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 البروتوكول الصحیح
  خطوة خطوة

 
 الخطوة األولى: النظر الشخصي إلى الداخل

 توقع إیجابي ، جنبا إلى جنب مع تجربة التأمل والقدرة على تهدئة عقلك أمر أساسي لالتصال الناجح. العالم الفیزیائي الذي
 نركز علیه هو لیس الكون الوحید الذي یمكننا التواصل فیه.

 الخطوة الثانیة: توسیع المجتمع المحلي إلى الخارج
 العمل مع اآلخرین الذین لدیهم نفس الرؤیة یعزز تجربتك.

 لدى "ETLT"٥٠٠٠عضو یشارك في عملیات ال(CE-5)في أكثر من خمسین بلد.
 الخطوة الثالثة: الوصول إلى الالنهایة وما بعدها

 الطاقة العالمیة مجانیة ومتاحة لكل من یرید التواصل معها. باستخدام قوة هذه الشبكة ، تتواصل فرق ال(CE-5) مع
 مخلوقات فضائیة ودودة.

 
 الجهد الجماعي یعزز كل تجربة. فرقنا تجد أن كلما كان الفرد أكثر خبرة ، وكلما كانت المجموعة أكبر ، كلما كانت●

 التجربة أكثر توسعا.
 ینظم حدث ال(CE-5) من قبل كل مجموعة محلیة؛ یشارك فیه العدید من الناس ، كل على حدة ؛ في أعقاب●

 بروتوكول االتصال ال(CE-5) الذي تم إثباته من قبلنا.
 بعد الحدث ، یشجع أعضاء فریق المبادرة على الدخول على موقعنا وتبادل مالحظاتهم وصورهم وتقریرهم عن●

 األحداث، عبر االنترنت.
 
 

 بروتوكول االتصال(CE-5) العالمي
 المخلوقات الفضائیة مضبوطة جدا ومبدعة في اختیارها طرق االتصال،

 سیتواصلون فقط عندما یكون آمنا لهم ولكم.
 ١- قم بهذا اإلتصال في أي وقت و أي مكان مناسب ومریح وآمن لك.

 ٢- اختر المكان و الناس الذین تعتقد أنهم متوافقون و محترمون و متحمسون لهذا الجهد المنسق.
 یمكنك أیضا أن تفعل هذا لوحدك.

 
 مالحظة:  كیفیة االقتراب من تجربتك في إطار ال(CE-5) أمر بالغ األهمیة.
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 إذا كان لدیك خوف، شك عمیق، عداء، عقلیة غیر متقبلة للموضوع، على األغلب سوف تفشل في إجراء االتصال.
 

 إجلب حسن نیتك ، حب ، بهجة وانفتاح إلى التجربة

 المخلوقات سوف "یلتقطون" إهتزازاتك اإلیجابیة النبیلة
 ٣- ترابط القلوب بین أعضاء مجموعتك.

 وزع طاقة الحب



 ٤- تخیل كرة من الحب في مركز دائرتك مع كل من قلوبكم متصلة بها.
 اعرض هذا العمود من طاقة الحب عالیا في السماء كمنارة نابضة بالحیاة الرائعة ألصدقائنا بالنجوم.

 ٥- عندما تذهب إلى التأمل ، في خیالك أربط قلبك مع قلوب جمیع مجموعات االتصال العالمیة األخرى التي تنظم في جمیع
 أنحاء الكوكب.

 ثم مع حب أیضا اشمل أصدقائنا المخلوقات الفضائیة عندما تدعوهم و توجههم الى موقعك.
 یمكنك توجیههم إلى موقعك عن طریق إبراز وعیك لهم و تصور كیفیة السفر من موقع شمسنا في نظامنا الشمسي إلى أرضنا

 عندما تقترب من االرض في مخیلتك ، كبر أقرب وأقرب إلى موقعك المحدد على السطح.
 تخیل صور موقعك لهم.

 ٦- عقلیا وبقلبك ، إسأل أصدقائنا ماذا یمكننا أن نفعل بالتعاون معهم لتحقیق الشفاء لكوكب األرض.
 ادعوهم إلى المشاركة بقدر أكبر في شؤوننا اإلنسانیة ، مع التسلیم بأن من مسؤولیة البشریة أن تحل مشاكلها – وینبغي أن

 تطلب منهم ذلك ، من نقطة إرادتنا الحرة.
 ٧-  تذكر أن اتصالهم بك یمكن أن یأتي في أشكال عدیدة.

 قد تكون رؤیة مركبة نجمیة ، حلم واضح ، رسالة تخاطریة ، لمسة على الكتف أو الركبة ، ظاهرة كهربائیة غریبة مع أجهزة
 اتصال أو أضواء ، وأكثر من ذلك بكثیر.

 
 
 

 التأمل الموجه "CE-5" من ستیفن غریر:
                                                                                                       https://youtu.be/Zcqh3XYEGT4 

 
 

 
 

 


