شدید شخص می گ

 دست میدهد .

  کنترل جسم و افکار شخص در دست شیاطین  صورت ورود به محافل درونی ،در

 . ت که شیاطین خود را افشاء نمی کنندو مشخص اس –قرار خواهد گرفت 
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  ، ورود به محفل درونی  به معنی آن است که شخص با انجام اعمال و جنایاتی

 به معنی این است کهو  –کرده است  جلبالدستی و شیاطین را اطمینان اعضاء با

نیاز علیه او استفاده مدارك و نقاط ضعف زیادي از او وجود دارد که در صورت 

 . پس برايِ همیشه ساکت می شود –خواهند شد 

* مدارك ارائه شده در سایت هاي مختلف ( مخصوصا یوتیوب ) جاي هیچ شکی باقی 

صورت مشکل در استفاده از یوتیوب ، می توانید از سایت هایی مثل نخواهد گذاشت . در 

 آپارات ( فارسی ) استفاده کنید . ( البته در این زمینه فعال غنايِ یوتیوب را ندارد . )

تصاویر زیر را ببینید : تصاویري که همه به وسیله زیرك ترین و متخصص ترین ها حال  *

راج شده اند و جاي ذره اي کلیپ هاي ویدئویی استختهیه شده اند ( این تصاویر همه از 

مواظب باشید ضعف هاي فکري که به ما تزریق کرده اند و یا  باقی نگذارده اند . ) شبهه

درجه وضوح  وسوسه شیاطینی که تقریبا همه جا هستند ، ما را از دیدن واقعیت با این

ي وحشیانه شان را مخفی شیاطین درنده  با چشم بندي ، خود و نقشه ها پرت نکنند و

  نگه ندارند .

 

  دار پوست فلس
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 ساختار صورت تغییر

  

  قبل از اینکه فرصت ها از دست بروند . –امیدوارم حقیقت را کامال جدي بگیرید 

  ) نتانیاهو ویدئوي تصویر باال موجود است ( چشم چپ رپتایلی
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  و دندان درندگان ( دندانِ رپتایلی ) دهان غیرعادي –تغییر چهره 

 

 هیالري
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 @@@ تصویر باال ( کلیپ اصلی ) دندان ها مداوما تغییر شکل داده اند . در
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 بریتنی
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  خوانندگان بی بندوبار در واقع انسان هاي تسخیر شده اند

  حقیقتا از نژادهاي دیگرند که خود را به انسان تغییر شکل داده اند گاهی هم

 زیر سئوال است . در هر دو مورد ماهیت انسانیِ آنها کامالً
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  باال تصویر خانم گزارشگر
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2نسخه  –نکات سري   

 

  ! ) بر سر آمریکا چه ها که نیامده(  اینم ترامپ

 

 موجود است .  ترامپ و دیگر اعضاي خانواده اشاصلیِ يویدئو

 سري به یوتیوب بزنید مدارك آنقدر زیاد هستند که جاي هیچ شکی باقی نمی ماند .* 

* مدارك کامال غیر قابل انکارند . به علت کاهش حجم کتاب ، تنها چند تصویر گنجانده 

  حتما یوتیوب و آپارات را ببینید . –شد 

  ویدئوهاي واقعی را ببینید . دادنداگر عکس ها به شما اطمینان ن

در حال لو رفتن  شیطان ،* سئوال : چرا در سالهاي اخیر این معامله کنندگان با 

   هستند ؟

مانیشرایط ز بااليِ جواب : به علت حساسیت همسو با مترقیِ فعلی ، گروهی از موجودات 

، به ما  با تاثیرگذاري بر این افراد ، وقتی که آنها جلوي دوربین بوده اندا ) خد روشنایی (

اینها را بشناسیم و ببینیم در پس پوسته انسانی شان چه شیاطینی خفته   کمک کردند تا

  یتی هم به همراه خواهد داشت . )است . ( امیدوارم مطلع باشید که هر آگاهی اي ، مسئول
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را به شیطان فروخته  * اینها یا خود شیاطینی هستند که تغییر شکل داده اند یا روحشان

و اطالعات دریافت می کنند . و قصد نهایی شان  ، شهرت اند و در عوض ثروت ، تکنولوژي

  است .  اقلیت باقیماندهبردگیِ  اکثریت و، نابوديِ

* پسندیده است حاال که خیلی بهتر موضوعات را می دانیم ، بار دیگر گفته هاي کندي را 

  ، مرور کنیم که می گفت :هفت روز پیش از به قتل رسیدن 

در این کشور طرحی وجود دارد که هدفش برده سازي هر مرد ، زن و کودك است ( نژاد 

  قبل از رها کردن پست ریاست جمهوري قصد دارم این طرح را افشا کنم . ،بشري ) 

  

  

این معامله گران با شیطان ، و شیاطینِ تغییر شکل  دلخوش باشیم کهمبادا * 

  دلیل : چندین به حضور ندارند کشور ماه  در دهند

اگر می بینید در کشوري مانند آمریکا اینها لو رفته اند بخاطر این است که آنجا  -1

انسانهایی بسیار تیزبین وجود دارند که واقعا دنبال نجات کشورشان و بشریت هستند 
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ستیم ولی متاسفانه اینجا اکثریت مان تنها به فکر منافع کم اهمیت شخصی خود ه –

 و به همین علت بی اطالع مانده ایم از اینکه : –

قابل توجهی از اینها وجود دارند و تقریبا خیلی از اقدامات  تعداددر وطن عزیزمان نیز 

اطمینان داشته باشید اکثر   – با مدیریت آنها انجام می شود خرابکارانه در سطح باال

 –بوسیله همین گروه اجرا می شوند  جاسوسی و خرابکاري در داخل کشور عملیات

اطمینان داشته باشید جامعه مسلمان ِایران ، با مدیریت همین گروه دچارِ فساد گردیده 

  است .

حاال پی ، و  دنکه چنین انسان نماهایی وجود داشته باش می کردنتصور  کسی تا مدتی قبل

شاید روزي لطف حق و کمک انسان هايِ تیزبین در کشور ما  –برده ایم که وجود دارند 

  هم این گروه را افشاء سازد .

 –شیاطین ( از طریق دولت مخفی جهانی ) براي ایران هم برنامه هاي کاملی ریخته اند  - 2

( در  .برنامه هایی که در سالهاي اخیر وارد فازهاي بسیار نگران کننده اي شده است 

ه زانو درآوردن ملت ایران و تجزیه و فروپاشیِ کشور ایران است مرحله اول قصدشان ب

( .  

  نکنید ، قطعا بزودي همه به یقینی کامل خواهیم رسید . ر این گفته ها شکد

لقمه حرام به فرزندمان میدهیم ( مثال حقوق هاي غیرمنصفانه می اگر  ، شبهه بدون هیچ

 بسیار نگران رستگاري جا دارد – ) به اندازه حقوقی که می گیریم کار نمی کنیم یا –گیریم 

در  – دلخوش نباشیم مانمدهاي ناحقآدر پس به – و سعادت ابدي فرزندان مان باشیم

  . مان ریخته ایمهیم دید آتش به گلوي فرزندخوا روزي اینصورت
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برنامه هاي دقیق و حساب شده اي براي کشور ما  * شیاطین و همدستانِ انسانی شان

ممکن است در نهایت به بی نظمی ، فساد ، اعتیاد  دارند که شامل تمام مواردي می شود که

  همه گیر به مواد صنعتی و آشوب اجتماعیِ عظیمی انجامد  .

موجودات نابغه باشیم تا درك کنیم چه قصدي دارند و در صورت موفقیت این  نیاز نیست 

بیفتد .  اگر شرایط فعلی را با چند سال پیش مقایسه کنیم و  ممکن است چه اتفاقاتی ،

یک نمودار براي پارامترهاي مورد بررسی ترسیم کنیم ، پیش بینی آینده کار دشواري 

 آنها -پایگاه دیگر براي شیاطین هستند  نخواهد بود . آنها در حال تبدیل کشور ما به یک

درکی از  ندانچکه بسیاري از ما  پیش می برند ، در حالی شان رام برنامه هاتما ر سکوتد

  وضعیت پیش رو نداریم .

جدي نگیرید به کار  را ي اینچنینپیام ها را براي اینکه شیاطین تالش خود* یادتان باشد 

شوید یا اینکه حقیقت را بپذیرید و شروع تسلیم آنها  اختیار با شماست که -خواهند برد 

  به تغییر کنید .

  سئوال :

  تصور شما از وجود دندان هاي یک درنده درون دهان این انسان ها چیست ؟ 

جواب : با انجام اعمال پست و مراسمات شیطانی ( و جدیدا با استفاده از نوعی تکنولوژي 

 به سمت ناحیه تاریک شخص  د و ذهن و روانِرتعاشات کالبدهاي شخص پایین می آی) ا

از جهان  قرار گیري روح یک موجود شیطانی ، یا یک موجودد و ضمینه براي نپیش می رو

  شخص راانرژيِ کالبد نقطه اتکايِدارند  تمایل این شیاطین - هاي تحتانی فراهم می شود

حیوانات  شخص شباهت هاي فراوانی به این نواحی در - حرکت دهند نواحی تحتانی به

دارد  نسبت به حیوانات بیشتري ص هوش بسیارکه شخ با این تفاوت -پیدا می کند  درنده

با قرارگیري نقطه اتکاي شخص در نقاط زیرین ، شخص از نظر جسمی تبدیل به یک  –

  مکار خواهد گشت .بسیار حیوان درنده و 
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پدیده تغییر شکل شدیم ...  تشریحِشاید در جایی دیگر  وارد  

تبدیل شدن به شیاطین انسانی را توضیح * حدیث زیر از حضرت علی مقداري ساز و کار 

  می دهد .

شیطان در درون سینه  « : امام علی علیه السالم در خطبه هفتم نهج البالغه می فرماید

(فَباض و فَرَّخَ فی »  ، سپس آن را مبدل به جوجه نمود هاي پیروان خود تخمگذاري کرد

مورِهدص( 

تخمگذاري او معرفی می کند و به دنبال آن می امام سینه هاي شیطان صفتان را محل 

، در دامانشان حرکت  این جوجه هاي شیطانی از درون سینه هاي آنها خارج شده « : افزاید

 )(ودب و درج فی حجورِهم» می یابند و پرورش  می کنند

، رنگ چشم و گوش و زبان و دست و پا ;دنمتّحد می شو آن انسانتا آن جا که با وجود 

  .دناز خود بروز می ده» شیطانی«د و آثار نبه خود می گیر» شیطانی«

آیا دیده اید که بعضی از ما ، هر روز تمایل بیشتري به انجام گناه پیدا می کنیم و هر روز 

مرزهاي جدیدي از اعمال پست را رد می کنیم ، این حالت که بین شیطان پرست ها 

نامیده می شود در واقع همان است که حضرت علی به آن اشاره دارد ، یعنی واقعا  بارداري

شخص چه مرد باشد چه زن ، حامل کاملی براي شیطان می شود یعنی شیطان به تدریج 

  کنترل بدنش را بدست می گیرد .

ل از هموطنان مان ندانسته با انجام اعما ي!!! و با تاسفی خارج از حد می گویم که تعداد

  ده اند چه کودکان و چه بزرگساالنجوجه نامبارك شیطان ش گناه آلود آبستنِ

حرام  ودکانی هستند که مادرشان در زمانِ بارداري لقمهاز ک عده ايکودکان : شامل + 

 ل جنسی و خیانت هاي فراوان بودهگرفتار اعما قبل از بارداري  پدر و مادرشان ، خورده

  گزینه هاي دیگرو ... است  منتج به تولید فرزند برده نشده نام خدا قبل از عمل زناشویی ، اند
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گاهگاهی پاره اي از این افراد ( مخصوصا کودکان ) که عالئمی نسبتا غیر عادي ( مثل 

وند و بیقراري و رفتارهاي عجیب ) دارند پس از ناامیدي از پزشک ، سراغ دعانویس می ر

از ماجرا سردرنمی آورند معموال از اصطالح داشتن همزاد  اکثر مواقعدعا نویس ها که 

این گفته مقداري درست است زیرا آنها گرفتارِ یک همراه ناخواسته  –تفاده می کنند اس

  از شیاطین شده اند .

 جوانان هستند ) : شامل عده اي از نوجوانان و جوانانینوبزرگساالن ( که اکثرا جوانان و + 

 همجنس بازي و اصرار بر دیگر گناهانِ بزرگ ، حراماعمال جنسی  که بشدت درگیرِ هستند

  . )کم نیست  ند ( متاسفانه تعداد این گروهتهس

قدرت هایی که تقریبا همه جا حضور دارند ( شیاطین  باشید ،گناه را دیده  13* شاید فیلم 

) با اشخاص وارد معامله می شوند و از آنها می خواهند که گناهانی ( از کوچک به بزرگ ) 

انجام بدهند ، آن اشخاص با انجام هر گناهی صاحب حساب بانکی بزرگتري می شود . 

ین دقیقا روندي است که ا -قتل هم می باشد  گناهانی از کوچک به بزرگ ، که شامل

  . جماعت شیطان پرست انجام می دهند

درجات پایین ، در مراسمات رده باالها راه داده  * سئوال : در فرقه هاي شیطانی افراد با

  ؟ چرا نمی شوند

را ندارند ( که  رده باالها انجام می دهند تحمل دیدن آنچه اشخاص تازه وارد ،جواب : زیرا 

  . ) ردن کودکان بی گناه ، تجاوز و انواع اعمال پست دیگر استاین شامل قربانی ک

  ل : چرا بندرت کسی از رده باالها انصراف می دهد ؟* سئوا

  جواب : به دو دلیل :

شیطان پرست بیشتر می شود و حالتی از  شیطان بر وجودتسلط  ، با انجام هر گناه -1

 بکلی کنترل جسم شیطان پرست را به تسخیر دائمی ایجاد می شود یعنی شیطان
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می شود و دیگر به شخص  ) گفته integrationدست می گیرد به این حالت ادغام (

 يدیکتاتور به بردگیِ می شود . اینگونه بپندارید که این اشخاصداده ن اجازه برگشت

 . د پرداختهایی سنگین خواهنب در صورت نافرمانی ، مده اند وآون ریز درخ

  ادغام روح شیطان پرست ضایع شده و در کنترل شیاطین در خواهد آمد . در حالت

در صورت برگشت تمام پاداش هایی که از شیطان دریافت شده ، پس گرفته می شود  -2

( شامل ثروت ، قدرت ، خوش شانسی ) و در عوض بدبختی ، فالکت و مرگ حاصل می 

  . شود

  چیست ؟ سئوال : وظیفه اصلی خادمین شیطان

  کامل سیاره زمین بوسیله شیطان . : آماده کردن ضمینه براي کنترلِجواب 

  ... در حال فعالیت هستند * از مدت ها پیش فرقه هاي شیطانی در کشورمان

  وظیفه آنها چیست ؟

 جاسوسی گسترده -1

2- جعلیِ مدارك علیه هر کس که نیاز باشد جمع آوري و گاهی ساخت 

 س فساد از همه نوعگستر -3

 مواد مخدرقاچاق و انتشار  -4

 قاچاق کردن اسلحه و مهمات جنگی -5

 جذب نیروي جدید -6

 نارضایتی میان مردم ایجاد و گسترشِ -7

 ایجاد شایعه -8

 شود . بی ثباتی کشورمان که باعث ویدئویی و کلیپ کنوع پیام ساخت هر -9

در واقع آنها موریانه هاي  –کشورمان  اي باشد به ریشه و در کل هر کاري که تیشه -10

 .مرموز کشورمان هستند 
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  چه خبر است . باز کنیم و ببینیم را دلکافی است چشم عالئم بسیار واضح اند 

یکی از کارهاي شیاطین ، اطمینان از این است که هرکس را حداقل در یکی از دسته هايِ 

  دسته بندي ها ایجاد شود ... .. آنها سبب شده اند که دنیایی ازمنحرف به دام انداخته اند .

 : افتاده انددر دسته هایی با درجات انحراف کم و زیاد گیر  انسان ها

دسته اي از روي جهالت گمان کردند باید و نبایدهاي پیامبران ، به هدف بستن دست  -1

پس ندانسته همه چیز را  –و پاي انسان و ایجاد محدودیت هاي غیر ضروري می باشد 

پشت  غافل از اینکه حکمت هايِ بسیاري -شدند  رها کردند و بقول خودشان روشنفکر

  بشر حکمت ها ، جلوگیري از گرفتار شدنِ بزرگترینیکی از  –تعالیم آنها نهفته است 

 به دست موجودات شیطانی است که تقریبا همه جا حضور دارند .

 –متاسفانه خیلی از افراد ، دانسته و ندانسته گرفتار این موجودات حیله گر شده اند 

بر اساس گفته اهل معنی و پیام هاي ارسال شده به زمین ، در سال هايِ پیشِ رو پرده 

  ها کنار خواهند رفت و حقایق آشکار خواهند گشت .

دلیلِ اصلیِ توصیه هاي  دسته اي آنچنان به ظواهر دین دلخوش شدند که یادشان رفت - 2

شدند و هر کس که از عشق  اهلِ ظاهر پس -است حکمت هاي پشت ظواهر  پیامبران

را متهم به انحراف و خارج شدن از راه  یقت ، سلوك ، مراتب و راز سخن گفت، طر

بدون آنکه  -محکوم کردند  به ایجاد بدعت کردند . هر کس حرف جدیدي زد او را

بشدت  ي موارد . این گروه در غره به ظواهر شدند بروندتعالیم معانی و قصد  دنبالِ

 . ند که از آن دوري می جستندبازیچه دست همان اهریمنی شد

سخن می گفت که آنهمه از عشق ، شفقت و گذشت  یمسیحمسلوب شدن مثال پس از 

ترس ازات مخالفانش بهره گرفت که کلیسا از وسایلی براي تفتیش عقاید و مج دیدیم

ابزار طریقِ نور  ن باشد ترس ، ارعاب و شکنجهیادتارا بر انسان مستولی می کند . 
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براي حضور نامیمونش هموار می  د و زمینه رانبه شیطان انرژي میده نیستند بلکه

  . سازند

خواهید دید  –تاریخ را بخوانید تا جنگ و نزاع هاي بیشماري را میان مومنان ببینید 

ي انجام ندهند ، بازیچه شیطان شدند شمشیر تالش می کردند منکر افرادي که

ا همه ند . باور کنید اینهدین ، یا یک فرقه دیگر را کشت ند و عده اي از افراد یککشید

  ند که هنوز هم اجرا می شوند .توطئه هایی حساب شده بود

جلوگیري از  سان در ارتعاشات حیوانی وخشونت هاي تاریخ ، قرار دادن ان  اکثرهدف

  . رشد روحانی او بوده است

ماده گرایی ، انحرافات و مذهب را به  ه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند دسته سوم ک -3

درست کردند و گمان بردند آمده اند  د و یک معجون بی ارزش و بی خاصیتهم بافتن

وار زندگی کنند و لذت ببرند و مرادشان از لذت هم ، همین خوردن و پوشیدن و س

خودروي لوکس شدن و منم منم کردن ها و ژست هاي بی ارزش گرفتن است . آنها 

اهمیت چندانی به روحشان نمی دهند . از معرفت تنها چیزهایی به گوششان خورده 

است . بشدت درگیر جمع آوري وسایل خانه ، لباس و مد هستند . مراقب هستند که 

ه خودرویی می شوند . آنها به شما دیگران چه می خورند چه می پوشند و سوار چ

مدل کت  احترام می گذارند اگر شما را سوار خودرویی بهتر از مال خودشان ببینند یا

معموال بخاطر نیازي است که در  سالم و احوالپرسی شان –وشلوارتان را بهتر بدانند 

اگر چیزي مطالعه می کنند یا براي نان و  -احتمال میدهند به شما درست کنند آینده 

از نظر اهل معنا آنها گوسفندانی  -یا براي اینکه جلوي بقیه منم منمی بکنند آب است ، 

هستند که لباس آدمیزاد پوشیده اند . ( این عده بهتر است کتاب لطفا گوسفند نباشید 

 را بخوانند )

روحشان را به شیطان  پاداش )دسته چهارم عده اي هستند که آگاهانه ( در قبال  -4

زیر پوست   این جماعتتعداد - این گروه توضیحاتی داده شد در مورد -فروخته اند 
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افزایش تعداد این گروه یکی از ماموریت هاي مامورانِ  –رحال گسترش است شهر د

 سرویس هايِ اطالعاتی بیگانه و همکارانِ غیرِ انسانیِ آنهاست .

هر فرقه اي بدون آگاهی از سرانجام راهی که میروند اعتماد دسته اي هستند که به  -5

می کنند غافل از اینکه خیلی از این فرقه ها ( نه الزاما همه ) به وسیله حیله گران ( 

 شیاطین ) ایجاد شده اند تا گروهی را هم به این وسیله از حقیقت دور کنند .

  توصیفشان نیستیم . دسته هاي عجیب و غریب دیگري هم هستند که فعال دنبال - 6

  

  

شاید شنیده باشید که اهل معنی گفته اند هر مسأله بیرونی ، هیئتی هم در  نکته مهم :

بزرگ است که شیاطین جنی و انسی حداکثر یک حقیقت این  –جهان هايِ درون دارد 

  بهره برداري را از آن می کنند ...

لفن همراه وابسته به بازي هاي کامپیوتري و ت  روزمرهبه عنوان مثال ، کودکی که در دنیايِ

عنکبوتی شکل گردیده است  رفتار یک دام شیطانیِشده ... در دنیاهاي درون ، روحش گ

...  

به  –در دنیاهاي بیرون و درون ، انرژيِ او مکیده می شود  که این مسأله به این معنی است

  همین علت این کودکان حال و روز خوبی ندارند .
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 حقیقت و رشد معنوي ) براي دیدنِتوصیه هایی (  بسوي دوست

  ؟ چگونه به درجه خلوص وارد شویم

  : راه دستیابی به خلوصنکته اي با ارزشِ خارج از تصور 

 نسئوال اینجاست چرا اعمالما -نگونه که میدانید عملِ کامل ، همان عمل خالص است آ

  د ؟نخالص نمی شو

 –جواب ساده است : شما به دنبال خلوص هستید بدون اینکه منشاء خلوص را برپا کنید 

برايِ بدون اینکه  دهید یک اتومبیل را حرکتداشته باشید  شبیه به این است که شما قصد

به مادرها نگاه کنید آنها ( بخاطرِ کودکشان ) براحتی  –اتومبیل سوخت فراهم کرده باشید 

  عشق  یک مادر چیست ؟ خلوصِاز خود می گذرند منشاء 

  . ص عمل ، معلولِ عشق به خداستخلو

  میدانیم مؤمن را ایمانِ او اثبات می کند نه ظاهر و ادعايِ او

  خواصِ مؤمنین ، مخلصین آنها هستند و گفتیم خلوص زاییده عشق است 

  پی خلوص نرویم ( به دست نمی آید جز اینکه ) معشوق را بشناسیم تا دیوانه او شویم    

  چون عاشق و دیوانه او شدیم دگر جز خلوص ، هیچ ندانیم و هیچ نکنیم                          

  

  ضررهايِ معنويِ گوشتخواري :

اگر به ساده زیستی علی (ع) نگاه کنیم می بینیم بارها صحبت از کم خوردن غذاهاي 

و ما به عنوان پیروان ایشان ،  –گوشتی کرده ( شکم هاي خود را قبور حیوانات نکنید ) 

  چنان در این مورد بی اعتنا هستیم که جاي بحثی باقی نمی ماند .
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پرندگان ، بشدت تاثیر منفی اي بر پیشرفت نکته : خوردن هر روزه گوشت حیوانات و 

بهتر است مصرف  –شخص می گذارد  ( و حتی بر سالمت جسمی ) معنوي و تقویت بصیرت

این نکته اي است که در صورت اجرا شدن ، نتایج آنرا  –گوشت را به حداقل برسانیم 

بشدت شیاطین اطراف شخص را  ، مصرف گوشت کم کردنِ –سریعا متوجه خواهید شد 

تضعیف می کند ( با اطمینان کامل ، این نکته اي است که قریب به اتفاق عرفا از همه ملل 

  بر آن متفق القولند . )

  

  است . یمهمترین وظیفه انسان بی عیب ونقص

باید به حداقل کاهش داده شوند و  گیرند هیجانات منفی و اعمالی که بشدت انرژي می

، قناعت و دیگر صفات  آرامش ،بجاي آنها شکرگذاري ، توکل ، عشق ، خیرخواهی 

  . گیردقرار  پسندیده

  خوابهایتان را آگاهانه کنید ...

  بسوي خواب هاي آگاهانه :

کسی که قصد دارد فراي پرده ها را ببیند باید از خواب هاي غیر هوشیارانه رد شود و قدم 

  .به خواب آگاهانه بگذارد 

یک روش تمرین رؤیاي آگاهانه : قبل از خواب ، با بدن و لباس پاکیزه ، به پشت دراز 

تی بیشتر یا ح –دقیقه  30تا  10بکشید و روي یک موضوع یا تصویر معنوي مراقبه کنید ( 

 –) بهتر است موضوع مراقبه مساله اي باشد که احساسات مثبت و معنوي ایجاد کند 

  سپس بخوابید ...

دقیقه اي ) خوابهاي شب قبل  5پس از بیدارشدن ، و قبل از برخواستن از رختخواب  ( 

  خود را مرور کنید .
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  : ولی استفاده کنید  -هنر خواب بینی-چون همشما می توانید از کتابهایی 

مواظب باشید انجامِ جديِ این تمرینات + داشتن هرگونه نقاط ضعفی مانند ( شهوت ، عشق پول ، عشق قدرت ، نداشتن کنترل روي  -1

 دست موجودات شیطانی که در میان رؤیاهايِ سالکان پرسه میزنند . مساوي است با گیر افتادن در اعصاب و صدها عیب دیگر )

 تمریناتی که ذهنتان را خاموش کنندتمرینات جدي =  - 2

 در رؤیاهایتان هرگز به کسی اعتماد نکنید ( این کسی شامل افکار خودتان هم هست ) -3

  مداوماً از خدا و قدرت هاي سمت روشنایی بخواهید که جلوي هرگونه لغزشتان را بگیرند . -4

  ..خالصانه و آگاهانه عمل کنید .

 زمانی اتفاق می اُفتند که از نظرِهمه اشتباهات ما  – آگاهانه عمل کردن بسیار مهم است

  ..ذهنی ، تحت کنترل قرار داریم .

  ) ید آگاهانه شوند .( خواب و بیداري هر دو با

  ..و در اکنون قرار گیرید .آگاهانه عمل کردن یعنی از گذشته دست بشویید 

  ...را فراموش کنید  منفعت طلبانه اهداف براي رسیدن به خلوص ،

  ... قرار دهیدق وعشم هدفتان را رضاي و

  ...  براي رسیدن به این درجه باید عاشق خدا باشید

( جانشین الهی بودن به این معنی نیست که شما بی نهایت هستید  هرگز فراموش نکنید

 هربان در صورتی که شایستهبه این معنی است که خداوند م –شما از حیوانات برترید 

  ) ) . کتاب معبد سکوت را بخوانیدبراي درك بهتر ،  ( . خواهد داد را به شما نیزهاي خود باشید قدرت 

  سکوتی ماالمال از عشق الهی –سکوت درونی باشید  به دنبالِ ، با تمام توان

 ابتدا به صورت مبهم(  اگر به سکوت درونی نزدیک شوید الهامات شما شروع خواهند شد

  . ) پیشرفت بیشتر ، وضوح به همراه خواهد آورد –

  روحی قرار دهید . تمام تالشتان را تعالیِ

  تا می توانید دستگیر دیگران باشید ...
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محبت به آنها شما را شایسته دریافت عشق الهی  –مخلوقات خدا ، فرزندان او هستند 

  . خواهد کرد

  عیوبتان پاك کنید .خود را از دست از غرور بشویید و  تا می توانید

  غرور پرده اي بسیار کدر مقابل قلبتان ایجاد خواهد کرد .

 –سعی کنید دنیا را با قلبتان درك کنید  – اعتماد نکنید به افکارتان و به چشمانتان

  فراموش نکنید یک انسان منطقی ، هرگز فراي ظواهر نمی رود .

حتی اگر  اگر حقیقت ترسناك باشدحتی به دنبال آرامش نباشید به دنبال حقیقت باشید 

هم بی نهایت  مه ادید تا جایی کهحقیقت  – حقیقت ( مدتها ) آرامش را از شما سلب کند

و  –در راه تعالیِ روحی صرف کنیم  را ر زندگی( زیباست اگ بشدت ترسناك زیباست و هم

 در خواب غفلت و ماده گرایی باقی بمانیم مانترسناك است اگر مانند بسیاري از همنوعان

  )اگر غفلت هایمان جلوي پیشرفت روحی مان را بگیرند  –

شان سرنوشتی شوم در انتظار –ان جمع آوري مال است : کسانی که تمام همتشهشدار 

  د .و ببینند بنشینن – خواهد بود

برنامه هاي پیام رسان ( مانند واتسآپ  از هدر دادنِ وقتتان با –از تلویزیون فاصله بگیرید 

  ... پرهیز کنید و ... )، تلگرام 

  )روزي خواهید دانست مقصود بسیاري از این برنامه ها صالح بشر نبوده است .  (

  ( بسیار مهم براي اهل تهذیب )غیرضروريِ زندگیتان را حذف کنید تا می توانید مسائل 

ما هرکس غیر از این به ش –تا می توانید از گوشتخواري فاصله بگیرید ( پیرو علی باشید ) 

  ( یا خود دانید بخورید ) یا ساده لوح گفت یا دشمن است



2نسخه  –نکات سري   

 

را ناکام گذارید حتما  و شیاطیناگر قصد دارید بر غرایز و احساسات خود مسلط شوید 

  نید .مصرف گوشت را به اندازه اي که می توانید کم ک

امروزي درك می کند ) هر دو توهم هاي بعد  ( به شکلی که بشرِ یادتان باشد فضا و زمان

 –ذال هايِ بعد سومی هیچ نیست با این شرایط بیشتر تفکرات ما جز ابت – هستند سومی

موقتی  یعشق خدا و دوستان خدا را بگیرید و بیشتر افکار دیگرتان را به عنوان وسایل

  بنگرید نه به عنوان حقیقت .

( نقص  بی نقص باشیدتوکل کنید و هم  هم  ) در بیداري و رؤیا اگر سلوك می کنید (

 – ، احساساتی بودن ، ثروت دوستی ، قدرت طلبی و...و...و... ) طلبی هایی مانند شهوت

باور کنید  – تا مبادا گرفتارِ دام هايِ بین راه شوید ( دام هاي موجودات شیطانی بین راه )

کم بسیار بهتر و  عیوبی مانند شهوت طلبی ، حرکت نکردن و سکون ، از حرکت همراه

  خطرتر است .

مبادا عالم رؤیا را بی خطر به شمار آورید . –رؤیا باشید  زمانِ مراقب دام ها و خطرات  

  ( بدون حمایت الهی ، له خواهیم شد ) ... خدایا مرا حمایت کنهمواره بگویید 

  : بدونِ آن به معرفت نمی رسیمنکته اي که 

تا زمانی که بر نفس خود مسلط نشوید ، تا زمانی که بی نقص باقی نمانید ، تا زمانی که 

  –در راه معرفت پیش نخواهید رفت  کاري را که می دانید اشتباه است انجام می دهید ،

( که در این صورت آنها راه دریافت اسرار را بر شما می  شما یا برده شیاطین هستید

  . بر شما ارزانی خواهد شد معرفت ارباب خود هستید در این صورت یا بندند )

کافی است عوامل  انسان ها ارزانی می کند همه را به معرفتخداي مهربان ، عزیزان ... 

و اکنون  ... در اینجا ... در واقع همه چیز –را حذف کنید   الهیِ معرفتانسداد جریانِ
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به زبانی عارفانه تر ،  –ند وجود دارد مشکل از پرده هایی است که ما را احاطه کرده ا

  اینجا و اکنون ( به صورتی که ما درك می کنیم ) هر دو توهم هستند .

  راز نهایی :

با مهر او عبادت  –بخوابید  با یادش –غذا بخورید او  با یاد – باشدبه عشق خدا همه کارتان 

از  ( از مرگ نهراسید – اگر توبه می کنید به عشق بازگشت به آغوش او توبه کنید –کنید 

  و . . . جاهالنه پیرو شیاطینی شده اید که قصد نابودي تان را دارند )خود بهراسید که 
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  به کتاب را

  ذات الیزال الهی

  شهداي طریق نور

  نور جنگاوران و

 . تقدیم می کنم
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  م .یقسمتهاي زیر را اضافه کرد به هدف افزایش غناي ذهنی خوانندگان

  خواندن این قسمت ها شما را به درك حقیقت نزدیک تر می کند . اطمینان داریم

  به متون زیر توجه کنید :

  متن اول :

  هایی از کالوس کاستاندا با اندکی ویرایش )( صحبت 

عرفا و اهل شهود به علت فعال شدن بعضی توضیحات قبل از خواندن متن( مولف ) ::  (

از توانایی ها از جمله آنچه که بزرگان معرفت ما آن را چشم برزخی و عرفاي هندي ، تبتی 

جودات و ابعادي را ، سرخپوست و دیگران آن را چشم سوم می نامند توانایی دیدن مو

  دارند که توده جامعه توانایی دیدن آنها را ندارند .

از هزاران سال پیش رازي در بین عرفا نگه داري میشد که انسان عادي توانایی هضم آن 

را نداشت ، تا این که با دیدن یکسري نشانه ها بعضی از سالکان تصمیم به افشاي آن 

  گرفتند . 

پاره اي انسانها   -تی بعضی از این موجودات را شیطان می نامیدند البته پیامبران با اشارا

  می نامیدند . هجناهم که بصورت اتفاقی با این موجودات مواجه می شدند آنها را 

از حقیقت را  یبسیار جالب یکی از این سالکان که شاگرد استادي سرخپوست بود زوایايِ

در مورد این موجودات افشا کرد و خاطرنشان کرد که گونه هایی از این موجودات بشدت 

 بر زندگی ما تاثیر می گذارند و با کنترل کردن ذهن ما و ایجاد پاره اي احساسات و هیجانات

 می کنند ( مقداري از انرژي ما را مصرف می کنند ) و باعث می شوند تغذیه ما از انرژي ،

که کالبد انرژي ما درخشش خود را از دست بدهد و ما از حالت یک موجود خارق العاده 

  خارج شویم و مانند دیگر حیوانات تنها در پی نیازهاي اولیه مان باشیم .
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 از چشم انسانِ ، این موجودات با تنظیم فرکانس کالبد خود (که با کالبد ما متفاوت است)

طریقت هاي عرفانی ، ابتدا حضور آنها را احساس می  عادي مخفی می شوند ولی رهروان

کنند و درنهایت آنها را بطور کامل می بینند . هر اسمی که بر روي این موجودات بگذاریم 

 که زیادي بسیار تاثیر علت به...  و فرازمینی – ها بیگانه – جن – ارگانیک غیر –( شیطان 

 همه که شوم می یادآور پایان در – است ضروري بسیار آنها شناخت گذارند می ما بر آنها

  . ) کنند می کمک انسان به آنها از بغضی و گذارند نمی منفی تاثیرات آنها

  نکته : ساحر  در عرفان تولتک  به معنی سالکی است که به سمت حقیقت میرود .

  

  گفته ھای کارلوس کاستاندا :

پرواز در کیھان را دارد، مانند ھر ((( انسان یک موجود جادویی است، او توانایی 

اما در یک نقطه از تاریخچه.  ای که وجود داردیک از ھزاران میلیون گونه آگاھی

 ( منظور نقطه گرفتارِی بشر به دست شیاطین ) اش را از دست داداش، آزادی

  .اکنون ذھنش متعلق به خودش نیست، بلکه القایی است

زندانیان یک گروه از موجودات کیھانی ھستند که غارتگران  ، موجودات زنده

 .نامندانرژی ھستند و ساحران آنھا را پروازگر می

این موضوع در میان ساحران باستان خیلی سری بوده است، اما به دلیل نشانه

 سازی آن فرا رسیده است.ای، زمان فاش

در آن تصویر  و ، گرفته بود نشانه عکسی بود که ، یک بودیست مسیحی 

واضحی از یک موجود بدشگون و تیره وجود داشت، که بر باالی سر گروھی از 

  .جمع شده بودند شناور بود ھوکانمومنان که در گرداگرد ھرم تئوتی

( پس از آن تصاویر بسیاری در سایتھای اینترنتی از وجود این موجودات در 

  ghost in pictureعبارات کنار انسانھا قرار داده شد کافی است در اینترنت 

 مولف )-را جستجو کنید 

کنند ھمانطور که ما از آیند، و از ما استفاده میآنھا ازمرزھای کیھان می
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 .کنیمھا استفاده میجوجه

بخشی از کیھان که در دسترس ما قرار دارد عمالً میدانی است از دو نوع  

وگیاھان و ھمچنین آگاھی شدیداً متفاوت. یکی که شامل حیوانات 

موجودات انسانی است آگاھی سفید است، این میدان جوان است، یک 

طور نامحدودی قدیمی و آگاھی انگلی است،  که ژنراتور انرژی. دیگری به

 . حد و حصری را در خود دارددانش بی

کنند، شمار درکنار انسان و دیگر موجودات زنده که روی زمین زندگی می

د. آنھا در میان ما وجود دارند، و نت غیرارگانیک وجود دارزیادی از موجودا

نامیم. یک گاھگاھی قابل مشاھده ھستند. ما آنھا را اشباح یا روح می

اند از گونه که بینندگان آنھا را بزرگ، تیره، و به اشکال پروازگر توصیف کرده

رژی ما  ان آنھا در دوشیدنِ  -اند اعماق کیھان آمده و در اینجا حضور یافته

 .اندزبردست

  

پرند؟ آن غارتگر است، باال و پایین می و اندمردمی که انرژیتیک و احساسی

کند تا سھمش را از آگاھی بگیرد. آنھا آنقدر ای حمله میصورت دورهکه به

گذارند که ما بتوانیم زنده بمانیم و گاھی حتی آن را از آگاھی را به جا می

  .گذارنھم باقی نمی

خواھیم ترین چیز است و ھمه ما آن را میقلمرو کیھان، انرژی باارزشدر 

عنوان برنده خورد و قویترین بهای دیگری را می........... ھرموجود زنده

 مطرح است. 

گوید که انسان در راس زنجیره قرار دارد؟ این ایده تنھا متعلق چه کسی می

  .گانیک ما شکار ھستیمبه یک موجود انسانی است. برای موجودات غیرار

 

تر از ما ھستند به این اندازه سئوال : چرا موجوداتیکه تا این سطح آگاه

 غارتگر ھستند ؟
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خوری چه میران یک حیوان را میجواب : زمانی که کاھو و یا گوشت

خوری! حساسیت تو ریاکارانه است. غارتگران گویی؟ تو زندگی را می

 ما وحشی ھستند .کیھانی نه کمتر و نه بیشتر از 

 کنند ؟سئوال : چگونه از انرژی ما استفاده می

وگوی درونی (پچ پچ با خود) از طریق ھیجاناتمان، که دقیقًا توسط گفت

دھیم، که گیرد. ما دائمًا امواجی از ھیجانات را بیرون میصورت می

شوند. مانند حمله نفس است، که برای آنھا لقمه بالفاصله جذب می

یسی است. چنین ھیجاناتی ھر کجا که آنھا حضور یابند رخ میبسیار نف

اند که چگونه این ھیجانات را متابولیز (جذب و دھد، و آنھا یاد گرفته

 .استفاده) کنند

( به ھمین دلیل است ( جلوگیری ار سوء استفاده پروازگر ) که عرفا بی 

  نھایت آرام و باوقار ھستند )

کنند؛ بقیه مصرف می ترس، و یا خشم، شھوتخاطر برخی ما را به

دھند، مانند عشق و عالقه (منظور عشق احساسات بھتری را ترجیح می

طور نرمال آنھا به اطراف سر، قلب و یا معده ). بهت ھای غیر معنوی اس

 .ایممان را ذخیره کردهترین بخش انرژیکنند، جایی که زخیمحمله می

 کنند ؟حمله میسئوال : آیا آنھا به حیوانات ھم 

کنند، اما جواب : این موجودات از ھر چیزی که موجود باشد استفاده می

دھند. ....... آنھا حتی به دیگر موجودات آگاھی سازمان یافته را ترجیح می

توانند غارتگران را ببینند و از کنند، اما آنھا میغیرارگانیک ھم حمله می

ھا جلوگیری میما از حمله پشه اینکار آنھا ممانعت کنند، ھمانطور که

اند ای که کامالً در دام آنھا گرفتار آمده است موجودات زندهکنیم. تنھا گونه

. 

سئوال : چگونه ممکن است که تمام اینھا بدون اینکه آن را تشخیص دھیم 

 اتفاق بیافتد؟
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 ایم وصورت ژنتیکی به ارث بردهن موجودات را بهیجواب : زیرا که تبادل با ا

 نامیم .آن را طبیعی می

 

توانیم آن را به راھھای مختلف ھرچند که حضور آنھا دردآور است ولی  می

ھای عقالنی حمله به تحقیق کنیم. برای مثال، ھنگامی که ما را تحریک

کنند (فشار شدید افکار)، بدگمانی،خشم و یا ھنگامی که تالش میمی

توانند آنھا را راحتتر ببینند  ھا میکنیم تصمیماتمان را نقض کنیم .  دیوانه

اشان کنند که چنین موجوداتی چگونه بر شانهزیرا که آنھا احساس می

 کنند .نشینند و ایجاد ھذیان گویی میمی

( سایت یوتیوب پر است از عکسھا و فیلمھای لو رفته از این موجودات 

  ) را جستجو کنید  ghostکافی است عبارت 

شود ولی از این مبادله چه چیزی برای ما حاصل می این یک تبادل است،

 ؟

دھند، افکارمان را به ما میبیشتر  در قبال انرژیی که میگیرند پروازگران
( از اینجاست که  مان رادسته بندی ھایمان،حسادت ھایمان، خودبینی

. برای آنان ما برده  عادی اعتمادی نیست ) ھایِ  گفتیم به ذھن انسان
انرژی نھا در قبالِ آنیستیم، بلکه کارگرانی ھستیم که اجرت می گیریم. ... 

دھند ..... درواقع آنھا تمدنمان روش معمول فکر کردنمان را به ما می ، مان
ادراک مستقیم داشتیم ( دقیقا  را اینگونه کردند اگر آنھا نبودند ما تواناییِ 

اگر شیاطین دلهاي فرزندان آدم را احاطه نکنند ، آنها می ؛ معادل ھمان که گفتیم ، 

 )توانند به جهان ملکوت نظر افکنند 

)  فکری و عاداتمان ( با کمک ایجاد انحراف ھای پروازگران از طریق عادات

ورده اند آکنند. آنھا اکثر جاھای فرھنگ ساز را به تصرف درما را مصرف می

خوانیم. ھا مینویم و نظراتشان را در روزنامهش. صدای آنھا را از رادیو می

ھای اند و اکثر سیستمآنھا تمام ابزارھای اطالعاتی ما را تصاحب کرده

). استراتژی آنھا باشکوه  کشیدن مذاھب انحراف بهمان را ( اعتقاداتی
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است .  برای مثال شخص با صداقتی وجود دارد که درمورد عشق و آزادی 

کنند. آنھا آن آن را به خودبینی و نوکرمابی تبدیل میکند، آنھا صحبت می

دھند، حتی با ناوالھا. به این دلیل یک ساحر انزوا را با ھرکسی انجام می

 طلب میشود .

شرم بودند، که در میان اجتماع دیده میزمانی وجود داشت که آنقدر بی

تیره کشیدند. آن زمان عصر شدند و مردم عکسی از آنان را روی سنگ می

وجود داشتند. اما امروزه استراتژی آنھا آنقدر ھوشمندانه  ییبود؛ ھر جا

است که ما نمی دانیم آنھا وجود دارند.( با توجه به گذشت سالھا از این 

سخن ، و وجود انسانھای بسیار نخبه در حال لو رفتن ھستند ) در گذشته، 

روزه به شیوه مادهانداختند، املوحی به دام میآنھا ما را از طریق ساده

مان. ( حاال می بینید چرا مکاتب حقیقی بشدت روی ساده زیستی گرایی

ھای بشر امروزی ھستند ..... تاکید می کنند ) آنھا مسوول بلندپروازی

شکند ( منظور سکوت درونی قدر سکوت را میتنھا ببین که یک انسان چه

ید بزرگان روی تاک –است که بین ھمه عرفا بسیار مورد ستایش است 

  روزه سکوت از اینجا ناشی می شود . )

 

 شان را تغییر دادند؟سئوال : چرا آنھا استراتژی

کند . ارتباط میان جواب : زیرا، در این زمان خطر بزرگی آنھا را تھدیدمی

تواند به ھر کسی برسد . پس انسانھا بسیار سریع شده و اطالعات می

ن لو برود پس با تغییر فرکانس خود را ممکن بود که سوءاستفاده کردنشا

 مخفی کردند .

( اینگونه است که نسل ھای قبل به وفور آنھا را میدیدند و در موردشان 

  و... )-آل-صحبت می کردند ھمان داستانھای جن

توانند مغزمان را پر کنند، آن را با انواع پیشنھادات شب و روز بمباران آنھا می

اشد که این را تشخیص دھد و به دیگران اخطار کنند مگر اینکه کسی بمی

  دھد .
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 افتد اگر ما بتوانیم این موجودات را دورکنیم؟سئوال : چه چیزی اتفاق می

جواب : در عرض کمتر از یک ھفته ما سرزندگی و نیروی حیاتمان را 

 بازخواھیم یافت و دوباره درخشان خواھیم شد .

افتد. در بتدریج برای سالکان اتفاق میمالقات با موجودات غیرارگانیک 

کند به دیدن آنھا در رویا شروع متوجه آنھا نیستیم . اما سالک شروع می

تواند او را دیوانه کند چیزی که می –شود و سپس ھنگامی که بیدار می

 توانداگر که نداند چگونه مانند یک مبارز عمل کند . ھنگامی که فھمید می

 . ( پایان ) و شودبا آنھا روبر کامال

 

 

 متن دوم :

  )galactic_earth( قسمتی از کتاب جالب زمینِ کهکشانی

  در مورد نژادهايِ رپتایل و گري

 
Draconians originate from the planets within the Draco 
constellation in outer space. Actually, it is believed they originally 
came from the fifth dimension, but the exact origins are vague. 

( مقر اصلی ) دراکونیان ( برترین تیره خزنده نماها ) سیاره هایی در داخل  سرچشمه

 اونا یعنی( است پنجم بعد آنها اولیه منشا که دارند باور –صورت فلکی اژدها می باشد 

  اما منشا اصلی اونا مبهم است .دا تو بعد پنجم بودند و سپس به این بعد هم اومدن ) ابت

they have conquered many other planets using brute force and 

similar tactics like on earth. 
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اونا تعداد زیادي از سیاره ها را ( تمدنهاي درون سیارات دیگر را ) مغلوب خود کردن و با 

تاکتیکهایی که در حال حاضر روي زمین از تاکتیکهایی شبیه به بیرحمی ( جانورصفتی ) 

پیاده می کنند استفاده کردند ( یعنی اگر ما روند فعلی رو ادامه بدیم ما هم به سرنوشت 

 اونا دچار میشیم ) .

 

Reptilians are much stronger, faster, and more intelligent than 

earth humans, generally speaking. 

ها ) بسیار قویتر،سریعترو زیرك تر از انسانهاي زمینی هستند( البته رپتایلها ( خزنده نما

اسفانه انسانهاي معمولی ) ( چون اونا بسیار قبل از ما مراحل تکامل رو رفتن ولی مت

  ) سمت تاریک رو انتخاب کردن

 

Those who have seen them claim of a terrible, foul scent to them. In 

combat, they are super warriors. They have the reputation of being 

the ultimatewarriors.  

نها را دیده اند مدعی هستند که انها بسیار وحشتناك و زشت منظر هستند . آکسانی که 

  نها مبارزان قدرتمندي هستند آنها به مبارزان نهایی مشهور هستند .آدر میدان نبرد 

 

They have psychic abilities as well as incredible intelligence. They 

have their own levels of class. The ones without tails are the worker, 

or warrior class. They can operate on higher dimensions with their 

technology. 

نها دسته آي روانی هم هستند نها همانطور که زکاوت خیره کننده دارند داراي توانایی هاآ

 میتونند اونها –م کارگران یا سربازان هستند د فاقدبندي هاي خودشان رو دارند . دسته 
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  خود توي ابعاد مختلف ، عملیات انجام بدهند تکنولوژي وسیله به

 

Reptilians can be between seven to twenty feet tall and can weigh 

over a ton. 

بیش از  -تا  -کیلو  200کمتر از  –و وزنی از  –متر  6تا  -متر  2 -رپتایلها داراي قدي بین 

 می باشند .  -تن  1

They are depicted as ugly, scary demons in ancient biblical texts. In 

the bible they are known as demons, devils, fallen angels, or Satan. 

The devil is always depicted as a horned monster with wings. 

توصیف آنها در کتابهاي مقدس قدیم بصورت شیاطین زشت و ترسناك آمده است . در 

یا شیطان شناخته می شوند  –فرشته گان سقوط کرده  –پلید  –انجیل آنها به عنوان هیوال 

  . . توصیف آنها بصورت هیوالهاي شاخدار و بالدار آمده است

 

The elite class of reptilians are the Draconians. They are very 

dangerous. They have mental powers that can paralyze you, and 

possess incredible strength, and speed.  

 طبقه ممتاز رپتایلها دراکونیان هستند ( نام محل زندگیشان ) . آنها بسیار خطرناکند . آنها

داراي قدرتهاي فراروانی هستند و میوانند شما را فلج کنند ، آنها می توانند قدرت و 

  سرعت باور نکردنی داشته باشند .

 

Their eyes can glow, and put you into a trance leaving you 

defenseless. Many religious texts They are the main bad guys who 

are heavily involved with controlling earth.  
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چشمان آنها می تواند بدرخشد ( انرژي خاصی از خود خارج کند ) و شما را در حالت 

  بیهوشی و بدون دفاع قرار دهد .

  آنها اصلی ترین نیروهاي منفی اي هستند که شدیدا درگیر کنترل مردم زمین هستند .

 

Albino white skinned draconians are considered the top royalty race 

who’s genetics are pure. The rest of the reptilians serve them. 

دراکونیان سفید مو و سفید پوست به عنوان بلند مرتبه ترین نژاد رپتایلها شناخته می 

شوند ژن آنها خالص است ( یعنی دورگه نیستند ) . مابقی رپتایلها به آنها خدمت می کنند 

.  

 

Manipulated earth humans in government  are in cahoot with the 

aliens in exchange for technology.  This explains how technology 

has increased so rapidly in the past fifty years.  

انسانهایی که در دولت هستند ( دولت مخفی و کارکنان اش ) در تبانی با بیگانگان هستند 

ردادي که باعث دریافت تکنولوژي از بیگانگان است  .  و این است علت پیشرفت بسیار قرا

سریع تکنولوژي در پنجاه سال اخیر  . ( یعنی به علت کمک تکنولوژیکی بیگانگان است 

 سال متحول شده اند . ) 50که بعضی از قدرتها این همه در این 

 

They want to control you, because they have a lust for 

power. Some people can’t understand this, they are evil. They have 

no emotion. 

آنها دنبال کنترل شما هستند ، چون آنها تشنه قدرت اند . بعضی از مردم این را درك 
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  نمی کنند که آنها شیطان هایی بدون احساسات هستند .

 

Don’t compare yourself with them . You can’t really consider them 

ashuman. All they care about is their ego, career, and power over 

you. Is that so hard to believe? Do you really think the people in 

government are angels? Come on, let’s get serious. Angels that 

would never lie? Ha, far from it! 

آنها را ( فضایی هاي منفی را ) با خود مقایسه نکنید ، آنها را مثل انسانها ندانید . ( آنها 

احساسات انسانی ندارند ) . تنها چیزي که براي آنها اهمیت دارد نفسشان ، مقامشان و 

  داشتن قدرت و برتري نسبت به شماست .

شید انسانهایی که در قدرت آیا درك این نکته اینهمه سخت است ؟ آیا شما می اندی

هستند فرشته اند ؟  بیایید جدي باشیم . فرشته ها هرگز دروغ نمی گویند . پس آنها از 

  دارند ! بسیار فرشتگان فاصله

 

Love energy can stop them. The power of spiritual light destroys 

dark energy. That is why humans need to charge themselves with 

loving energy so this can spread. If they cannot understand the 

higher levels of love, they will be fooled by the evil forces. 

 تواند می –روشنایی روح  -می تواند آنها را متوقف کند . قدرت  )حقیقی(انرژي عشق 

اید درون حود را پر از عشق ب انسانها اینکه علت است این و.  کند نابود را سیاهی و تاریکی

 درك را عشق از باالتري مراحل انسانها اگر.  شد خواهد گسترده عشق این انرژي –کنند 

  . شد خواهند فریفته شیطانی نیروهاي وسیله به آنها نکنند

-----------------------------------------------------------
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-----------------  

یکی دیگر از بیگانه هاي منفی را که بشدت روي سیاره ما درگیر اقدامات  حال(( 

 کنترلی بوده و جزئی از اتحاد نیروهاي منفی هستند  تشریح می کنیم .  ))

c  

Grays are around three to five feet tall. They are light in weight. 

They are genetically manipulated by the reptilians to serve them. 

سانتیمتر دارند . آنها وزن کمی دارند . آنها به  150سانتیمتر تا  90گري ها قدي در حدود 

  وسیله رپتایلها از لحاظ ژنتیکی دستکاري شده اند تا به آنها ( رپتایلها ) خدمت کنند .

 Therefore, they have a glitch in their genes . They also can’t 

reproduce. Their race is dying. Unfortunately for them, they got 

caught in the middle of the human, reptilian war that lasted for 

hundreds of thousands of years.  

مشکالتی در ژن آنها ( به سبب اشتباه در دستکاري ) به وجود آمده است . آنها دیگر 
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ش طبیعی ) تولید مثل کنند . بدبختانه ( براي آنها ) آنها در میان جنگ نمی توانند ( برو

  چند صد هزار ساله انسانها و رپتایلها گرفتار شده اند .

  ( منظور نژادهاي انسانی از سایر سیارات می باشد )

Not too many of them are alive today. Most of them are just genetic 

clones developed by the higher reptilians. The ones that are genuine 

however, want to help humans evolve so that their race can be 

saved, but most of them are just desperately trying to save their 

race through any means necessary. This includes abductions to 

experiment on humans to find a way to reproduce their species.  

امروزه تعداد زیادي از آنها زنده نیستند . اکثر آنها کپی هایی هستند که رپتایلها آنها را 

بوسیله مهندسی ژنتیک ساخته اند . آنهایی که هنوز خالص مانده اند تمایل دارند در 

ه نژاد خود را از خطر نابودي نجات پیشرفت و تکامل به آنسانها کمک کنند و بدین وسیل

دهند ، ولی بیشترشان با نومیدي هر راهی را براي نجات نژادشان امتحان می کنند . که 

این شامل ربودن و آزمایش روي انسانهاست . ( قصد دارند مشکالت ژنی خود را با ترکیب 

  ژن انسان و ژن خودشان حل کنند . )

 

Although physically weak, greys have mental powers to paralyze 

you. They have contacted earth’s governments, and have given them 

technology. 

اگرچه آنها از نظر جسمی ضعیف اند ولی داراي توانایی هاي فرروانی هستند که می توانند 

زمینی در ارتباط هستند شما را فلج کنند . آنها هم ( مثل رپتایلها ) با پاره اي از دولتهاي 

  و و به آنها در پیشرفت تکنولوژي کمک کرده اند .
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They ( + ) creating the economical slavery system on earth. you can 

see there is an alliance among malevolent beings who want to 

control earth. They are playing games so they can avoid conflict 

with the galactic federation while still controlling earth. 

) این سیستم بردگی اقتصادي را به وجود  سایه در دولتهاي – ها گري –آنها ( رپتایلها 

آوردند ( روش هاي اقتصادي موجود از دید انسانهاي مترقی سایر کرات یک انحراف بزرگ 

هدف خلقت دور کرده و احتمال ارتقاء انسان را به حداقل  می باشد که انسان را به شدت از

  رسانده ) .

 زتارتیکولی – ها گري –شما می توانید ببینید یک اتحاد بین موجودات منفی ( رپتایلها 

  . است گرفته شکل زمین کنترل براي... )  و ها

درگیر نشوند ( آنها با حیله گري به گونه اي رفتار می کنند که با انجمن هاي کهکشانی 

یعنی طوري انسانها را فریب داده اند که چنین به نظر می رسد وضعیت موجود کامال 

  خواست و اراده خود انسان زمینی بوده است ).

War has destroyed many civilizations in the past. Atlantis and 

Lemuria sank down into the sea, because of misuse of technology.  

جنگ هاي گذشته باعث نابودي خیلی از تمدنها گردید . آتالنتیس و لموریا ( براثر جنگ 

  رو رفتند .ف) و بخاطر استفاده نادرست از تکنولوژي به درون آب 

  

  


