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 الوحدة القبلية
 

ي الجزء "المزعوم" غير المشفر من 
من الناحية البيولوجية، الوحدة القبلية تحدد سلسلة خاصة من الشفرات الجينية، المسجلة ف 

ي.   الحمض النووي البشر

ي عالم الكثافة الثالثة حيث 
ي التعرف عىل أفراد نفس العائلة الروحية، ثم تجميعهم ف 

ة مذهلة تتمثل ف  يتمير  جينوم الوحدة القبلية بمير 

د وإعادة االتصال 
ّ
وتينات الميتوكوندريات بالتمد ، يسمح لير تشتتوا من خالل عملية التناسخ. ألنه عند تفعيل شفرات هذا الجينوم القبىلي

. بمجال  ي
وتينات قادرة عىل إرسال وإدراك إشارة تعير الحقل المعلومائ  ي راديو، تصبح هذه الير

ي الكون. مثل عمود هوائ 
 المعلومات ف 

ي 
يا، تلتق  ا، عندما تسكن جسما بشر

ً
ي مماثل، بالتواصل، وأحيان  ذبذئر

ي تسمح هذه اإلشارة لألرواح ذات األخالقيات نفسها، وتردد رنير 
 ف 

 الكثافة الثالثة. 

ا أخرى وب
ً
ي تشغل أبعاد

التالي فإن جينوم الوحدة القبلية ال يجمع فقط، أرواح  نفس العائلة الروحية عندما تتجسد، بل كذالك األرواح الت 

 للواقع أو كثافات أخرى. 

ي خالل االنتقال السابق للعوالم، 
ي المجال المعلومائ 

ي المنبعث ف 
  صاد األرواحتم إخبار كاتشينا بوقت ح  ،وبفضل تردد الصدى الجيت 

"سحب" المنتمير  إل ساللتهم الروحية، المتجسدين  لقد تمكنوا من .  )" Ours Blanc’Témoignage d -Atlantis Contre Mu"انظر: (

ي الكثافة الثالثة، قبل تدمير الحضارة األطلنتية. 
  ف 

، و ذلك بمساعدة من  ك"، سيسمح ببدأ انتقالهم إل عوالم الكثافات العلتر فتجمع أعضاء هذه الوحدة القبلية من أجل عملهم "المشي 

 دوي  هم. 

ي كوكبته، ف "ِلُيو" )كما يتم تجميع الكاسيوبيير  و 
، اللتير  ترتبطا بمركزي وعييهما، كال ف   LEO)البليياديير  من خالل وحدتيهَما القبليتير 

ي كوكبة األسد. 
 يشكلون وحدة قبلية جينية، يقع مركز وعيها ف 

ا عن التواصل مع الذات العليا، بمعت  آخر
ً
ي المستقبل.  : جينات الوحدة القبلية مسؤولة أيض

 نحن ف 

السبب، فإن "الشفاء" الذي تقوم به هذه المجموعة من األفراد، أي عملية إصالح روح مجزأة بالكثافة الثالثة، يمكن أن يكون ولهذا 

ي لعائلة بيولوجية، إن لم يكن أكير فع
، فهذا العمل فّعال بقدر العمل الناجم عن الرنير  الجيت  ا. بفضل قوة هذا الرنير  القبىلي

ّ
 الية. قويا جد

 ؟ ذلكلماذا 

ة، و ت
ّ
ي حير  الوحدة القبلية مشكلة من أفراد عد

 وحدة اجتماعية تجمعها روابط الدم بالكثافة الثالثة. ف 
ّ
مثل العائلة البيولوجية ليست إال

 . َ ي ارتباط بالكثافات العلتر
ى "َما وراء البعدية"، ف 

َ
ي تجمع عائلة روحية إل مد

 مجموعة من الشفرات الجينية الت 

وسات، عىل فوعينا بالكثافات الع ي تسمح بتطور وعينا بالكثافة الثالثة. الفير
، يخلق الجاذبية، وبالتالي الظروف )المرض أو الشفاء( الت 

َ لتر

 سبيل المثال، هي أشكال_فكر ينتجها هذا الوعي العالي ليوفر لنا فرًصا للفهم. 

ي أو النفسي ليس إال ضمادة عىل الجرح أو  ا لما العالج الطتر
ً
. وهذا ما يفش أيض  الضيق. فهو عاجز عن تحقيق شفاء عميق و كىلي

ةاألمثلة المعروفة عىل ذلك، ومن 
َ
ك
َ
ي مجال الطاقة، من شفاء أفرادهم  يتمكنونالقبائل األصليير  الذين  َمل

ك ف  ، من خالل العمل المشي 

 خالل ساعات قليلة. 
 بشعة. لدرجة أنه يمكن للكش المفتوح أن يشق َ

ي أنه من خالل االت
ي وهذا يعت 

" بالكثافات العالية، للتدخل ف  ، فإن هؤالء األفراد يستدعون قوة "وعيهم الجماعي َ صال بالذات العلتر

 واقعهم الثالث الكثافة. 
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