تأثير مانديال
تؤثٌر ماندٌال ،الذي ٌتم فٌه تغٌٌر المعلومات من الماضً فً المستمبل ٌحدث عندما ٌكون بعض الناس
لادرٌن على رإٌة الوالع البدٌل.
اآلن  ،إذا رأى شخص ما والع بدٌل فلن ٌكون هنان أي تؤثٌرعلى بمٌة البشر .فإذا بدأ الكثٌر من الناس فً
االعتماد بؤن شٌئا ً ما لد حدث  ،فإنه ٌغٌر الوالع المدٌم وٌظهر والع جدٌد.
هذا ممكن ألن كل شًء عبارة عن وهم.
فالكتاب  ،على سبٌل المثال  ،الذي ورد فٌه شًء معٌن ٌ،مكن تغٌٌره من خالل الوعً العالمً الذي ٌركز
على نسخة بدٌلة من هذا الكتاب ،وبالتالً تتغٌر المعلومات الواردة فً هذا الكتاب .إنها لٌست نسخة جدٌدة
من هذا الكتاب .إنه الكتاب  ،الذي ال ٌوجد إال من خالل المبول العالمً لمحتوٌات هذا الكتاب ٌ ،تغٌر
لٌعكس نسخة مختلفة من الكتاب.
لذلن نحن بحاجة إلى توخً الحذر عندما نفكر فً أي موضوع ألن ال شًء ثابت فً الحجر  ،كما ٌمول
المثل.
ٌبدو أن كل شًء موجود كؤشٌاء صلبة من خالل اتفاق مشترن وإذا تغٌر هذا االتفاق  ،بالتالً فإن
المعلومات تتغٌر.
لد ٌبدو هذا غرٌبا ً ومستحٌالً  ،الى أن ٌمبل أن ال شًء موجود بالفعل إال من خالل اتفاق مشترن وٌمكن أن
ٌتغٌر هذا االتفاق  ،وبالتالً ٌتغٌٌر والع الموضوع الجاري منالشته.
وبالتالً  ،فإن الكثٌر من الماضً ٌمكن أن ٌتغٌر وٌختفً تماما إذا التنع عدد كاف من الناس بؤن شٌئا ما
غٌر موجود.
وبعبارة أخرى  ،نخلك والعنا الخاص وٌمكن أن ٌتغٌر هذا الوالع باتفاق عالمً.
من المهم للبشر المتجسدون أن ٌدركوا أنهم ٌمكن أن ٌغٌروا األحداث واألشٌاء فمط باالتفاق المشترن.
هذه الحمٌمة أستخدمت إلحداث ضرر كبٌر فً الماضً مثل الحروب والكوارث  ،ولكن ٌمكن أٌضا ً
استخدامها لخلك السالم على األرض إذا كان هنالن ما ٌكفً من الناس الراغبون فً ذلن.
لذلن فإن ما ٌسمى تؤثٌرماندٌال له عوالب بعٌدة المدى تتجاوز مفهومه األصلً وٌنبغً أن تستخدمه البشرٌة
لخلك السالم والخٌر.
تم إدخال تؤثٌر ماندٌال فً محاولة لمساعدة اإلنسانٌة على إدران أنه بإمكانهم  ،فً الوالع  ،خلك والعهم
الخاص بشكل فردي وجماعً.
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ٌحتاج اإلنسان إلى أن ٌستٌمظ وٌدرن أن صالبة الولت والمسافة وكل األشٌاء التً تمت مالحظتها موجودة
فمط باالتفاق المشترن وٌمكن تعدٌلها لألفضل أو لألسوأ من خالل االتفاق المشترن.
عندها سٌبدأ اإلنسان فً تكوٌن العالم الذي ٌرٌده.
وهكذا تتحول الصحارى إلى مراعً خضراء  ،والطعام ٌتم صنعه بالفكر فمط وسٌكون اإلنسان لادرا على
التصرف كاهلل مثل سادة الحٌاة  ،كما كان ممصودا له أن ٌحدث  ،بدال من أن نكون ضحاٌا لضربات المدر
كما هو الحال اآلن.
كل شًء ٌمكن تغٌٌره بالفكر ألن الكل واحد  ،والكل هو هللا  ،ووعٌنا هو مفتاح المدرة على التصرف كآلهة.
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