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 اومنک اونک 
 

 سرگذشِت ناگفته ی سامانه ی خورشيدی و زمين
 

 دگرگونیِ  معنویِ  زمين
 

 بازگفتی از اومنک اونک.
 

من در سال ۱۹۹۴ دیداری در هنگاِم مدیتيشن داشتم و خود را در مياِن درّه ای یافتم که دورو 
برم را هزاران کس از آدمها و دیگر گونه ی آفریدها گرفته بود، که در مياِن آنها "پائول تویيتچل" و 
عموی من اودین هم بود که من می شناختم. در این دیدار بود که آنها برایِ  نخستين بار مرا از 

 رونِد دگرگونی آگاه ساختن.
 

آنها از ساِل ۱۹۳۰ در این باره کار کردند و نشست های فراوانی داشتند تا بتوانند از همکاریِ  
دیگر جانوراِن فرازمينی بهره مند شوند. بسياری همراهی کردند و گروهی هم نمی خواستند 

که همکاری کنند و گروه دیگری هم برای شان این کار هيچ مهندی (اهميت) نداشت. ولی آنها 
ميدانستند که زمين جای ویژیه ای است چون گونه های فراوان و رنگارنگی از جانوران را 

 داراست. و برایِ  همين بسياری از بيگانگان برایِ  این کاِر مينوی به کمک آمدند.
 

برایِ  دانستِن بيشتر از رونِد دگرگونی، شما باید سرگذشِت سامانه ی خورشيدی، آدميزاد، و 
داستاِن ناگفته ی زمين را بدانيد. این آگاهی  ای بود که از سویِ  بزرگان و استادان در آن گرده 

 همایی به من داده شد.
 

نزدیک به ۴۰ ميليون ساِل پيش (زماِن این رخدادها موشکافانه نيست، زیرا زمان یک پنداره 
ایست که به دسِت مردم در زمين ساخته شده است و چيزی که مهندتر است رخداد است) 
از چهار کهکشاِن گوناگون، چهار نژاِد آدميزاد به این سامانه ی خورشيدی آورده شد. مينویاِن 
بزرگ به آنها آگاهی داده بودند تا گویالهایِ  (سياره ها) دیرینه را ساکن شوند. آنها در فّن آوری 
بسيار پيشرفته تر از آنی بودند که ميپندارید. و نه تنها می توانستند که به کهکشان های دیگر 

 سفر کنند وانگه می توانستند به گسترا ها ی (بعدها) دیگر و همچنين به آینده و گذشته بروند.
 

آنها توانایی ِ گفته گویِ  تله پاتی (دور باهمی) را داشتند که نيازی به زباِن گفتاری نداشتند مگر 
در هنگاِم برخورد با آفریده هایی در رده و پختگیِ  پایينتر. و با همه گونه جان داران، گياهان، فرا 

 گيتایيان، استادِن کيهانی، فرشتگان و … گفت گو ميکردند.
 

فّن آوریِ  آنها در هماهنگی ِ واال با قانونهای سرشتيِن افرینشِ هستی بود. و در آفرینندگیِ  
انرژیِ  (کار مایه) پندارهایِ  خود به شيوائیِ  هرچه بهتر رسيده بودند. آنها خود پاسخگوی آن 
بودند که از این توانایی  ها برای انگيزه هایِ  بایی (مثبت) و سازنده که هم آهنگ و سودمند 

 بودند بهره ببرند و یا برای سود جویی و بدست آوردِن دارایی و نيرو.
 

آنها دریافِت درستی از افرینش و آفریدگار داشتند و خود را رواِن جاویدان ميدانستند که وابسته 
به پيکِر فيزیکی نبود. برایِ  آنها مرگ هستی نداشت. مرگ برایِ  آنها تنها جا به جایی از یک 

هستی به هستی ِ دیگر بود. و خود درازنایِ  زندگيشان را بر پایه ی بدست آوردِن آروینها 
 (تجارب) و یا به فرجام رساندِن ماموریتهایی که خود خواستارش بودند برميگزیدند.

 
آنها آدمها را به این سامانه ی خورشيدی آوردند تا از همه ی جانوران در همه ی گویال ها نگه 

داری کنند. زرد پوستان مریخ را گرفتند، سرخ پوستان زحل، سياه پوستان مشتری و سپيد 
 پوستان زهره را.

 



آنگاه زمين تنها یک ستاره دنباله دار بود که در چرخش بود و هنوز آرایه ی یک گویال را به خود 
نگرفته بود و در مداِر درستی به دوِر خورشيد نميچرخيد. زمانی که زمين یک گویال شد، بسيار 

 زیبا بود که آبهایِ  فراوانی را دارا بود.
 

سپس آن آدم ها به کهکشان های دور دست رفتند و از آنجا گونه های بيشماری از جانوران، 
آبزیان، پرندگان، گياه هان و معدنيها را به زمين آوردند و یک پردیسِ تک در زمين پدید آوردند که 

 همه ی جاندارن در هماهنگی با هم زندگی ميکردند. 
 

در مياِن سامانه هایِ  دیگر نيز آدميزادها و بيگانگاِن دیگری نيز بودند که به اندازه ی این ۴ نژاِد 
یاد شده پيشرفته نبودند. آنها نيز دارایِ  فّن آوری هایِ  کيهان نوردی بودند ولی با این همه آنها 

سيستِم تازشیِ  بيشتری را در سر داشتند. آنها از این گویاِل زیبا و تازه چيزهایی شنيده 
بودند. در آن زمانها زمين ۲ ماه برایِ  هماهنگی بخشيدِن بيشتر به آب و هوا و همچنين برایِ  

 کنترِل (وارسی) جزر و ّمِد ابهای فراواِن زمين داشت.
 

نخستين جانوراِن هوشمندی که زمين را برایِ  زندگی برگزیدند نژاِد داینا ها و خزندگان بودند که 
از دو سامانه ی جدا از سامانه خورشيدی به اینجا آمده بودند. آنها درست به ماننِد آدمها با دو 
پایِ  خود راه می رفتند و بسيار جنگجو بودند و خود را سر تر از همه ی جانداران ميدانستند. در 

گذشته ۴ نژاِد آدمی با این دو نژاد دوگانگيهایی داشتند. آنها به زمين آمدند تا معدنيها و 
گوهرهایِ  آن را به تاراج ببرند. چيزی نگذشت که در ميانشان جنگِ سختی در گرفت. هرکدام 

از کهکشاِن خود لشکرهای جنگیِ  خود را به زمين آوردند. یکی از آنها پيگاِه جنگیِ  خود را در 
زمين و گروِه دیگر در یکی از ماه هایِ  زمين نهادند. آن یک جنگِ هسته ای و ليزریِ  سهمگينی 

بود که نمونه آن را در فيلمهای علمی تخيلی می توان دید. آن جنگ بسيار به درازا کشيده شد 
و پيامدش نابودیِ  یکی از ماه هایِ  زمين بود. چون دیگر دلبستگی ای به زمين نداشتند هر 

کدامشان زمين را ترک کرده به سرزميِن خود بازگشتند و آسيبدیدگان را که دیگر برایشان 
 سودی نداشت را در زمين رها کردند.

 
چهار نژاد ها نيروهایی به زمين برای بازجوی و کمک هایِ  احتمالی به بازماندگاِن داینا ها و 

خزندگان که در آنجا بودند فرستادند. ولی دیری نگذشت که دریافتند که زمين بر اثِر تابش هایِ  
هسته ای جای بسيار بيمناک و نا امنی برایِ  بودن بود. و از همه بدتر این بود که آن گروه هم 

 دیگر نميتوانستند به گویال هایِ  خود برگردند تا هوای آنجا را نيز آلوده نکنند.
 

در هنایشِ (اثر) تابش هایِ  هسته ای بازماندگاِن داینا ها و خزندگان به دایناسور ها و خزندگاِن ابر 
پيکر که ما امروزه در تاریخِ خود می خوانيم جهش یافته بودند. و آدمهایی که در آنجا بن ماندند 

 به نئاندرتال ها (آدم نمایِ  ميمون) جهيدند.
 

از زمين ویرانه ای بيش بجا نمانده بود و سراسرش را ابر های تيره هسته ای پوشانده بود. همه 
گياهاِن زمين به دسِت آن قول ها خورده می شدند. این آشفتگی تا سدها هزار سال به درازی 

کشيده شد تا اینکه یک ستاره دنباله داِر بزرگ در یکی از ابر دریا ها ی زمين برخورد کرد و زمين 
را از ابِر تاریک دیگری پوشانيد. آن ابرها چنان تاریکی پدید آورده بودند که تابشِ گرمای خورشيد 

با ميداِن گرانشیِ  زمين نمی توانست پيوستی داشته باشد و سرانجام یخ بندان پدید آمد. در 
این ميان جانوراِن جهش یافته نابود شدند و چهار نژادها بار دیگر بختی یافتند تا با یاریِ  فّن 
آوریها و انرژی هایِ  خود زمين را باِر دیگر پاک و بهبود بخشند. دوباره جانداراِن گوناگون را به 

 زمين آوردند و یک پردیسِ دیگر را پدید آوردند.
 

در همان هنگام آنها دریافتند که گویالهای آنها در آستانهٴ  یک دوره ی خوابِ سرشتين بود که 
پس از آن آنها نميتوانستند زندگی ِ فيزیکی داشته باشند. و برایِ  همين بر آن شدند تا زمين را 

از مردِم خود پر کنند. آنها از اینکه زمين یک ماه داشت نگرانی ميکردند. چون آن مایه ی پدید 
آمدِن زمين لرزه ها، خيز هایِ  جزر و مدی، توفان و سختيهایِ  دیگری که ساختاِر زمين دچارش 



ميشد. آنها ميدانستند که برایِ  موازنه و نگاه داری از خود باید مایه جات مينوشيدند. آنها 
 نخستين شهرمندیها را چون آتالنتا و لموریا را پایه گذاری کردند.

 
و باقی آنها در گویالهای خود ماندند تا در آنجا با سرنوشت خود روبرو شوند. آنها ميدانستند که 

سرانجام خواهند مرد. برای همين بر آن شده بودند تا تنها جوانان را به همراِه چند استاِد 
مينوی و ميانسال به زمين بفرستند. زمين به اندازه ی بسنده بزرگ نبود که جای برای همه 

 داشته باشد ولی آنها از مرگ هراسی نداشتند.
 

آنها بار دیگر در زمين بهشتی ساختن. به آنها دستور داده شده بود تا در زمين پرستش 
گاه هایِ  ویژیه ای بسازند تا دروازه ای برایِ  پيوند با گستراهایِ  (بعد) دیگر باشند. و از ترسِ 

بيگانگاِن تازنده، آن پرستش گاه ها را برایِ  زمان ها ی آینده که به آنها نياِز بيشتری بود پنهان 
 کردند. و در آنجا آنها می توانستند به مدیتيشن و گفت گو با دیگران بپردازند.

 
به آنها گفت شده بود تا به دوِر زمين دو سپر از ریزگاِن یخ برایِ  هماهنگی و ترازمندیِ  زمين در 

برابِر یک ماه بسازند. با این کار توانستند تا یک آب و هوایِ  گرمسيری در زمين پدید آورند. در آن 
هنگام هيچ بيابانی در زمين نبود. آنها بلوره هایِ  (کریستال) ویژیه ای برای دروازهایِ  کيهانیِ  

خود داشتند و توانایيه کاستِن لرزه هایِ  آنها را برای درون شدن به این دروازه ها داشتند. رویداِد 
یک گویاِل زیبا در همه جا پيچيد. نيروهای تاریک باز هم به زمين آمدند. آنها از نژاِد آدميزاد 

ولی با پيشرفِت کمتر و ساختاِر ژنتيکیِ  دیگری بودند. آنها بسيار نيرو داشتند و می خواستند از 
 این نيرو برای دستکاری و کنترِل دیگران سود ببرند.

 
مردمانی که در گویال هایِ  خود مانده بودند دوره های پایانی زندگيشان را در مدیتيشن 

ميگذراندند و برایِ  پاداش سلسله مراتِب مينوی به آنها آگاهی رساند که فرهنگِ آنها در گسترا 
و هستی ِ دیگری دنبال خواهد شد که این خود مایه ی نگهداریِ  آنها بود. این رخداد برایِ  آنها 

 شگفت انگيز و سترگ بود که برای آیندگان آرمانی داشت.
 

نژاِد دیگری از آدميزاد از یک سامانه ی نزدیک به اینجا آمدند تا گفته گویی برایِ  بدست آوردِن 
آگاهی و فّن آوریِ  آنها داشته باشند، ولی هنگامی که آگاه شدند که آنها نميتوانند از این فّن 

آوریها بر پاِد قانونهایِ  مينوی و برایِ  کژ بهرگی و ترس بکار ببرند، آنها ابراِز جنگ با زمينيها 
کردند. زمينيها با آنها به جنگ نپرداختند ولی بجایش بيشتِر مردِم خود را به پناه گاه ها بردند. 
آنها همه چيزهایِ  خود را نابود کردند تا به دست نيروهای تاریکی نيفتند. لموریا و اتلنتيس با 

دسِت شهرونداِن خودی نابود شدند تا دانش و فّن آوریهایشان به دسِت نيروهایِ  تاریک نيفتد. 
 برخی از مردم به دروِن ميانگاِه زمين رفتند، که هنوز هم در آنجا زندگی ميکنند.

 
 
 

فرجاِم این روند مایه ی آسيب دیدِن بلورها شد، و گروهی از مردم که بر رویِ  زمين پنهان شده 
بودند آگاه شدند که بزودی یک ابر تنداب بر زمين رخ خواهد داد. چونکه ریزگاِن یخ در جِو زمين 
آسيب دیده بودند و همه ی آنها در آستانهٴ  ی آب شدن بودند که دستاوردش آمدِن یک تندابِ 

سترگ بود. آنها ميبایست کشتی  هایِ  بزرگی ميساختند که تا جایی که جا داشتند جاِن 
جانداران را نجات دهند. سدها کشتی ساخته شدند و نه تنها یکدانه که ما در انجيل ميخوانيم. 

سپس همه چشم به راِه پس رفِت آب بودند و در این ميان نيروهایِ  تاریک هم روز شماری 
ميکردند تا به زمين بازگردند. آنها دوباره به اینجا آمدند و زمينيان را از آنجا که ساختاِر ژنتيکیِ  

دگرگونی با آنها داشتند را به بند کشيدند. آنها زمينيان را شکنجه می دادند تا هر آنچه 
 آگاهی در باره ی نيایش گاه هایِ  پنهان شده ميدانستند به آنها بدهند.

 
تا آنجایی که آنها ميدانستند زمينيها تا زمانی که پيوند با دیگر جهان ها داشتند می توانستند 

زمين را بازسازی کنند، آنها نيمی از مغِز همه کسانی که در بندشان بود را از کار انداختند. تا 



دیگر نتوانند با دیگر جهان ها در دیگر گستراها پيوندی داشته باشند و زندگی ِ گذشته یشان، 
فّن اوریهایشان و نيایشگاه هایشان از یادشان برود. آنها هوشِ زمينيها را از نو برنامه ریزی 

کردند و به بهانه ی نژاد ها و رنگ هایِ  گوناگون آنها را از هم جدا ساختند و به آنها دینهایی داده 
شد تا از این راه خود را خدایاِن زمينيان بشناسانند و پرستش شوند. جنگ گسترش پيدا کرد و 

فرمانروایاِن نویيِن زمينيها با داشتِن همه ی آگاهی و نيروها به برتری رسيدند. و این روند بد و 
بدتر شد و امروز جدا از آن روزگار نيست. این روند به روشی بسيار زیرکانه دنبال ميشود جوری 

که مردم دیگر در این باره چيزی نميدانند. ولی در ژرفنای خود احساس ميکنند که اینها همه 
چيز نيستند و به آسمان نگاه مياندازند و به این باور دارند که آنها از جاهایِ  دیگری آمدند زیرا 

احساس ميکنند که بودِن آنها در اینجا درست نيست. روشن است که این روان و جاِن آنهاست 
که این احساسات را به یاد می آورد ولی برنامه ریزی بيگانگان بر رویشان بی لغزش و رسا 

 است.
 

دگرگونيهای زمين بدین گونه است که همهٴ  بيگانگانی که به پختگیِ  هشياری رسيده اند در 
پی جبراِن این ویرانيها هستند. نخستين کاری که انجام دادند این بود که آنها دانشِ مينوی را به 

زمينيها شناساندند. آگاهی  هایِ  فراوانی به زمين آورده شد و جنبشِ نهانی در همبود گاه ها 
(جوامع) روامندتر و هوادارِن بيشتری یافت. آنها حتا رهبراِن کشوارها را در جریان گذاشتند 

ولی از همکاریِ  خود دست کشيدند چون نميخواستند نيروهایِ  کنترلیِ  خود را از دست بدهند. 
استاداِن مينوی می دانستند که آنها باید زمين را از نابودیِ  دوباره بازدارند و همچنين 

 می دانستند که با فّن اوریهای امروزی دستکاریهایِ  ژنتيکی بيشتری انجام خواهد شد.
 

بجز اینها، پيدایشِ بمِب اتم ميتواند نابودیِ  سراسریِ  زمين را در بر داشته باشد. این کار نه 
تنها در سامانه ی خورشيدی، وانگه در همهٴ  کهکشان هنایش هایِ  گسترده ای ميتواند داشته 

 باشد و به جانداراِن بيشماری آسيب برساند.
 

برادراِن کيهانی (سازماِن جانوراِن هوشمند و استاداِن مينوی از گستراهایِ  گوناگون) بر آن 
شدند تا به این سامانه وارسی (کنترلی)، دستکاری و کژ بهرگيها برایِ  هميشه پایان دهند. 

دهه هاست که آنها برایِ  دگرسانیِ  انرژیِ  این زميِن خاکی ميکوشند تا این فناوریهایِ  
بنيانگذاری شده سرانجام کنار گذاشته شوند. پس از فرجاِم این دگرگونی هنگامی که 

 فرکانسِ زمين و ساکنانِ  آن دگرش یافتند فناوریهای نوینی رویِ  کار خواهد آمد.
 

برادراِن کيهانی، بسياری از نژاد ها، آدميزاد و بيگانگان، سلسله مراتِب مينوی، استاداِن 
همایونی، جانداراِن غيِر فيزیکی مانند فرشتگان و رواِن زیستگاه در همکاری هستند. بانو گایا 

 خود فرشته ی ویژه برایِ  زمين است.
 

نيایشگاه هایِ  پنهان شده باز به کار افتاده اند تا انرژی هایی را که از جهان هایِ  دیگر فرستاده 
ميشوند از راِه آنها به زمين برساند. آسمان نوردهایی در سراسِر زمين نهاده شده اند تا 

لرزش هایِ  خود را برایِ  دگرشِ فرکانس ها بفرستند. لرزش هایِ  این کشتی  ها در چنان 
شتابيست که با چشم آدمی دیده نميشوند و حتا ردیاب ها نيز تواِن بازشناسیِ  آنها را ندارند. و 

آنها پشِت سِر هم انرژی های ویژه ی خود را به زمين ميفرستند. رواِن هستی به همه ی 
زیستگاه فرمان داده تا فرکانس هایِ  خود را دگرش دهند. از آواِز پرندگان گرفته تا، زنبورها، آب و 

 باد هر کدام هنایشی (تأثيری) روی زیستگاِه ما دارند. افزایشِ این فرکانس یک گراد است.
 

افزایشِ این فرکانس یک فراینِد آهسته است.کمابيش از ساِل ۱۹۹۳، زمانی که نيایش گاه هایِ  
پنهانی به کار افتاده اند، آشکار است که این روند سودمند خواهد بود. آنها این را در گذشته 

نميدانستند، ولی این کوششها با همراهیِ  مردم در رده های گوناگونی انجام می شدند. هرچه 
همکاری بيشتر شود دگرگونی هم زودتر رخ ميدهد. آنها این رونِد دگرگونی را آهسته وار کردند 

 چونکه دگرش هایِ  پر شتاب بر ساختاِر سلولی آسيب ميرساند.
 



شما یک سيستِم کمکی ِ ساختگی دارید که یک سيستِم چاکرای نو ميباشد. این دو 
نيمه های مغزها را با هم هماهنگ می کند تا هر دو به همراِه فرکانس های تازه با هم یک کار 

آیی داشته باشند، تا توانایی هایِ  نياکاِن خود را از نو بدست آورند و تله پاتی (دور باهمی) 
 ذهنی داشته باشند، زندگی ِ گذشته را به یاد آورند و آگاهی  های یگانه مينوی را دریافت کنند.

 
چاکراها دروازه هایِ  ریزنگری (مينياتوری) به انرژی در هر یک از گسترا ها (ابعاد) است. برایِ  هر 
گسترا یک چاکرا در اندام است. کودکانی که پس از ساِل ۱۹۹۳ زاده شده اند این دگرگونيها را 

در انداِم خود دارند. آنها با این سيستِم ژنتيک و سيستِم چاکرایِ  نِو دست نخورده زاده شده 
 اند.

 
همزمان با دریافِت چاکرا هایِ  جدید احساس هایِ  نا خوش آیندی را همچون دردهایِ  سخت و 

کوتاه مانند اینکه کسی به تنتان سوزنک ميزند، تار دیدن، وزوز کردِن گوش، تپش های تنِد قلب. 
دست پاچگی، خستگی های بيش از اندازه حتا اگر هم خواب بسنده کرده باشد، بيدار شدِن 

زودهنگام از خواب ولی شاداب بودن، داشتِن اشتهای زیاد و یا بسيار کم برایِ  خوردن، را 
احساس کرد. همه ی این احساسات گذرا هستند ولی نوشيدِن مایعات برایِ  بيرون راندِن 

 برخی از ماده هایِ  زهراگين از تن بایند است.
 

توانایی هایِ  دیداری، و تواناییِ  گفِت گو با روشِ تله پاتی (دور باهمی) ویری (ذهنی )ِ شما در 
 بازگشت است.

 
ما باید دریابيم که همه چيز با ارزش است. حتا نيروهایِ  منفی نيز به ما کمک کرده تا ویژگيهای 

گوناگوِن خودمان و آنها را تجربه کنيم. ولی برخی از مردم بسویِ  داشتِن نيرو و کنترل کشيده 
ميشوند تا از انرژی های زندگی برایِ  کنترل کردِن دیگران سود ببرند. گرفتاری در اینجاست که 

مردم نميتوانند بر نفسِ خود چيره شوند و گرایشهایِ  خود خواهانه برای سود جویی از این 
 انرژی ها را دارند.

 
در آینده، زمين با آرماِن دگرگونی نسبت به گذشته ی خود پيشکاری (خدمت) خواهد کرد. 

اینجا کما بيش جایی ِ بود که مردم با انرژی هایِ  ناهمساِن روان روبرو می شدند – یين و یانگ، 
نائی و بایی (منفی و مثبت). هر آینه در فربود (واقعيت) اینها هردو یک انرژی هستند. بخش 

بندی این دو تنها یک دریافته (مفهوم) است. با نمایان کردِن اینکه یک نگرش بد است و دیگری 
خوب ما انرژی را به خوب و بد بخش بندی می کنيم. و از همين روی شما در پشيتبانی از رونِد 

 نائی (منفی ) نيز دست خواهيد داشت. 
 

نياکاِن ما مردم از خود گذشته ای بودند. آنها هرگز نميخواستند به چيزی که از آفریدگار و 
سرشت بود آسيبی برسانند، چونکه آنها خود را در هماهنگی با آنها می دیدند. این یک راِه 

سرشتين برایِ  زنده ماندن با گونه های زندگی در این جهاِن فيزیکی هست. با پيوند و همکاری 
 با آنها. اینها چيژایيست که رفته رفته روی آدمها برنشانده خواهند شد.

 
در گذشته، فرمانروایيها از ویژگيهایِ  زنانه ای بودند. مردم بيشتر از بينش و بنيادهایِ  زنانه ای 
(عشق و پاسداری) سود ميجستند. پس از دستکاری هایِ  ژنتيکی، انرژی مردانگی کنترلگِر 

همبودگاه (جامعه) و مردم با نيرو و تواناییِ  بيشتر شد. در آینده زمين جایگاهی ميشود که در 
 آن هردو نيروی زن و مرد برابر با هم در دروِن هر کسی خواهند بود.

 
افزون بر این زمين با یک انگيزه برای آدمی پيشکاری خواهد کرد تا همه ی کارآزمایی ها را تنها 
در یک چرخه ی زندگی بدست آورند. آنها ميتوانند پيکری را با گزینشِ خود نمایان کنند بی آنکه 
نيازی به زن و یا مرد بودِن آن باشد. زیرا هردو انرژی ها ميتوانند در یک ویژگی باشند. این برایِ  

آن است که پيکِر فيزیکی دیگر مانند پيکر فيزیکی کنونی نيست و در یک فرکانسِ دیگری خواهد 
 بود.



 
مردم همبودگاهی یکپارچه با همکاریِ  جاندارِن گوناگون خواهند ساخت و زمين جایی دگرگون از 

 آنچه که ميدانيد ميشود.
 

با فروپاشیِ  نيروهایِ  نائی، پرخاشگری فروکش ميشود، و دیگر کسی بر سر دیگری زور 
نخواهد گفت و یا اینکه سرپرسِت چيزی باشد. هر کسی رهبِر خود ميشود و هستی ِ خود را 

ميسازد. ترس از ميان ميرود و ما دیگر نيازی به قانونهایِ  ساخته ی آدميزاد نخواهيم داشت. از 
آن پس ما تنها از قانونهایِ  مينوی پيروی می کنيم، زیرا ما همچون یک رواِن پيشرفته با 

هشياری و آگاهی ِ رسا خود را به گونه ای کنترل می کنيم که در هماهنگی با همه چيز در 
هستی باشيم. ما بدین گونه در جهان هایِ  دیگر ميليون ها سال زندگی کرده ایم. این تنها یک 

 هماهنگیِ  سرشتين برایِ  پيروی از قانونهایِ  مينوی است.
 

این روند نياز فراوانی به پذیرشِ هرچه بيشتِر مردم دارد تا این دگرگونی در همبودگاِه ما انجام 
شود. شما برایِ  کمک تنها نياز دارید تا بيانگارید تا این دگرگونيها شدنی شوند. به این بپندارید 

که این چگونه ميتواند باشد و یا اینکه شما چگونه دوست دارید که باشد تا بلکه این آرزو 
برایتان برآورده شود. ما ميتوانيم به جلو نگاه کنيم تا آن چيزی که هستيم، دوست داریم که 

 باشيم و یا ميخواهيم تجربه کنيم را بيافرینيم.
 

اميدوارم که از این آگاهی الهام گرفته باشد و به شما توانایی و دليریِ  ربرویی با هر چيزی که 
خواهد آمد را داده باشد و آن را به ناِم یک خواسته اهورایی بپذیرید، چرا که آنچه که در 

زنجيره زندگی رخ ميدهد فرزانشی دارد. شما باید برایِ  یادگيری به پذیرفتِن کارها کوشش کنيد 
و همه چيز به توانایی ها و نو آفرینيهایِ  خودتان برای رویارویی با سختی ها بستگی دارد. 

ولی شما از بيگانگان نيز که دسترسی به نيروها و روش های انرژی دیگری دارند پشتيبانی 
 ميشوید.

 
در آینده ی بسيار نزدیک، پس از فرجاِم دگرگونيها، آگاهی و شيوه هایِ  زندگی ِ سراسر 

 ناهمسانی (متفاوت) در زمين خواهد بود.
 

چيزی که اميدوارم شما آن را به یاد داشته باشيد این است که: روان رساست، روان زیبا، 
یکایی و آرسته هست. شما باید زیبایی و ویژگيهایِ  خود را به یاد داشته باشيد، که هر 

آزمونی که در آفرینشِ خود در چرخه زندگی داشته اید، بخشی از آنی است که هر گوهری را 
یک رواِن یگانه ميسازد. این زیبایی و ویژگيها از سویِ  فراینِد فردی و پيشرفت در آزمون های 

زندگی خودتان برگزیده ميشود. هيچ پایانی در هستی ِ شما نيست. شما هنگامی که بر پنداره 
ی زمان و پيری چيره شوید جاودانگی را در پيشرویِ  خود دارید . اگر شما شاد باشيد و ارزش 

زندگی ِ گرانبها را به راستی بدانيد، آنگاه برای داشتِن یک زندگی ِ بهتر و خوش تر بخِت بيشتری 
پيدا می کنيد. این آشکار است که شما باید از همه احساس ها و دریافتهای جهاِن فيزیکی به 

خوبی بهره ببرید، چرا که این دریافتها زمانی که پيکِر فيزیکی سراسر دگرسان شوند به گونه ی 
دیگری ميشوند. شما باید از همه جنبه هایِ  گوناگونِ  آدمی لذت ببرید، و در کنارش باید برابری و 
هماهنگی را نيز در سر داشته باشيد، زیرا شما تنها کسی هستيد که تواناییِ  انجاِم این کار را 

 دارید.
 

اميدوارم که این پيام ارزشمند باشد و شما این را در دسترسِ دیگران نيز بگذارید، چونکه هرچه 
مردِم بيشتر هشيارانه و پرکار در این فراینِد دگرگونی همراه شوند و از انرژیهایِ  خود به خوبی و 

 مثبت بهره ببرند، این کار هم بسيار زودتر تر انجام ميشود. 
 

 در اینجا ميخواهم با بدرودی زهره ای این نامه را به پایان برسانم.
 

 عشق و مهِر کيهانی بر شما باد.



 
 برگردانده به پارسی 

 
 الکس افشار

  


