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} }األورغون{{مولدات طاقة الحياة 
 وطريقة استعمالها

 
المنخفضة جدًا  التردداتهناك الكثير من المعلومات على االنترنت حول أخطار 

E.L.F) ويف) التي يتم "توجيهها" إلى بعض األشخاص ومايكر - أمواج قصيرة
  الدول من خالل: UجميعUالروحانيين المميزين من قبل العناصر السياسية الفاسدة في 

 
  الموبايل.  شبكة-أبراج إرسال1
 -أجهزة الراديونيكس. 2
 (وكذلك الحسد السحر األسودوطالسم .... نعم حتى تعاويذ -أساليب السحر األسود3

 هي شكل من ترددات الجزيئات التي تنطلق من مكان "المرسل" واإلصابة بالعين)
 إلى مكان "المستقبل" على هيئة طاقة سلبية ضارة تمامًا.

 
 هذه مصممة إلطالق األمواج القصيرة بهدف E.L.Fوبما أن أبراج اإلرسال 

ومعرفة كيفية U ..Uلالبتعاد عنها قدر اإلمكانU" فنحن جميعًا بحاجة التحكم باألفكار"
 .Uإطفاء أثر هذه األجهزة على أفكارنا

بعض هذه األبراج واضحة تمامًا للجميع، وتسهل معرفة وجودها مثل أبراج 
اإلرسال الظاهرة في الصور، ونجحت شركات الموبايل بتغطية أغلب مدن العالم، 

U!!خاصة المناطق المزدحمةU Uوفوق رؤوس الناس تمامًاU   !!!!!
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" جيدًا، مخفّيةلكن هناك بعض األبراج األخرى "
مثل هذا النوع الذي يبدو مثل الَعلم الظاهر في 

الصورة..  
 

صدق أو ال تصدق، برج اإلرسال هذا موضوع 
 وهذا شّر بعينه!في ساحة ملعب مدرسة أطفال... 

 
 

كما نعلم اآلن، االستخدام الرئيسي لمثل هذه 
التحكم األجهزة المطلقة للترددات العالية هي "

" عند عامة الناس.... هذه األجهزة تطلق باألفكار
ترددات "تحاكي" األفكار، ويتم إرسالها لتصل 

مباشرة إلى داخل دماغ الناس المستهدفين، حيث 
ترسل للشخص كمية من "الدوافع" و"الرغبات" و"التعليمات" المزيفة... وبهذه 

الطريقة يمكن التحكم بالشخص وبفعالية، كما يؤكد كثير من علماء النفس والفالسفة 
المحترمين أن "األفكار تقود األفعال"...إذا حصلُت أنا على "فكرة" المشي باتجاه 

 وإذا اعتبرُت هذه الفكرة –محدد، أو تناول طعام محدد، أو حتى شرب دواء محدد 
فكرتي أنا، فعندها من المرجح جدًا أن "أفعل" كما وجهتني تلك "الفكرة" ألن 

أفعل... 
 

بهذا التحكم يتم تحويل الناس حول هذه األبراج إلى جثث حية مطيعة وخانعة، ال 
تستطيع التفكير بوضوح، محبطة ومتوترة نفسيًا، غير مبالية وال تريد سوى التسكع 

طوال النهار دون فعل شيء....... 
رجاء، تمّعن بهذه المقولة التالية ألحد رواد "التحكم الفكري الكهرطيسي"، وهي 

وهي مقولة   0TUwww.Educate-Yourself.orgU0Tموجودة على موقع مفيد وهام جدًا 
 هامة لتفتيح العيون:
"UليسU .من حق الشخص أن يطور فكره الخاص به 

هذا النوع من النزعة التحررية لها إقبال عند الكثيرين...  
Uلكن يجب علينا التحكم كهربائيًا بالدماغU .

ويومًا ما سيتم التحكم بالجيوش والجنراالت بإشارات  
ومحفزات كهربائية ترسل إلى دماغهم" 

Dr. Jose Delgado – U1974U Congressional Record, No. 262E, Vol. 118. 
 

 لهذه المؤامرة؟ Uبفعل شيءUيا أخي... كم سيزداد الوضع سوءًا قبل أن نقوم جميعنا 
كم من الناس العاديين يتناولون األدوية الموصوفة لمعالجة ما يبدو "صداع"، بينما 

هم ال يعانون من أي شيء سوى أنه يتم استهدافهم من قبل واحدة من الحكومات 
!!  UكلUالفاسدة في   دول العالم؟

http://www.educate-yourself.org/�
http://www.educate-yourself.org/�
http://www.educate-yourself.org/�
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كم من الناس العاديين يتم وضعهم في المصحات العقلية بسبب كمية "األصوات" 
  ...!!! التي يسمعونها والتي تجعلهم يظهرون مجانين إذا قالوها بصوت مسموع؟

 مولدات األورغونكم من أجنحة المشافي الخاصة باألمراض العقلية لديهم 
موضوعة في كل مستوى ليتم عزل هذا العامل (التحكم الفكري) خارج عملية 

  !!!! التشخيص؟؟؟
في عياداتهم الجراحية وفي أماكن  مولدت األورغونكم من األطباء لديهم أيضًا 

 !!!!!! انتظار المرضى وحتى في مكاتبهم الخاصة أيضًا؟؟؟؟
 

حسنًا، أعتقد أنه من الجيد الكتابة كثيرًا عن أضرار هذه الترددات القصيرة، مثل 
 في بريطانيا كـ"مكان لالختبار" لتجريب أجهزة Glastonburyاستخدام بلدة 

هذه الترددات Uإليقاف Uإرسال للتحكم بالحشود... رغم هذا هناك طريقة بسيطة 
الضارة باستخدام جهاز بسيط، سهل الصنع نسبيًا وسهل جدًا لالستخدام... اسم هذا 

...  مولد األورغونالجهاز الخارق هو 
 

شيء مؤذي، بدًال من  UإيقافUدعونا نواجه األمر... من األفضل كثيرًا مناقشة طرق 
"المناقشة" غير المنتهية حول ذات الشيء الذي يجب منذ البداية إزالته تمامًا. 

 
 مركب هيدروكربوني) مع قصاصات ،إن خلط مادة عضوية (مثل صمغ البولستر

معدنية يعطي وسطًا خاصًا له القدرة على جذب والتقاط طاقة األورغون (كما 
 The Cancer ومناقشة في كتابه 1940-1930أظهرت أبحاث ويليام رايخ في 

Biopathy .(
كما أن إضافة كريستالة تقوي هذه العملية ويعطيك فرصة أن "تبرمج" الكريستالة 

بفكرك ونواياك لتوجيه تلك الطاقة لمهمة أو غاية محددة. 
اكتشف أحد مطوري أجهزة الراديونكس أن خلط صمغ األلياف الزجاجية مع 

جزيئات معدنية أنتج األثر الجاذب-النافر لألورغون الموصوف من قبل رايخ، وقام 
 بتسمية المزيج بـ األورغونيت.

 
" أن هالة اإلنسان تتمدد عندما يكون بالقرب من Carol Croftالحظت الباحثة "

المزيج المذكور، وهذا قاد إلى فكرة إضافة المزيج إلى جهاز ذبذبات هولدا كالرك 
Zapper. 

 
 القطبية  DORمزيج المعدن والصمغ مع الكريستاالت له القدرة على تحويل 

 القطبية اإليجابية.... كما لوحظ أن وضع مولد ORالسلبية لطاقة األورغون إلى 
أورغون بالقرب من مولدات الطاقة النووية له أثر هام في إنقاص حجم حقل طاقة 

األورغون السلبي الذي يحيط بكل المفاعالت النووية... كما يستطيع مولد 
األورغون تعديل الطاقة السلبية التي تحيط أبراج إرسال شبكة الموبايل ذات 

.. ELF Towersالموجات القصيرة وأبراج التحكم الفكري الكهربائي بالناس 
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ومنافذ كائنات الزواحف الغريبة وأماكن التقاليد الشيطانية والماسونية والمفاعالت 
 النووية.

 
يالحظ العديد من الناس آثارًا عاطفية إيجابية بحضور مولدات األورغون جانبهم، 
حيث أن المزاجات والعواطف ترتقي وتتحول... بعض المصابين باألرق صاروا 
ينامون أفضل بعد وضع هذه األجهزة في غرف النوم.. وكثير من الناس الحظوا 
ازدياد وتسارع نمو النباتات بحضور طاقة األورغون... وقد تم تصوير األجهزة 

بكاميرات الهالة (كيرليان) فأظهرت قبة كبيرة من هالة زرقاء اللون. 
 

من المدهش مراقبة آثار هذه األجهزة على أناس ال يعرفون بوجودها وقدراتها! قام 
البعض بأخذ مولدات أورغون إلى عملهم والحظوا أن بيئة العمل أصبحت ألطف 
وأكثر مودة وأقل تنافس... حتى أن أحد األشخاص أخذ معه جهازًا إلى المحكمة، 
وكان يكسب القضية ويسيطر على مهاجميه إلى أن أمره القاضي بإزالة (القنبلة 

اليدوية المقدسة) والتي كان بسبب حماقته وضعها ظاهرة للجميع على طاولة المتهم! 
 
 
 

يوجد على الموقع عدة طرق سهلة مفصلة لصنع أنواع مالحظة هامة من عالء: 
مولدات األورغون، واألفضل أن تصنعها بنفسك وتعّلم من حولك كيف 

يصنعها!!... ليس لدي أي هدف تجاري من الموضوع وال عندي شركة تبيع أو 
تتاجر... صنعُت بنفسي عددًا قليييييييل منها لالختبار أوًال وألهمية الموضوع ثم 

أن صنعها شيء ممتع!!.. أعرض بعضها للبيع كصدقة تساعدنا لنستمر بهذا العلم 
والصدق.. النماذج التي فيها كريستاالت كبيرة وأسالك فضية فعًال مكلفة ماديًا 

وتأخذ وقتًا طويًال حتى تصنع... شكرًا لتفهمكم ومساعدتكم! 
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برمجة واستعمال مولدات طاقة الحياة طرق 
{{األورغون}} 

 
إليكم هنا مزيدًا من التفاصيل ومزيدًا من العلم لمن يريد... علم النوايا وإنما األعمال بالنيات.... 

برمجة الكريستاالت بالنوايا ليست شيئًا جديدًا، ومع ذلك استغرب الكثيرون من استخدام مولدات 
الطاقة مع الكريستال داخلها.. الكريستاالت تستخدم لتقوية وإرسال النوايا عندك، مثًال بعض 
الناس يستخدمها لصنع جو من السالم في الغرفة أو المنزل، أو لجعل النباتات تنمو أسرع، 

لزيادة قوة الشخصية والحضور، لموازنة المقامات (الشاكرات) وتحسين حال التأمل، للشفاء من 
األمراض وغيرها من االستخدامات المتعددة... التطبيقات المتاحة غير محدودة، وتحميل النوايا 

على الكريستالة أمر سهل نسبيًا إذا كنَت بحالة نفسية مناسبة. 
 

الكريستاالت تحتاج عادة لتنظيف من الطاقة التي تحملها من المنجم والناس الذين استخرجوها 
ونقلوها وباعوها ونظروا إليها على الرف حتى وصلت إليك... أنا أنظفها بالكحول ثم الماء 

%) سبع ساعات. 30وملح البحر (
 

ويتم شحنها قبل االستخدام بأشعة الشمس ألنها تحوي األشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة. 
عندما تأتي الكريستاالت من األرض، تكون قد حملت طاقة أنثوية منها، وكانت تتغذى على 

معادن وماء وغازات األرض حتى تطورت إلى كريستالة كاملة... عندما نحصدها من األرض، 
يتم إبعادها عن الطاقة األنثوية وهي اآلن بحاجة لطاقة ذكرية كمصدر طاقة لتشحن نفسها من 
جديد.. وهو هنا األشعة فوق البنفسجية من الشمس، أي الطيف الضوئي الشمسي الكامل (دون 

حاجز زجاجي).. وعادة تكفي أربع ساعات لشحنها مرة في األسبوع أو الشهر كما تشعر... 
على كل حال، الكريستالة هنا ضمن مادة األورغونيت مولدة الطاقة ال تحتاج إلى شحن، لكن إذا 

شعرت برغبة في شحنها ال بأس من ذلك مرة كل شهر أو شهرين. 
 

بالمقارنة بين مولدات األورغون وأجهزة الطاقة القديمة مثل التي تعمل حسب طاقة األشكال 
المطبوعة على ورق أو نحاس أو المجسمات كالهرم، نجد أن مولدات الطاقة القديمة محدودة في 

.. أما مولدات األورغون لها تأثير أعمق والجسد الثانيالبعد األثيري فحسب، أي البعد الثالث 
 وأكثر ألنها غير محدودة بمكان أو زمان أو حتى منطق محدد، فهي تقوية الرابععلى البعد 

للنوايا في الكريستالة بوجود حقل طاقة تحولية. 
 
 

لماذا نريد برمجة الكريستالة ضمن مولد األورغون؟؟ 
 

أوًال من المعروف أن الكريستاالت الطبيعية تحمل برمجة (مجموعة تعليمات) وضعها فيها 
أناس أو كائنات أخرى قبل أن تصل إلينا وأحيانًا نريد أو ال نريد تلك البرمجة... هذا هو علم 

الرصد.. في البداية تظهر الكريستاالت في األرض كبذور صغيرة مع مجموعة من التعليمات 
تدلها كيف تنمو وما هي بنيتها ومكانها وسرعة تشكلها وطبيعة الطاقة التي تحملها، تمامًا مثل 
النباتات ومثل البشر الذين عندهم مجموعة من التعليمات الوراثية... ذلك النموذج الموروث ال 
يمكن تغييره.. عمومًا األمر يعود إلى معتقداتك إذا كنت تؤمن بوجود كائنات فضائية أو غيرها 

قامت بتحميل المعلومات على الكريستاالت في األرض أم ال... لكن لنتابع الموضوع. 
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ثانيًا، كل كريستالة لديها مهمتها الخاصة أو برمجتها لغرض محدد مثًال الشفاء.... أحيانًا تعطي 
تأثير مثبت لجذور كياننا مع أمنا األرض، وأحيانًا تعمل مع الكريستاالت األخرى في األرض 

لتصنع شبكة من الطاقة المستقرة عبر الكوكب كجزء من بنية الكوكب المادية والطاقية... أحيانًا 
تحمل الكريستالة بصمة معينة من الطاقة بإصدارها ترددات أو ألوان أو ذبذبات أخرى قادمة 

من قوى لطيفة ورحيمة ألجل البشر وأشكال الحياة األخرى على األرض... يستخدم بعض 
الكريستاالت ألجل شاكرا محددة أو ربما لمهمة خاصة في "تنظيف حياة سابقة" كمثال... ونحن 

ال نريد أن نؤثر على تلك البرمجة اإليجابية المقدسة أبدًا. 
 

ثالثًا، هناك قاعدة بيانات فارغة في كل كريستالة.. وهذا يشبه مركز روحي للطاقة لديه القدرة 
على تخزين تعليمات جديدة... مثل البشر الذين عندهم قدرة غير محدودة على االرتقاء في عالم 
الروح، تستطيع الكريستالة أن تترجم وتحّول وتمتص بصمة من الطاقة من خارجها ثم تخزنها 
في بنيتها البللورية... فعًال سبحان الخالق في كل خلق وكل شيء يسّبح هذه األلوهية الكونية! 
علم الكريستاالت المنتشر يشرح قليًال طريقة تخزين هذه التعليمات الطاقية، لكننا هنا تجاوزنا 
العلم إلى السر.. من أعرف إلى ال أعرف ونغوص في عوالم باطنية ال يمكن لفكر أو علم أن 

يفسرها! 
قاعدة البيانات تلك قد تمتلئ أحيانًا بتعليمات غير واعية من الناس الذين يحملونها أو يبيعونها، 

دون أن يعلموا أنهم يوّجهون أشكاًال من طاقة أفكارهم، تلتقطها الكريستالة وتخزنها... لذلك أوًال 
علينا التأكد من فراغ قاعدة البيانات. 

عندما نضيف التعليمات الخاصة بنا، ستقوم الكريستالة عندها بالتذبذب وفق هذه التعليمات 
وتقويها وتبثها، وتوّجه هذه النماذج الجديدة من الطاقة لتعود إلينا أو لآلخرين كما هو مبرمج. 

 
وإليكم هنا عدة تقنيات لبرمجة الكريستاالت ضمن مولدات األورغون، اختر منها ما تشعر به... 

 
تقنيات لبرمجة الكريستاالت ضمن مولدات األورغون: 

 
 هي كتابة فكرة ما على ورقة ثم وضع مولد األورغون فوقها لتمتص أ - طريقة بسيطة جدًا

طاقة الفكرة.. تقوم الكريستالة بتقوية النية وتعمل كمرسل لها إلى الشخص المقصود شفاؤه أو 
الشيء المراد تحقيقه.. كما يمكنك استخدام واحدة من الطرق التالية مع وضع صورة الشخص 

الذي توّجه له نوايا المحبة والخير أو الشفاء... طبعًا انتبه دائمًا إذا كنت تفكر أفكار سيئة أو 
تشعر بتوتر ال تمسك أي أورغون أو كريستالة وتبرمجها... تنفس واهدأ أوًال وتذكر أن 

الكريستالة ال تميز بين النوايا لكن الروح تميز وتختار الخيار والخير. 
 

ب – طريقة مفصلة قليًال للبرمجة: 
- أمسك الجهاز بيديك وامسح أوًال بفكرك كل البرامج السابقة أو الذبذبات غير المرغوبة. 1  
- قم بالنظر المتواصل إلى مولد األورغون، وأنت متمركز في ذاتك، خفف أفكارك 2  

واسترخي قليًال مع التنفس بعمق وهدوء... 
- على سطح الجهاز (أو وجوه الكريستالة إْن وجدت) قم بتخيل صور حول األمنية 3  

المطلوبة.. تخيل هذه األسطح كأنها شاشة تلفاز تعرض ما تريده أن يحدث.. ومن المهم أن 
تكون الصورة المتخيلة حيوية وواضحة. 

- تابع العملية إلى أن تشعر بأن الكريستالة امتألت بالنية المقصودة. 4  
- تم اآلن تخزين الذبذبات الجديدة في الكريستالة، وسيبقى البرنامج فيها إلى أن تقوم بمسحه 5  

مرة ثانية، وربما تريد أن "تختم" الكريستالة بعد برمجتها ويمكن ذلك بتخّيل هالة زرقاء تحيط 
بها. 
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- عندما تنتهي من العملية قم بتنظيف نفسك والمكان المحيط بك، الكريستالة ستقوم بتعديل 6  
الهالة عندك وتجعل أمنيتك تتجسد. 

كلما كانت قدرة تركيزك أكبر زادت فعالية هذه التقنية... ويمكنك زيادة هذه القدرة بالتدريب 
والممارسة.. حاول دائمًا زيادة الحساسية وحس البديهة عندك، حاول أيضًا التخاطب مع 

الكائنات األخرى كاألشجار والنباتات والحيوانات. 
 

ج- طريقة لمعرفة ماذا يخزن الجهاز \ أو الكريستالة: 
- احمل الجهاز بكلتا يديك. 1  
- أغلق عينيك وقم بالتركيز على العين الثالثة، وهي نقطة موجودة بين الحاجبين في مركز 2  

الجبهة. 
- ابدأ بأخذ أنفاس عميقة وطويلة، شهيق وزفير.. ومع كل زفير استرخي أكثر.. ودع كل 3  

األفكار تتالشى. 
- ركز على الكريستالة في الجهاز.. اشعر بها واتبع إيقاعها الخاص بها.. اشعر بالتناغم 4  

معها. 
- حافظ على نية صافية بأنك تريد معرفة ماذا تخزن الكريستالة. 5  
- في لحظة ما قد تستقبل دفعة مفاجئة من المعلومات عبر العين الثالثة أو شاشة الفكر 6  

الداخلية.. ال تحكم أبدًا على ما يصلك واقبل المعلومات كما هي طبيعيًا... بعضها قوي واآلخر 
ضعيف ال تقلق فهي كلها خير وإيجابية دائمًا من ورائها حكمة معينة مهما كانت. 

- بعد انتهائك نظف نفسك والمكان المحيط بك.. وتذكر أن الرضى والتسليم نهاية العلم 7  
والتعليم. 

 
يمكن استخدام هذه التقنيات مع جميع أجهزة األورغون الموجودة حاليًا... وإليكم تفاصيل 

استعمال كل جهاز منها: 
 

   برج األورغون

 ) ملفوفة EX(يحوي كريستالة نقية

 100مجال التأثير والحماية: غرفة أو بيت صغير حتى مساحة 
 غرام يمكن حمله في حقيبة اليد. 250  الوزنمتر... خفيف

 برمجته بإحدى الطرق المذكورة له استخدامات عديدة.. تتم
أعاله، ووضع نية مثل تجميع الطاقة الميتة أسفله ثم رفع هذه 

 الطاقة لألعلى عبر األورغونيت، وأن يطلق طاقة أورغون نضرة من أعلى الجهاز.
 

  األورغونقالدات 

 ) ملفوفة EX(تحوي كريستالة صغيرة نقية

 للحماية الشخصية للجسم أينما كنت..مجال التأثير والحماية: 
  . بإحدى الطرق المذكورة أعالها برمجتهتتم
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 ن للموبايل والكومبيوتراألورغولصاقات 

 )(قطعة صغيرة من مادة األورغونيت

جهاز الموبايل أو المحمول والكمبيوتر وغيرها من األجهزة 
الالسلكية تقوم فعًال بإيذاء خاليا الجسم، خاصة بإطالقها األمواج 

 والتي تطرق sideband scalar wavesالعددية الجانبية 
رؤوسنا طرقًا!!... هذه األمواج خاصة في الموبايل هدفها شوي 

دماغك حرفيًا! وهذا يصعب فهمه على عامة الناس... قد تسأل: "ولماذا قد يحاولون قتلنا؟" 
القصة طويلة لكن باختصار هناك مجموعات من الناس تحاول االستيالء على العالم وهم 

يستخدمون أجهزة الموبايل لتقليل ذكاء وكثافة السكان والتحكم بهم!  
إذا كنت ستستخدم الموبايل، ننصح باستخدام سماعة أذن ذات أنبوب هوائي ينقل الصوت، مع 

لصقة أورغون على ظهره، وأال تضع الموبايل نهائيًا قرب رأسك. 
هذه اللصاقات سهلة االستعمال وتحميك من ذبذبات الطاقة السلبية.. ممكن لصقها على الموبايل 
وعلى األجهزة الكهربائية مثل الحاسب.. لكن تذكر أن األفضل تقليل استخدام هذه األجهزة قدر 

اإلمكان!... لصاقات األورغون ال تحتاج أي برمجة. 
 

  لشحن الماءاألورغونأطباق 

 ملفوفة)   EX نقية كريستاالت5(قطعة من مادة األورغونيت تحوي 

 سم2سم سماكة 12قطرها 

تستخدم لشحن الماء والسوائل واألطعمة عندما توضع فوقها 
 بإحدى الطرق ا برمجتهنصف ساعة أو ساعة كاملة.. يمكن

مع إعطائها وقتًا أطول في البرمجة ألن فيها المذكورة أعاله 
 خمس كريستاالت.

 
 القنبلة اليدوية المقدسة

 كيلوغرام 1.1 .. )وشائع2 ملفوفة و EX كريستاالت5(تحتوي 

 متر... مناسب لحماية 1200 كرة قطرها مجال التأثير والحماية:
منزل كبير، أو إلطفاء التأثير الفكري لبرج إرسال موبايل متوسط 

الحجم، أو األماكن السلبية ومناطق الحروب والحوادث... 
، مع إعطائه وقتًا أطول  برمجته بإحدى الطرق المذكورة أعالهتتم

في البرمجة ألن فيه خمس كريستاالت. 
 

  (النموذجين)–ية  عصا الطاقة السحر

 ملفوفة بوشيعتين فضة  EXنقية 4.5×10.5(تحتوي كريستالة ضخمة

 . ووشيعة إضافية) مع إضاءة داخلية خاصة Mobiusو

 كيلوغرام 1.3

مجال التأثير والحماية: غير محدود بأي مسافة!... ألنها تؤثر في 
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قم عصا الطاقة السحرية الستخدام أبعاد أعلى من األبعاد المادية في البعد الرابع والخامس.. 
بتشغيلها واحملها فوق شاكرا القلب، وأخبرها ماذا تريد منها أن تفعل..  

 إذا كنَت مالحقًا بترددات قصيرة مؤذية، فأخبرها أن تصنع حجابًا واقيًا تمامًا ضد أي نوع من *
 مستوى أو بعد، والمقصود منها إيذاءك (بأي طريقة أو شكل)، من UأيUالطاقة الموجهة إليك من 

 تحّول نموذج فكري يوجه تلك الطاقة السلبية تجاهك.... أخبرها عندها أن UأوU كائن واعي UأيUقبل 
أي طاقة سلبية موجهة تخترق حجابك الواقي، تحولها إلى طاقة داعمة للحياة تنشطك وتقّويك 

بطريقة إيجابية. 
بأن تعيد وترّد إلى الجهة (أو الجهات أو عصا الطاقة السحرية يمكنك أيضًا برمجة كريستالة * 

ال  بشكلنماذج األفكار) المسؤولة عن إرسال هذه الطاقة السلبية إليك، نفس الطاقة السلبية، لكن 
. يمكن للجهة المعتدية أن تقي نفسها منها

أن تعيد الطاقة المؤذية ألصحابها مع عصا الطاقة السحرية يمكنك أيضًا الطلب من كريستالة * 
% طالما يستمر المؤذيون بتوجيه الطاقة إليك... 1000مضاعفتها 

يمكنك أيضًا طلب حجب أي مراقب باالستبصار عن ُبعد، إنسان أو غيره، ومنعه من التأثير * 
عليك عن بعد أو مشاهدتك عن بعد أو من خالل جلساته النفسية الخاصة. 

يمكنك حتى طلب حجب أي كائن فضائي سلبي يحاول وصل أي "كبل" أو جهاز ساحب للحياة * 
(في أي ُبعد) إلى مراكز الطاقة الشاكرات عندك أو يتدخل في شؤونك بأي طريقة... إلخ. 

 شكل UأيU بأن تساعدك على التغلب على القوى الروحانية األعلىوال يفوتك أهمية الطلب من * 
 نجح تمامًا في هذا المجال باستخدام Michael Relfe من الهجوم أو اإلزعاج النفسي المتكرر...

قوة األفكار والنية المركزة للمساعدة على التغلب على أي شيء يرميه الناس السيؤون عليه وعلى 
. Stephanieزوجته 

 
يمكنها أن تحمل عدد كبير من البرامج أكثر من عصا الطاقة السحرية الكريستالة الضخمة في 

دارة النبضات، لكن عامل القوة من دون  برنامج مختلف... ويمكن للكريستالة أن تعمل 100
عندها سيكون أضعف بكثير...  

 (أو وسطاء السحر األسود Draconians فإن الكائنات الفضائية السلبية مثل Don Croftحسب 
 ويريدون فورًا لكمة اإلنقاذ،ال يمكنهم أبدًا التواجد في بيئة تعمل فيها دارة ترددات والجواسيس) 

 الخروج من مجالها.
 

برمجتها بواسطة كحماية نفسية وطاقية، يمكن عصا الطاقة السحرية باإلضافة لتطبيقات * 
 لمعالجة أي مشكلة أو قضية تريد... معظم الناس ال يدركون أن البشر يمكنهم حرفيًا النوايا عندك

التأثير على اتجاه العالم الواقعي بواسطة أفكارهم (النوايا المركزة).. ويكون التأثير أقوى عندما 
يترافق مع شحنة عاطفية معينة، خاصة شعور المحبة... لقد تم تشفيرنا على أننا متشردين ضالين 

ال حول لنا وال قوة، نفتش عبثًا في بحر من الحظ العاثر وحياتنا مليئة بالمحن والمصائب، لكن 
ذلك المفهوم مجرد وهم، والتشفير يزول عندما نحمل بيدنا الوعي ونختار المصير... قدرك بيدك. 

الظاهرة في الصورة بواسطة نواياه (مع عصا الطاقة السحرية لقد قام أحد الباحثين ببرمجة 
 عندما كان Wilma (23-10-2005بعض من أصدقائه) إلبطال نشاط وإضعاف (إعصار ويلما 

يجمع قوته في البحر الكاريبي، ويسير في طريقه إلى فلوريدا... لكن ذلك اإلعصار هدأ بشكل 
 وصبيان HAARPلطيف ولم يكن حادثًا يذكر، رغم بذل أقصى جهد شر عند مشغلي برنامج 

...!!! ELF towers ومشغلي أبراج التحكم الفكري GWENالجيش األميركي مع 
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 مع الذبذبات المذكورة الحقًا، ويمكن MP3بالنسبة لدارة مولد الذبذبات، نقدم مع الجهاز قارئة 
أيضًا استخدام نفس جهاز الطبيبة هولدا كالرك لعالج األمراض وإزالة الطفيليات والبكتريا 

... يمكنك تصميمه بالدارة الرخيصة التالية بنفسك: انظر  Zapper Machineوالفيروسات 
0TUالطريقة هناU0T 0 دوالر فقط كصدقة.. 30، كما نقدم لكم الجهاز بسعر بسيطTUاتصل بناU0T   انظر هنا ...

 U0Tأجهزة األورغون المتوفرة عندنا0TUقائمة 
 

 CDفي المنزل ووصلها بكرت صوت الكمبيوتر أو مشغل عصا الطاقة السحرية يمكن استخدام 
 محمول مع تكرار مقطع الذبذبة المطلوبة...  MP3أو 

 
 نزل البرنامج هنا: NCH Tone Generatorإذا أردَت توليد أي ذبذبة، تحتاج برنامج 

0TUhttp://www.alaalsayid.com/downloads/Tone Generator v2.10.zipU0T 
 

قائمتين بالذبذبات التي يمكن استخدامها هنا:  
Bio-Energetic Frequency 0TUChart 1U0T – 0TUChart 2U0T 

 
  Don Croftإذا أردت بعض االقتراحات لذبذبات مفيدة... الذبذبة غير الشهيرة التي يقترحها 

لمنع مستخدمي السحر األسود، وهيئات التجسس النفسي الحكومية، ومتجسسي المشاهدة عن بعد 
 وهي رقم التناغم في – ’Hz ‘square wave 15كأفراد، لمنعهم من مشاهدتك استخدم 

.. ضع في بالك أنك ستشاهد بوضوح أن أي شكل من الحياة ال يقدر على النجاة خالل 2012
تحّول األرض للبعد الخامس، لن يحب تلك الذبذبة التي تعادل ذبذبة النور الجديد والمحبة إذا تم 

توجيهها إليهم! ...ذبذبات أخرى مهمة أيضًا: 
 

Alpha 7.83 Hz ~ ذبذبة أمنا األرض الحالية. مفيدة لالبتكار واإلبداع والطاقة 
Alpha 7.0 Hz ~ لتقوية اإلدراك متجاوز الحس وكذلك الحدس 
Alpha 12.0 Hz ~ لتركيز وعيك في نفسك وللتوازن وتناغم أكثر 
Theta 3.5 HZ ~ ألجل التعلم الفائق، خاصة تعلم اللغات، وتقوية الحفظ 
Theta 6.3 Hz ~ للتعلم الفائق، تعزيز الذاكرة، والثقة بالقدرات العقلية 
Beta 14.1 Hz ~ للفعالية في النشاطات اليومية: العاطفية والفكرية والجسدية 
4.9 Hz ~ يساعد على االسترخاء، التأمل والنوم العميق 
528 Hz ~  تصلحDNA-  [Dr Rife]  وتقوي جدران الخاليا ولتعزيز المناعة
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441 Hz ~ ذبذبة حجرة الملك، تنظف الغرفة المليئة بالتشويش [Dr Rife] 
30 KHz [square wave] ~ تشفي من مرض اإليدز  

 
 ألي من هذه الذبذبات ’pulse waves‘  أو  ’square waves‘- استخدم 

 
وإذا أردت قائمة أكثر تفصيًال للذبذبات من الطبيبة هولدا كالرك هنا: 

0TUClark Frequency Table.pdfU0T 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة ومراجع على الموقع: 
 -0TUعدة طرق سهلة لصنع أنواع مولدات األورغونU0T 
 -0TUأجهزة األورغون المتوفرة عندناU0T 
 
 
 
 
 

0TUAlaalSayid.com U0T   
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