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Αναφορά Έβδομη

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Χαιρόμαστε που μπορούμε ν’ απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, διότι ξέρουμε
ότι είναι σημαντικές για να σας δώσουν περισσότερη κατανόηση. Θα την
χρειαστείτε αυτήν την κατανόηση τώρα, διότι ο κόσμος αλλάζει και το μέλλον
και το πεπρωμένο σας είναι μπροστά σας. Είναι προνόμιό μας να μοιραστούμε
αυτήν τη μεγαλύτερη σοφία μαζί σας. Μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα
κατανοηθεί σωστά και θα εφαρμοστεί σωστά, διότι τέτοια πράγματα
παρανοούνται και σοβαρά λάθη μπορούν να προκύψουν από αυτά. Ας
αρχίσουμε τώρα.

«Κατά ποιον τρόπο διαφέρετε από τις δυνάμεις που επεμβαίνουν στον κόσμο
σήμερα;»
Εμείς αντιπροσωπεύουμε τις ελεύθερες φυλές στην περιοχή σας του
διαστήματος, οι οποίες ακόμα εκτιμούν την ατομική ελευθερία και έχουν μείνει
έξω από τα ευρύτερα δίκτυα συναλλαγών και εμπορίου που διεξάγουν έθνη τα
οποία παρόλο που είναι ισχυρά, δεν τιμούν την ατομική ελευθερία και δεν
αναγνωρίζουν τη δύναμη της Γνώσης στο άτομο ως μια ευλογία και ως έναν
μεγάλο πόρο.
Δεν ερχόμαστε εδώ για να επέμβουμε αλλά για να μοιραστούμε τη σοφία και
την άποψή μας, τις οποίες η ανθρωπότητα θα χρειαστεί τώρα για να προχωρήσει
με περισσότερη σιγουριά και περισσότερη δύναμη και κατανόηση στην εμπλοκή
της με τη ζωή στο σύμπαν. Δεν μπορείτε εσείς να δώσετε αυτήν την παιδεία στον
εαυτό σας. Δεν μπορείτε να την διδάξετε στα πανεπιστήμια ή στα κέντρα
μάθησής σας. Επομένως, πρέπει να την δώσουν άλλοι που εκτιμούν την
παρουσία σας στο σύμπαν και δεν θέλουν να σας δουν να υποκύπτετε στην
πειθώ και την κυριαρχία ξένων δυνάμεων.

Επομένως, η πρόθεσή μας είναι τελείως διαφορετική από την πρόθεση της
Επέμβασης. Οι κοινωνίες μας είναι τελείως διαφορετικές. Η εστίασή μας και η
σοφία μας είναι τελείως διαφορετικές. Αν μπορείτε να καταλάβετε ότι η
ανθρωπότητα πρέπει να ενώσει τον εαυτό της και να μαζέψει τις δυνάμεις και τη
σοφία της χωρίς ξένο έλεγχο, τότε θα καταλάβετε γιατί δεν επεμβαίνουμε στον
κόσμο αλλά αντί γι’ αυτό προσφέρουμε μόνο τη σοφία, την άποψή και την
καθοδήγησή μας για να τις χρησιμοποιήσετε ή να μην τις χρησιμοποιήσετε,
όπως επιλέξετε.

«Τι θέλει η Επέμβαση εδώ στη Γη;»
Η Επέμβαση προσπαθεί να ελέγξει αυτόν τον κόσμο και τους λαούς του κόσμου.
Αυτό το κάνει όχι μόνο για να πετύχει τους δικούς της στόχους πλούτου και
απόκτησης πόρων, αλλά και για να εξυπηρετήσει μεγαλύτερες δυνάμεις που
θέλουν κρυφά να μεταχειριστούν την Επέμβαση για ν’ αποκτήσουν τον έλεγχο
του κόσμου. Αυτές οι μεγαλύτερες δυνάμεις δεν τολμούν να εισέλθουν στον
κόσμο όπως το κάνει τώρα η Επέμβαση, όμως χρησιμοποιούν αυτές τις πιο
ασυνείδητες δυνάμεις για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους επιρροής και
αποκτημάτων.
Η Επέμβαση θέλει μια ενδοτική ανθρωπότητα. Δεν θέλει μια επαναστατική
ανθρωπότητα, διότι δεν θα μπορούσε να την διαχειριστεί. Η Επέμβαση θέλει την
ανθρωπότητα να εργάζεται ευχάριστα – πιστεύοντας στους στόχους, τις αρχές
και τις υποσχέσεις της. Αυτές είναι βεβαίως ψεύτικες και απατηλές, και θα ήταν
σοβαρότατο λάθος αν η ανθρωπότητα ακολουθούσε αυτές τις εντολές.
Επομένως, καταλάβετε ότι έχετε πλέον ανταγωνισμό από το σύμπαν –
ανταγωνισμό για την αξία και τους πόρους αυτού του κόσμου, τη στρατηγική
θέση του και εκείνα τα πράγματα που είναι κρυμμένα εδώ ενδομύχως πέραν της
ανθρώπινης συνείδησης· τα οποία είναι τεράστιας αξίας για τις φυλές που έχουν
επίγνωση τούτων.
Από εδώ κι εμπρός, θα πρέπει να υπερασπιστείτε τον κόσμο σας από επέμβαση
και από πειθώ, η οποία μπορεί να έχει πολύ δύναμη και πολύ επιρροή. Έχουν
ασκήσει αυτές τις δυνάμεις στους κόσμους μας κάνοντας μεγάλη βλάβη στους
λαούς μας, και έπρεπε να πολεμήσουμε και να παλέψουμε για ν’ ανακτήσουμε

την ελευθερία μας και ν’ αποκρούσουμε αυτές τις επιρροές και να τις
κρατήσουμε έξω από τις περιφέρειές μας. Αυτή είναι η τιμή σ’ ένα σύμπαν όπου
η ελευθερία είναι σπάνια.
Η ελευθερία απαιτεί επαγρύπνηση. Η ελευθερία απαιτεί πολύ φροντίδα και
πολύ διακριτικότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει ν’ αναπτύξει αυτές τις
επιδεξιότητες και αυτές τις ποιότητες, αν είναι να επιβιώσει σ’ ένα ποικίλο
σύμπαν με επιρροές, αν είναι να παραμείνει ελεύθερη και αυτοδιάθετη μπροστά
στην παρουσία άλλων ισχυρών δυνάμεων.

«Υπάρχουν επισκέπτες που είναι ωφέλιμοι για την ανθρωπότητα;»
Κανείς που επισκέπτεται τον κόσμο σας τώρα ή σε πρόσφατους καιρούς δεν είναι
ωφέλιμος για την ανθρωπότητα. Όλοι αντιπροσωπεύουν ανταγωνιζόμενες
δυνάμεις που αμιλλώνται για εξουσία και επιρροή εδώ. Είναι όλοι μέρος της
Επέμβασης, η οποία συνίσταται από περισσότερες από μια φυλή. Αν
μπορούσατε να καταλάβετε την κατάστασή σας πιο διεξοδικά, τότε θ’
αναγνωρίζατε ότι οποιαδήποτε μορφή επέμβασης είναι επιβλαβής για την
ανθρωπότητα και ότι τέτοια επέμβαση διεξάγεται προς ίδιον όφελος για την
απόκτηση ελέγχου και την απόκτηση κυριαρχίας.
Κανένας αληθινός σύμμαχος της ανθρωπότητας δεν θα ήταν στον κόσμο
προσπαθώντας να χειραγωγήσει το ανθρώπινο συνειδητό, προσπαθώντας να
ελέγξει την ανθρώπινη συμπεριφορά, προσπαθώντας να οδηγήσει το ανθρώπινο
πεπρωμένο στους δικούς του σκοπούς.
Επομένως, αντιμετωπίζετε μια αδιαμφισβήτητη κατάσταση. Δεν έχετε το φορτίο
του να προσπαθείτε να διακρίνετε φίλους από εχθρούς ανάμεσα όσους
επεμβαίνουν στον κόσμο. Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνετε για σας,
δεδομένες οι δυνάμεις πειθούς που ασκούνται επί της ανθρωπότητας αυτήν την
εποχή.
Έχετε το πλεονέκτημα ότι αντιμετωπίζετε μια σαφής και αδιαμφισβήτητη
κατάσταση. Όσοι επισκέπτονται τον κόσμο σας είναι εδώ για να χειραγωγήσουν
και να εξαπατήσουν. Αισθάνονται ότι οι στόχοι τους είναι σωστοί και ότι είναι
ικανότεροι από εσάς να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα με ωφέλιμο τρόπο.

Όμως αυτό είναι αναλόγως με τις αξίες τους, οι οποίες δεν εκτιμούν καθόλου την
ανθρώπινη ελευθερία, ούτε εκτιμούν τις μεγαλύτερες ποιότητες της ανθρώπινης
φύσης και τα κατορθώματα της ανθρωπότητας.

«Μήπως θα έρθει κάποιος από το διάστημα για να σώσει την
ανθρωπότητα;»
Κανείς δεν θα έρθει να σώσει την ανθρωπότητα, και όσοι ισχυρίζονται ότι είναι
εδώ γι’ αυτόν τον σκοπό, αντιπροσωπεύουν την ίδια την Επέμβαση. Αν πρόκειται
ποτέ η ανθρωπότητα να γίνει ισχυρή και αυτοδιάθετη στο σύμπαν, τότε πρέπει
να σώσει τον εαυτό της. Αυτό που χρειάζεται από άλλες φυλές στο σύμπαν είναι
το είδος σοφίας και καθοδήγησης που παρέχουμε μέσω αυτών των σειρών
Αναφορών. Αυτό είναι που θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε άλλη κοινωνία
στο σύμπαν που νοιάζεται για το μέλλον και την ελευθερία της ανθρωπότητας,
σ’ έναν κόσμο όπου μια διαιρεμένη ανθρωπότητα παλεύει με τον εαυτό της,
λαφυραγωγώντας τον κόσμο της και υποσκάπτοντας τα τρία βασικά
κατορθώματα που είναι απαραίτητα για την ελευθερία: η ένωση, η αυτοδιάθεση
και η διακριτικότητα.
Μην νομίζετε ότι οι άλλοι έρχονται εδώ για να σώσουν την ανθρωπότητα, διότι
θα έρθουν εδώ για να σώσουν τον κόσμο για τον εαυτό τους, και η ανθρωπότητα
δεν θα είναι παρά ένας πόρος που θα χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν τους
δικούς τους στόχους. Μην είστε ανόητοι και αφελείς. Μην νομίζετε ότι άλλες
φυλές θα ξόδευαν την ενέργεια και θα επένδυαν τον εαυτό τους σε τόσο μεγάλο
βαθμό απλώς για να εξασφαλίζουν την ελευθερία σας, διότι μια τέτοια
επένδυση πρέπει να είναι για τους δικούς τους σκοπούς. Αυτό απαιτεί
προσεχτική σκέψη και εξέταση εκ μέρους σας, μια πολύ νηφάλια προσέγγιση και
περισσότερη αντικειμενικότητα.

«Αν δεν επιτρέπεται να γίνει κατάκτηση σε αυτήν την περιοχή του
διαστήματος, τότε πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα μια Επέμβαση και
να πετύχει;»
Δεν επιτρέπεται να γίνει κατάκτηση σε αυτήν την περιοχή του διαστήματος, γι’
αυτό χρησιμοποιούνται άλλα μέσα όπως κίνητρα, όπως προσφορές δώρων

τεχνολογίας και πείθοντας μια ιθαγενής φυλή ότι μόνη της δεν είναι ικανή να
κυβερνήσει τον εαυτό της ούτε να εξασφαλίσει το μέλλον της. Πρόκειται για
τους ίδιους τρόπους πειστικότητας που η ανθρωπότητα προβάλει στον εαυτό της
μέσω των εμπορικών και πολιτικών τρόπων πειθούς.
Η ανθρωπότητα έχει ένα μεγαλύτερο πεπρωμένο και ένα μεγαλύτερο δυναμικό.
Η ανθρωπότητα μπορεί να καθιερώσει μια βιώσιμη χρήση αυτού του κόσμου.
Μπορεί να καθιερώσει αυτήν την ασφάλεια και σταθερότητα, όμως θα πρέπει να
ενεργήσει πολύ διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίον ενεργεί τώρα. Αλλιώς,
θα νομίζει ότι οι επισκέπτες θα έρθουν για να της δώσουν δώρα, να εξυψώσουν
την επιστήμη και την τεχνολογία της, να της δείξουν πώς να ζει εν ειρήνη.
Όμως εδώ είναι που είστε τρωτοί και εύκολα υποκύπτετε σε ξένη πειθώ. Διότι
τέτοια ειρήνη δεν υπάρχει ανάμεσα σ’ εκείνους που επεμβαίνουν στον κόσμο.
Και δεν υπάρχει δωρεάν ενέργεια στο σύμπαν που είναι αληθινά δωρεάν.
Θα έρθουν να σας εκμεταλλευτούν και να ωφεληθούν από τις προσδοκίες σας
και την αφέλειά σας. Επομένως πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί και πολύ
προσεχτικοί. Είναι αυτές οι δυνάμεις πειθούς και δυνάμεις επιρροής στο νοητικό
περιβάλλον που θα έχουν τόσους αντίκτυπους στην ανθρώπινη νόηση, τις
ανθρώπινες προσδοκίες και τα ανθρώπινα συναισθήματα.
Εδώ είτε μπορείτε να καταστήσετε τον εαυτό σας διαθέσιμο προς τέτοια πειθώ,
είτε αναγνωρίζετε ότι πρέπει να την αντισταθείτε. Εδώ η προσέγγιση της
ανθρωπότητας θα κάνει όλη τη διαφορά, διότι όντος, μια μικρή μη-στρατιωτική
δύναμη μπορεί ν’ αποκτήσει υπεροχή στον κόσμο χωρίς τη χρήση βίας. Μπορεί
να το κάνει αυτό μέσω της δύναμης της πειθούς και προσφέροντας στην ιθαγενή
φυλή πράγματα που νομίζει ότι θέλει. Έτσι είναι που η ιθαγενείς λαοί έχουν
δελεαστεί σε όλη την ανθρώπινη ιστορία από άλλες επεμβαίνουσες δυνάμεις.
Τώρα αντιμετωπίζετε δυνάμεις που επεμβαίνουν από το σύμπαν των οποίων η
πειθώ είναι πολύ πιο εκλεπτυσμένη και πολύ πιο ισχυρή. Αν βρίσκεστε κοντά
τους, μπορούν να ελέγξουν τις σκέψεις σας, τα αισθήματά σας και την αντίληψή
σας. Αυτή είναι η δύναμη επιρροής που έχουν στο νοητικό περιβάλλον.
Μπορείτε ν’ αντισταθείτε σε αυτήν τη δύναμη λόγο της παρουσίας της Γνώσης
μέσα σας, της Γνώσης που ο Δημιουργός όλης της ζωής έχει τοποθετήσει μέσα
σας. Διότι αυτή δεν πείθεται. Δεν εξαπατείται. Και δεν διαφθείρεται. Θα

χρειαστείτε ν’ αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ευρύτερη Γνώση αν είναι να
παραμείνετε ελεύθεροι και ν’ αναπτύξετε σοφία και ωριμότητα στην Ευρύτερη
Κοινότητα.

«Ποιον ρόλο, αν οποιονδήποτε, παίζουν οι κυβερνήσεις μας στην
υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της Επέμβασης;»
Μερικές κυβερνήσεις έχουν βοηθήσει την Επέμβαση και μόνο ανακάλυψαν ότι
ενεργεί εναντίον τους, και ότι είναι απατηλή και αναξιόπιστη. Οι μεγαλύτερες
κυβερνήσεις στον κόσμο σήμερα έχουν κάνει επαφή στο παρελθόν και σύναψαν
ορισμένες συμφωνίες που επιτρέπουν στην Επέμβαση να λειτουργεί εδώ με ως
αντάλλαγμα ορισμένα είδη τεχνολογίας. Όμως αυτό έχει δώσει άδεια σε μια
πολύ επικίνδυνη παρείσφρηση στον ανθρώπινο κόσμο και τις ανθρώπινες
κοινωνίες. Η επιρροή της είναι σημαντική και απευθύνεται σε όσα άτομα
θεωρούνται να είναι τα πιο ενδοτικά και να πείθονται το πιο εύκολα.
Όμως πρόσφατα υφίστατο μια μεταβολή για να επηρεάσουν άτομα σε θέσεις
ηγεσίας στο εμπόριο, διότι αυτά δεν είναι υπόλογα στο κοινό. Δεν εκλέγονται και
γενικώς περνάνε παραγνωρισμένα από τον ανθρώπινο πληθυσμό. Μαζεύουν
τεράστια πλούτοι, και δεν ισχυρίζονται να έχουν μεγάλες ηθικές αναστολές,
όπως πιθανόν προκηρύσσουν οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι σας. Μπορούν να
ενεργούν κρυφά, όντας ελάχιστα υπόλογα σε οποιονδήποτε.
Έχει γίνει μια αλλαγή, επομένως, στην έμφαση της Επέμβασης για να κινηθεί
προς άτομα σε θέσεις ηγεσίας στο εμπόριο, ιδίως όσων αφορά την απόκτηση και
διανομή πόρων. Διότι αυτά τα άτομα έχουν πολύ δύναμη σε αυτούς τους τομείς
και πείθονται πολύ πιο εύκολα. Οι άνθρωποί σας δεν ξέρουν τι λαμβάνει χώρα
στους κόλπους σας.

«Υπάρχουν κυβερνήσεις του κόσμου που αντιστέκονται στην Επέμβαση;»
Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία αντιστέκονται στην Επέμβαση. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους που έπαυσαν τον ανταγωνισμό τους που ήταν τόσο
καταστρεπτικός επί πολλές δεκαετίες. Είναι πιο συνεργάσιμες τώρα, διότι

συνειδητοποιούν ότι χρειάζονται η μια την άλλη για ν’ αντισταθμίσουν επιτυχώς
τις επιδράσεις και την πειθώ που προβάλλονται επί της ανθρωπότητας.
Υπάρχουν μικρότερες κυβερνήσεις που βοηθάνε τώρα, όμως είναι κυρίως αυτές
οι δυο μεγαλύτερες εξουσίες που έχουν τόση μεγάλη στρατιωτική δύναμη και
πειθώ στον κόσμο. Αυτές είναι που είχαν πέσει σε αλλότρια απάτη, και αυτές
είναι που τώρα έχουν στραφεί εναντίον της Επέμβασης. Γι’ αυτό η επαφή μας
στη Γη, ο Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς, μπορεί να λάβει αυτές τις πληροφορίες και
μπορεί να λάβει τις Αναφορές και τις συμβουλές μας χωρίς να φοβάται ότι θα
τον αποσιωπήσει η κυβέρνηση.
Τον παρακολουθούν, είμαστε σίγουροι, παρόλο που δεν ξέρουμε κατά πόσο.
Παρέχει μια υπηρεσία όχι μόνο στους λαούς του κόσμου, αλλά και σ’ εκείνες τις
κυβερνήσεις που έχουν λάβει γνώση της Επέμβασης και που τώρα αντιτίθενται
στην παρουσία της και τις δραστηριότητές της στον κόσμο.

«Οι ανθρώπινοι επιστήμονες λένε ότι κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει
γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Άρα, πώς είναι δυνατόν να
μπορεί η Επέμβαση να έρθει εδώ, και να μπορείτε εσείς να έρθετε εδώ;»
Αυτό το επιχείρημα σίγουρα περιορίζει την ανθρώπινη κατανόηση. Αν δεν ήταν
δυνατόν να ταξιδέψει κανείς γρηγορότερα από αυτές τις ταχύτητες, τότε δεν θα
μπορούσε κανείς να ταξιδέψει στο διάστημα, και ίσως αυτή είναι η υπόθεση
πολλών που νομίζουν ακόμα ότι αυτό αποτελεί ένα αξεπέραστο εμπόδιο.
Μέχρι και πριν υπάρξουν ανθρώπινοι πολιτισμοί στον κόσμο, διεξάγονταν τα
ταξίδια σε πολύ μεγάλο και πολύ εκλεπτυσμένο βαθμό. Μπορεί κανείς να
ταξιδέψει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός και να εξουδετερώσει τις
επιδράσεις στον χρόνο και τη γήρανση, και αυτό γίνεται από πολύ πριν
οποιονδήποτε ανθρώπινο πολιτισμό.
Όμως τα ταξίδια δεν είναι όσο γρήγορα όσο πιθανώς νομίζετε ή φαντάζεστε.
Παίρνει ακόμα καιρό να ταξιδέψει κανείς ανάμεσα στα ηλιακά συστήματα –
μερικές φορές, ανάλογα με τα πλαίσια σας μέτρησης χρόνου, μέρες και
εβδομάδες ή μέχρι και μήνες, αναλόγως με την απόσταση που κανείς πρέπει να
διασχίσει. Αυτό είναι βεβαίως καταπληκτικά γρήγορα στην αντίληψή σας, όμως

ακόμα εσείς σέρνεστε προς τα μπρος σε σιγανό ρυθμό ενώ άλλα έθνη
ασχολούνται με το εμπόριο, τις συναλλαγές και τα ταξίδια τώρα και χιλιάδες
από τα χρόνια σας, μέχρι και στην περιοχή σας του διαστήματος.
Δεν ζείτε σε κάποιο μέρος του σύμπαντος που μόλις αναπτύχθηκε. Υφίσταται
μια μακρά ιστορία σε αυτήν την περιοχή, μακρύτερη απ’ ο,τι μέχρι κι εμείς
μπορούμε ν’ 0αναφέρουμε – μια ιστορία με αρχικά πόλεμο, κατάκτηση και
διαμάχη. Αυτό έχει ξεπεραστεί μέσω μιας μεγαλύτερης ένωσης, ενός
μεγαλύτερου δικτύου συναλλαγών και ενός μεγαλύτερου δικτύου ελέγχου – τα
οποία έχουν καταπνίξει τους πολέμους και τις διαμάχες, όμως έχουν καταπνίξει
επίσης την ελευθερία και την αυτοδιάθεση ανάμεσα στα συμμετέχοντα έθνη.
Επομένως, πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτό το εμπόδιο, που ονομάζεται η ταχύτητα
του φωτός, είναι κάτι που η ανθρωπότητα θα μπορέσει να ξεπεράσει σε κάποιο
μακρινό μέλλον. Μέχρι και μόνη της, θα βρει τρόπο να το κάνει αυτό. Όμως
σίγουρα, δεν μπορεί να θεωρεί έναν τέτοιο περιορισμό ως οριστικό. Διότι είχαμε
έρθει κοντά στη Γη, και τώρα είμαστε μακριά από τη Γη, και η Επέμβαση έχει
έρθει για να επέμβει στον κόσμο, το οποίο κάνει τώρα όλο και περισσότερο με
κάθε χρόνο που περνά. Διεξάγονται συναλλαγές και εμπόριο σε πολλές
περιοχές μέσα στον γαλαξία, και μόνο μπορούμε να υποθέσουμε ότι διεξάγονται
και σε άλλους γαλαξίες. Άρα μην νομίσετε ποτέ ότι η τεχνολογία στο σύμπαν
περιορίζεται από την ανθρώπινη κατανόηση ή τα ανθρώπινα κατορθώματα.

«Πότε θα μπορέσει η ανθρωπότητα να ταξιδέψει έξω από αυτό το ηλιακό
σύστημα;»
Μπορεί να είναι δυνατόν να ταξιδεύετε έξω από αυτό το ηλιακό σύστημα μέσα
σε δύο αιώνες, όμως λέμε «μπορεί να είναι δυνατό» επειδή θα πρέπει ν’
αντιμετωπίσετε τη μεγάλη περιβαλλοντική αλλαγή που λαμβάνει χώρα στον
κόσμο σας, η οποία έχει τη δύναμη να υποσκάψει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Και
πρέπει ν’ αντιμετωπίσετε επίσης τις συνέπειες επέμβασης στον κόσμο σας, η
οποία θα μπορούσε να σφετεριστεί την ανθρώπινη εξουσία εδώ και να θέσει την
ανθρωπότητα υπό ξένο έλεγχο και κυριαρχία. Οποιοδήποτε από αυτά τα
γεγονότα θα μπορούσε ν’ αλλάξει εντελώς την πορεία του ανθρώπινου
πεπρωμένου, θα μπορούσε να καταπνίξει και να ελέγξει τα κατορθώματα της

ανθρωπότητας και το πεπρωμένο της ως ένας ελεύθερος και αυτοδιάθετος λαός
στο σύμπαν.
Επομένως, υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι μπροστά σας τώρα, και γι’ αυτό είναι οι
Αναφορές μας τόσο σημαντικές και γι’ αυτό μας κάλεσαν οι ανώτερες
Πνευματικές Δυνάμεις να έρθουμε στη Γη για να παραδώσουμε τα μηνύματά
μας σ’ έναν άξιο κόσμο και έναν άξιο λαό.

«Λέτε ότι η ατομική ελευθερία είναι σπάνια στο σύμπαν. Γιατί αυτό είναι
έτσι;»
Η καλλιέργεια της ελευθερίας είναι δύσκολη. Είναι ανυπότακτη και
ανοργάνωτη. Μπορεί να οδηγήσει σ’ επικίνδυνους ατομικούς ισχυρισμούς.
Μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες αν δεν κυβερνείται σοφά και συνειδητά. Είναι
πολύ πιο εύκολο για τα έθνη ν’ ασκούν έλεγχο και να επιβάλουν την εξουσία
στους λαούς τους και τις κοινωνίες τους. Γι’ αυτό τα περισσότερα έθνη επιλέγουν
αυτό το πιο εύκολο και βολικό μονοπάτι, παρόλο που οδηγά σε μια πολύ
λιγότερο παραγωγική και δημιουργική έκβαση.
Η καλλιέργεια της ελευθερίας είναι δύσκολη μέχρι και σε ατομικό επίπεδο.
Απαιτεί ευθύνη. Απαιτεί συνείδηση. Απαιτεί σοφή διακυβέρνηση και συμβουλή.
Απαιτεί σοφή ηγεσία και έναν πρόθυμο και μορφωμένο πληθυσμό. Είναι μεγάλη
πρόκληση να καθιερωθούν όλα αυτά τα πράγματα, και γι’ αυτό πολλά έθνη
επιλέγουν την εναλλακτική οδό προς τη σταθερότητα.
Εντούτοις, εμείς πιστεύουμε ότι το μονοπάτι προς την ατομική ελευθερία οδηγά
σ’ ένα ισχυρότερο έθνος και σε περισσότερη δημιουργικότητα και περισσότερα
κατορθώματα ανάμεσα στους πολίτες του, προς όφελος όλων. Πιστεύουμε ότι οι
καταπιεστικές κοινωνίες, παρόλο που είναι κοινές στο σύμπαν, δεν έχουν αυτήν
τη δημιουργικότητα και δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη σοφία και τον
ευρύτερο σκοπό που κάθε άτομο ενέχει. Έτσι, τα κατορθώματά τους είναι
περιορισμένα, και τείνουν ν’ αντιγράφουν η μια την άλλη, διότι δεν είναι
δημιουργικές. Δεν καθιερώνονται καινούργιες τεχνολογίες, νέα σοφία και
καινούργιοι τρόποι δημιουργικής κοινωνικής διακυβέρνησης σε αυτά τα έθνη.
Είναι συντηρητικά, και αντιστέκονται στην προοδευτική σκέψη και τα
προοδευτικά κατορθώματα.

Εδώ η ανθρωπότητα πρέπει να δει ότι πρέπει ν’ ακολουθήσει ένα από δύο
μονοπάτια για να καθιερώσει περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα στον
κόσμο. Είτε θα δημιουργήσει ένα καταπιεστικό καθεστώς που θα επιβάλλει την
τάξη και θα καταπνίξει τη δημιουργικότητα και την ελευθερία των ατόμων. Είτε
θα επιλέξει ένα πιο δύσκολο μονοπάτι για να ιδρύσει μια πιο ελεύθερη, πιο
δημιουργική και πιο παραγωγική κοινωνία.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι η ανθρωπότητα θα επιλέξει το μονοπάτι της
ελευθερίας και θα εποικοδομήσει την ελευθερία που έχει ήδη καθιερώσει σε
πολλά μέρη του κόσμου. Βεβαίως έχει πολύ δρόμο να κάνει για να το καταφέρει
αυτό, και δεν πρόκειται για μια εύκολη δουλειά. Όμως τώρα με την προοπτική
μειούμενων πόρων στον κόσμο και την παρουσία επεμβατικών δυνάμεων μ’
επιδέξιους χειρισμούς, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση
σχετικά με αυτό.
Δεν μπορείτε ποτέ να θεωρήσετε την ελευθερία σας ως δεδομένη στο σύμπαν. Η
ελευθερία είναι ένα προνόμιο και όχι απλώς ένα δικαίωμα. Πρέπει να χτιστεί με
δύναμη και σοφία, και πρέπει να προστατευτεί με επαγρύπνηση, πάντα.

«Αν σας έπιανε η Επέμβαση, τι θα σας έκανε και θα υπήρχαν επακόλουθα
για τους δικούς σας κόσμους;»
Αν μας έπιαναν οι επεμβαίνουσες δυνάμεις, θα μας υπέβαλαν σε βασανιστήρια
και άσπλαχνες ποινές για να μας αποσπάσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες
μπορούμε να έχουμε. Θα εξακρίβωναν τους κόσμους οίκο μας, και θ’ ασκούσαν
πολύ εξωτερική πίεση στους ηγέτες των εθνών μας όσον αφορά την παρουσία
και την επιρροή μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Διότι οι κόσμοι μας έχουν συνάψει
συμφωνίες μη-παρέμβασης σε περιοχές έξω από τις δικές μας, και αυτό μας δίνει
την αυτονομία μας, μια αυτονομία που είναι πάντα εύθραυστη και υπό
λεπτομερή εξέταση με την πιθανότητα αναθεώρησης.
Ανάλογα με τις συμφωνίες μας, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε στα περίχωρα
του κόσμου σας δίνοντας τέτοιες συμβουλές, μέχρι κι αν δεν επεμβαίνουμε
απευθείας. Όμως είμαστε κοντά, και ο σκοπός μας είναι ευγενής και άξιος και
καθοδηγείται από μια μεγαλύτερη Πηγή. Έτσι, σίγουρα θα μας βασάνιζαν και

θα μας κατάστρεφαν, όσους από μας έχουν συναθροιστεί γι’ αυτόν τον σκοπό.
Και οι κόσμοι μας θα βρισκόντουσαν υπό λεπτομερή εξέταση και τρομερή πίεση,
και τα συμβόλαιά μας που εγγυούνται την αυτονομία μας θα βρισκόντουσαν
υπό απειλή και αμφισβήτηση.
Αυτό θα ήταν άσχημο για την ηγεσία μας. Επομένως, ενεργούμε με απόλυτη
μυστικότητα. Γι’ αυτό δεν περιγράφουμε την εμφάνισή μας. Γι’ αυτό δεν δίνουμε
τα ονόματά μας, δεν περιγράφουμε τους κόσμους μας ούτε σας λέμε που
βρίσκονται οι κόσμοι μας. Για μας είναι σημαντικότατο να παραμείνουν κρυφά
αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχουμε καν αποκαλύψει στην επαφή μας εδώ στη Γη.
Ούτε θα το κάνουμε. Διότι οι επεμβαίνουσες δυνάμεις στον κόσμο τώρα μπορούν
να παρέμβουν σε οποιονδήποτε ανθρώπινο νου, και ν’ αποσπάσουν όσα
κατανοεί.
Επομένως, πρέπει να καταλάβετε τη σημαντικότητα της διακριτικότητας. Γι’
αυτό αποτελεί ένα από τα τρία απαιτούμενα για την καθιέρωση και τη
διατήρηση της ελευθερίας στο σύμπαν: ένωση, αυτάρκεια και διακριτικότητα.
Είστε μόνο στην αρχή της μάθησης για τη δύναμη στο νοητικό περιβάλλον.
Μόλις αρχίζετε να μαθαίνετε πώς άλλες φυλές μπορούν ν’ αποκτήσουν
πρόσβαση στην ανθρώπινη σοφία και κατανόηση. Μόνο αρχίζετε να
συνειδητοποιείτε πόσο θα πρέπει να φυλαχτεί και να προστατευτεί η ελευθερία
σας, αν είναι να συντηρηθεί σ’ ένα σύμπαν όπου η ελευθερία είναι σπάνια.

«Οι Αναφορές δηλώνουν ότι η Επέμβαση προωθεί τις ανθρώπινες διαμάχες.
Πώς το κάνει αυτό; Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα απ’ όσα έχετε
δει μέχρι τώρα;»
Μόνο χρειάζεται κανείς να προάγει τον θρησκευτικό εξτρεμισμό και εθνικισμό
και να πείσει τους ηγέτες και τα πειστικά άτομα ότι οι άλλοι λαοί
αντιπροσωπεύουν τον εχθρό τους και μια απειλή. Μόνο χρειάζεται να
προβάλλει εικόνες πνευματικών αγίων και απεσταλμένων διακηρύσσοντας την
ανάγκη να υπερνικηθούν οι αντίπαλοι. Έτσι είναι που η Επέμβαση μπορεί να
προάγει διαμάχες στον κόσμο. Η εμπλοκή και ο πόλεμος των Ηνωμένων
Πολιτειών στο έθνος του Ιράκ αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα ηγετών
που πείθονται να κάνουν κάτι που είναι εντελώς ανόητο, να συμπλέξουν σε μια
δυσεπίλυτη διαμάχη χωρίς σίγουρη έκβαση, αναλώνοντας τόσους πολλούς από

τους πόρους τους, ριψοκινδυνεύοντας μέχρι και την παγκόσμια κοινή γνώμη για
να μπλέξουν με αυτόν τον τρόπο. Η Επέμβαση θα εμπλέξει και άλλα έθνη, ιδίως
τα έθνη που είναι ισχυρά και ασκούν επιρροή με αυτόν τον τρόπο, μέσω της
πειθούς – για να ελαττώσει τη δύναμή τους, να ελαττώσει την επιρροή τους, να
κατεβάσει το ηθικό των λαών τους και να μικρύνει τις οικονομίες τους. Διότι η
Επέμβαση χρειάζεται την ανθρωπότητα να παρακμάσει ώστε να παρουσιάσει
τον εαυτό της ως αληθινά ευεργετικό για το ανθρώπινο πεπρωμένο.
Επομένως, η Επέμβαση θα προσπαθήσει να εξασθενήσει τις ισχυρότερες
δυνάμεις για να υποβιβάσει την επιρροή τους στον κόσμο και να δημιουργήσει
μια γενική κατάσταση όπου η Επέμβαση θα θεωρείται αληθινά πολύτιμη, και θα
προσέχουν και θ’ ακολουθούν τις συμβουλές της και την καθοδήγησή της.

«Επισημαίνετε επίσης ότι η Επέμβαση εφησυχάζει τους ανθρώπους. Πώς
μπορεί να εφησυχάζει τους ανθρώπους και παρόλο να προάγει τις
ανθρώπινες διαμάχες;»
Η Επέμβαση εφησυχάζει ορισμένους πληθυσμούς – τους νέους, τους
μορφωμένους, όσους έχουν τάση προς την πνευματικότητα, όσους δεν
κατάφεραν να ενθαρρύνουν να μπουν σε πόλεμο ή σε διαμάχη εναντίον των
άλλων. Θα εφησυχάσουν και θα κατευθύνουν εκείνους που θα μπορούσαν να
γίνουν οι μεγαλύτεροι απεσταλμένοι για την Επέμβαση. Αυτοί θα πιστέψουν στη
νέα ηγεσία. Θα πιστέψουν ότι η Επέμβαση είναι εδώ για να σώσει μια
ανθρωπότητα που παλεύεται και παρακμάζει. Όσους δεν καταφέρουν να
εφησυχάσουν, θα τους ενθαρρύνουν να συμπλέξουν στις παλαιές έχθρες τους
και τη δυσπιστία των γειτόνων τους, και να ενισχύσουν την αντίσταση και την
εχθρότητά τους προς τους ιστορικούς εχθρούς τους. Εδάφη μπορούν να
διεκδικηθούν. Πόρους θα διεκδικούν όλο και περισσότερο.
Μέχρι και εντός των εθνών, θα υπάρξουν ομάδες που θ’ ανέλθουν και θα
προσπαθήσουν ν’ αποσταθεροποιήσουν και να καταλαμβάνουν αυτά τα έθνη.
Πολλές ομάδες θα κυβερνούνται από θρησκευτικές ιδεολογίες, θα κυβερνούνται
όχι μόνο από τις ελλείψεις της ανθρώπινης φύσης, αλλά και από την επιρροή και
την καθοδήγηση που ασκείται από την ίδια την Επέμβαση.

«Μήπως η Επέμβαση χειραγωγεί την παραγωγή τροφίμων ή άλλες
βιομηχανίες εδώ στη Γη;»
Η Επέμβαση δεν χρειάζεται να χειραγωγήσει την παραγωγή τροφίμων, διότι
αυτή παρακμάζει λόγο των αντίκτυπων της ανθρωπότητας στο περιβάλλον.
Άλλες βιομηχανίες, όπως οι στρατιωτικές βιομηχανίες – βιομηχανίες που
εφοδιάζουν και υποστηρίζουν στρατιωτικές ενέργειες και στρατιωτικές
περιπέτειες – αυτές σίγουρα τις ενθαρρύνουν. Υπάρχουν δυνάμεις που
ενθαρρύνουν τις ανθρώπινες διαμάχες. Αυτό αντιπροσωπεύει την επίδραση της
Επέμβασης. Ενώ δίνονται κίνητρα για ειρήνη, δίνονται και κίνητρα για
κατάκτηση. Γι’ αυτό πολλά έθνη αναπτύσσουν την στρατιωτική ικανότητά τους.
Τουλάχιστον αυτό έκαναν όταν ήμασταν τελευταίως στα περίχωρα του κόσμου
σας, και πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό συνεχίζεται.
Αυτό δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της ανθρώπινης καχυποψίας και του
ανθρώπινου φόβου. Αντιπροσωπεύει επίσης την επίδραση της Επέμβασης. Η
Επέμβαση δεν απειλείται από τα όπλα σας. Μόνο η πυρηνική ενέργεια και τα
πυρηνικά όπλα απειλούν την ύπαρξή της εδώ. Και αυτά τα πράγματα δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς μεγάλες συνέπειες προς την ευημερία και
το μέλλον της ανθρωπότητας.
Η Επέμβαση χρησιμοποιεί τη δύναμη στο νοητικό περιβάλλον – δυνάμεις της
πειθούς, δυνάμεις που η ανθρωπότητα μόλις αρχίζει να διακρίνει και να
κατανοεί. Η ανθρωπότητα νομίζει ότι η στρατιωτική δύναμη θα καθορίσει τη
μοίρα και το μέλλον της, όμως σ’ ένα σύμπαν μεγαλύτερης επιδεξιότητας και
περισσότερης επιρροής, αυτό δεν θ’ αποδειχτεί αποτελεσματικό. Αυτό
αντιπροσωπεύει ένα νέο κατώφλι στη μάθηση και την πραγματοποίηση για την
ανθρώπινη οικογένεια.

«Μπορείτε να μας αποκαλύψετε που βρίσκονται οι βάσεις της Επέμβασης
στη Γη, ώστε να μπορέσουμε να τις κλείσουμε;»
Δεν έχουν πλήρης γνώσεις τούτων. Σίγουρα, οι πρώτες βάσεις χτίστηκαν στους
ωκεανούς και στα ρηχά νερά, μακριά από την παρουσία ανθρώπινων
στρατιωτικών δυνάμεων – σε περιοχές της Αρκτικής και σε περιοχές όπου δεν

υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Υπόγειες βάσεις των οποίων η
εγκατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, έχουν χτιστεί σε ορεινές περιοχές.
Έχουν εγκαταστήσει πομπούς σε ορεινές περιοχές που έχουν πόλεις στη βάση
τους – πομποί που δρουν επί του νοητικού περιβάλλοντος και εφησυχάζουν το
κοινό. Αυτό αποτελεί μια από τις ενέργειες της Επέμβασης.
Δεν ξέρουμε που έχουν τοποθετηθεί όλοι αυτοί οι πομποί, όμως ξέρουμε ότι τους
χρησιμοποιούν. Δεν ξέρουμε που έχουν χτιστεί όλες οι βάσεις, κυρίως όσες είναι
στην ξηρά. Δεν φτάσαμε ποτέ αρκετά κοντά στην επιφάνεια της Γης για να
μπορούμε να μαρτυρήσουμε αυτά τα πράγματα από μοναχού μας, και μόνο
μπορούμε να καταλάβουμε την ύπαρξή τους από την αποκρυπτογράφηση των
μεταδόσεων της Επέμβασης. Ωστόσο σας αρκεί να ξέρετε ότι υφίστανται τέτοιες
βάσεις εδώ και ότι υπάρχει μια σημαντική αλλότρια παρουσία στον κόσμο. Δεν
είναι μια στρατιωτική παρουσία. Αντιπροσωπεύει την επιδέξια χρήση εμπορικών
δυνάμεων από εκείνους που έχουν αποκτήσει δύναμη και επιρροή στο νοητικό
περιβάλλον.
Θα πρέπει ν’ αλλάξετε την αντίληψή σας της χρήσης της δύναμης για να
συνειδητοποιήσετε πόσο δυνατή είναι αυτή η επιρροή και πόσο πιο
αποτελεσματική είναι για την καθιέρωση των στόχων και των προτεραιοτήτων
σας από την άσκηση της στρατιωτικής δύναμης. Η άσκηση στρατιωτικής
δύναμης περιορίζεται στον κόσμο σας, και καταπιέζεται πάρα πολύ σε αυτό το
κομμάτι του γαλαξία.

«Αν η ανθρωπότητα υπερνικήσει την Επέμβαση, τι πρέπει να κάνει με όλα
τα άτομα που είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος υβριδοποίησης;
Αν υπερνικήσετε την Επέμβαση, θ’ αντιμετωπίζετε μελλοντικές επεμβάσεις.
Όμως όσον αφορά την παρουσία τέτοιων ατόμων, θα πρέπει να τα
συμπεριλαμβάνετε ξανά στην ανθρώπινη κοινωνία, και αυτό θ’ απαιτήσει μια
μεγάλη επένδυση χρόνου και ενέργειας. Αυτά τα άτομα θα είναι όντος ικανά ν’
αποτελέσουν ωφελίμους συμμέτοχους στην κοινωνία, όμως η κατανόηση και οι
επιρροές πάνω τους θα πρέπει ν’ αλλάξουν ιδιαίτερα.

Μερικά θα μπορούσαν να γίνουν σοφοί οραματιστές. Όμως η πίστη τους προς
την ανθρωπότητα θα πρέπει να έχει καθιερωθεί πλήρως, και θα πρέπει να
μάθουν να προασπίζουν τον εαυτό της από τις επιδράσεις της Επέμβασης, η
οποία μπορεί να τα επηρεάσει μέχρι κι αν η Επέμβαση δεν είναι παρούσα στον
κόσμο. Διότι στο διάστημα, η επιρροή στο νοητικό περιβάλλον μπορεί να
συσσωρευτεί σε αχανείς αποστάσεις. Άπαξ και η επιρροή έχει εγκατασταθεί,
αυτό μπορεί να λάβει χώρα.
Αυτό θα είναι μια πρόκληση. Αυτά τα άτομα μπορούν να γίνουν ωφέλιμα για
την ανθρωπότητα αν η πίστη τους μπορεί να τοποθετηθεί εδώ κι αν τα δόγματα
επί αυτών μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν.

«Το ταξίδι διαμέσου των διαστάσεων φαίνεται να είναι ο πιο γρήγορος
τρόπος για να μετακινηθεί κανείς. Γιατί δεν τον χρησιμοποιούν;»
Το ταξίδι διαμέσου των διαστάσεων, παρόλο που έχει πολύ υπόσχεση, έχει
αποδειχτεί καταστρεπτικό, διότι δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την επάνοδο, και
μέχρι κι αν βρει μια από τις πύλες, οι οποίες είναι συνεχώς εν κίνηση, δεν θα
μπορούσε να εξακριβώσει που θα ξεπροβάλλει – σε πιο είδος υλικό περιβάλλον ή
υλική κατάσταση θα βρει κανείς τον εαυτό του. Γι’ αυτό τόσα πολλά από τα
σκάφοι που αποπειράθηκαν αυτήν μετατόπιση δεν επέστρεψαν ποτέ.
Οι πύλες παραμένουν ένα μυστήριο. Το ταξίδι διαμέσου των διαστάσεων
παραμένει μια υπόθεση. Ξέρουμε ότι ορισμένες φυλές είναι ικανές να
γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις διαστάσεις. Κατάφεραν να επικοινωνήσουν
από την άλλη διάσταση, αλλά δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν, και η επαφή μαζί
τους ήταν βραχύβια, το οποίο κατέληξε σε μια ακαθόριστη έκβαση.
Η ανθρωπότητα ελπίζει και πιστεύει ότι τέτοια πράγματα θα της είναι
διαθέσιμα ώστε να μπορεί να ταξιδεύει όπου θέλει, να μετακινείται κατά μήκος
του γαλαξία σε μια στιγμή, να ξεπροβάλλει σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Όμως η
πραγματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας θ’ αλλάξει αυτές τις ιδέες, θα
μετριάσει τις φιλοδοξίες σας και θα σας δείξει μια πολύ διαφορετική
πραγματικότητα από αυτήν που μπορείτε να φανταστείτε για τον εαυτό σας.

Μέχρι κι αν μπορούσε κανείς να ξεπροβάλλει από ένα τέτοιο ταξίδι, θα
κατέληγε στα περίχωρα ξένων κόσμων με τους οποίους δεν έχει σχέσεις, ή σε
υλικά περιβάλλοντα που είναι εντελώς επικίνδυνα. Δεν θα είχε τρόπο να
σχεδιάσει έναν δια-δρόμο εκεί εκτός κι αν είχε συμμάχους που βρίσκονται σ’
εκείνη την περιοχή. Και τέτοιες συμμαχίες θα ήταν πολύ δύσκολο να συνάψει
κανείς, διότι καμία φυλή δεν θα ήθελε να της έρχονται άλλες, απρόσκλητες
φυλές από μακριά με αυτόν τον τρόπο. Θ’ αποτελούσε πρόκληση για την
ασφάλειά της και το δίκτυό της τοπικού εμπορίου. Θα ήταν πολύ απειλημένη
από την εμφάνιση μιας ξένης φυλής με την οποίαν δεν έχει καμία ιστορία ή
σχέσεις.
Μόνο χρειάζεστε να τα σκεφτείτε αυτά πράγματα πιο προσεκτικά, πιο
αντικειμενικά, για να δείτε και να καταλάβετε όσα σας διαβιβάζουμε. Αυτό
χρειάζεται σοβαρή εξέταση. Αλλιώς, να συνεχίσετε να εντρυφάτε σε φαντασίες
υψηλής τεχνολογίας και στιγμιαίων διαστημικών ταξιδιών. Όμως θα πρέπει ν’
αντιμετωπίσετε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα καθώς αναδύεστε σε μια
Ευρύτερη Κοινότητα ζωής.

«Πολλοί άνθρωποι εδώ στη Γη θα ήθελαν πολύ να ταξιδέψουν σε άλλους
κόσμους και να συναντήσουν άλλες φυλές εκεί, ωστόσο επισημαίνετε ότι
αυτό θα ήταν πολύ περιορισμένο. Γιατί αυτό είναι έτσι;»
Τα περισσότερα έθνη δεν δέχονται επισκέψεις εκτός κι αν είναι από εκείνους που
είναι μακρόχρονα εμπορικοί εταίροι τους, και ακόμα, οι επισκέψεις είναι πολύ
περιορισμένες, διότι οι κοινωνίες δεν θέλουν να επηρεαστούν από άλλες
κοινωνίες. Σίγουρα, κανένα ελεύθερο έθνος δεν θα ήταν ευπρόσδεκτο αν
επισκεπτόταν ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο.
Μετά υπάρχει το πρόβλημα της βιολογικής μόλυνσης. Δεν μπορούμε να
σκεφτούμε κανένα κόσμο όπου η ανθρωπότητα θα ήταν ευπρόσδεκτη δεδομένες
η βιολογική πραγματικότητα του κόσμου σας και η φοβερή απειλή που θα
επέβαλε σ’ έναν ξένο κόσμο. Δεν είναι προετοιμασμένοι για ν’ αντεπεξέλθουν
στους αμέτρητους βιολογικούς παράγοντες και επιρροές που υφίστανται εδώ,
και το να παραλάβουν έναν απεσταλμένο από τη Γη θα ήταν μια πολύ
δοκιμαστική προοπτική γι’ αυτούς.

Αν δεν είναι μια ελεύθερη κοινωνία, τότε δεν θα ενδιαφερθεί στις ατομικές
εκφράσεις σας. Η μουσική σας και οι τέχνες σας θα την απειλούσαν. Δεν θέλει
αυτές τις επιρροές ν’ ασκούνται επί των κουλτούρων της. Δεν θα ήθελε να σας
μαρτυρήσουν οι ίδιοι οι πληθυσμοί της ούτε να σας καταλάβουν, διότι αυτό θα
ενείχε μια μεγάλη απειλή γι’ αυτήν, και για όλα όσα έχει επενδύσει για να
καθιερώσει τις πολύ-ελεγχόμενες κοινωνίες της.
Δεν μπορείτε να φτάσετε σε άλλα έθνη επειδή θα έπρεπε να περάσετε χώρους
που κατέχονται από άλλους. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε εμπορικούς
δρόμους που κυβερνούνται από εμπορικές αρχές. Θα έπρεπε να κάνετε
συμφωνίες και συμβιβασμούς. Θα έπρεπε να συμβιβαστείτε με πολλές άλλες
εξουσίες απλώς για να ταξιδεύετε ελεύθερα σε αυτήν την περιοχή του
διαστήματος. Αν ταξιδεύατε εκτός των καθιερωμένων δρόμων, τότε πάντα θ’
αντιμετωπίζατε τον κίνδυνο πειρατείας. Θ’ αντιμετωπίζατε επίσης τον κίνδυνο
να χαθείτε.
Μέχρι και ανάμεσα στους κόσμους μας, δεν θα δεχόμασταν μια ανθρώπινη
επίσκεψη σε αυτήν την περίοδο, διότι δεν είστε ακόμα αρκετά σοφοί, αρκετά
ενωμένοι ούτε έχετε αρκετή διάκριση για να μπορούμε εμείς να χτίσουμε
ενεργείς σχέσεις με σας. Γι’ αυτό δεν θα έπρεπε κανένας να επεμβαίνει στον
κόσμο. Κανένας δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να χτίσει σχέσεις με την
ανθρώπινη οικογένεια, και όσοι το κάνουν είναι εδώ για τους δικούς τους
σκοπούς, για να εγκαταστήσουν τη δική τους εκστρατεία για εξουσία και
κυριαρχία.
Εσείς που είστε αφελείς και δεν καταλαβαίνετε τις πραγματικότητες της ζωής
και του ταξιδιού στο σύμπαν, χρειάζεστε ακόμα να δείτε τα πράγματα καθαρά.
Όμως αν το σκεφτείτε αυτό προσεκτικά, θα καταλάβετε. Υπάρχουν έθνη μέχρι
και εντός του κόσμου σας που δεν μπορείτε να επισκεφτείτε ελεύθερα τώρα
επειδή αυτά δεν είναι ελεύθερα, επειδή δεν θα καλοδεχόντουσαν την επιρροή
σας και την παρουσία σας στους κόλπους τους. Παρόλο που είναι λίγα αυτά
έθνη, τα παραδείγματά τους απεικονίζουν όσα λέμε.
Το σύμπαν είναι πολύ πιο ποικίλο, και οι κοινωνίες του διαφέρουν πολύ
περισσότερο η μια από την άλλη απ’ όσα έχετε ιδρύσει εδώ στη Γη. Οι φυλές
διαφέρουν πολύ περισσότερο οι μεν από τις δε. Και η εμπιστοσύνη στις σχέσεις
μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο να καθιερωθεί και διατηρείται πάντα υπό

λεπτομερή εξέταση και με πολύ προσοχή. Αυτό αντιπροσωπεύει την
πραγματικότητα που θ’ αντιμετωπίσετε καθώς αναδύεστε σε αυτό το ευρύτερο
πεδίο της ζωής.

«Φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα εξαντλήσουμε τουλάχιστον μερικούς από
τους ουσιαστικούς πόρους μας στο προσεχές μέλλον. Πώς θα μπορούσε να
συνεχίσει ο ανθρώπινος πολιτισμός αν δεν λάβουμε τεχνολογία και βοήθεια
από τους γείτονές μας στο διάστημα;»
Αν προσπαθείτε ν’ αποκτήσετε τεχνολογία και βοήθεια, θα παρασυρθείτε από
τις πειστικότητες, τις απαιτήσεις και τα εμπορικά δίκτυα συναλλαγών άλλων
εθνών. Θα περιορίσουν την ελευθερία σας. Θα περιορίσουν τι μπορείτε να
κάνετε εδώ στη Γη. Θα επηρεάσουν το είδος κοινωνιών που θα δημιουργήσετε
στο μέλλον και θα περιορίσουν πολύ την ελευθερία που θα επιτρέπονται οι
πολίτες σας. Θα έπρεπε να παραδώσετε τόσα πολλά γι’ αυτήν την τεχνολογία
και βοήθεια. Δεν συνειδητοποιείτε ακόμα πόσο μεγάλη απώλεια αυτό θα ήταν,
και πόσο η ανθρωπότητα θα έχανε στη συναλλαγή.
Σας αρκούν όσα έχετε εδώ στη Γη αν η ανθρωπότητα κυβερνήσει τον εαυτό της
σοφά κι αν τα έθνη συνεργαστούν αρκετά για να συντηρήσουν τους πόρους του
κόσμου και να τους χρησιμοποιήσουν μ’ έναν βιώσιμο τρόπο. Θα χρειαστείτε ν’
αναπτύξετε καινούργιες τεχνολογίες, όμως ακόμα περισσότερο από τεχνολογία,
θα χρειαστείτε τη θέληση και τη συνεργασία για να το κάνετε αυτό.
Με τον χρόνο, η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρει ωφέλιμους και ανθρώπινους
τρόπους να περιορίσει τον πληθυσμό της και να περιορίσει την κατανάλωσή της.
Θα είναι ένας πολύ διαφορετικός κόσμος από τον κόσμο μέσα στον οποίον ζείτε
σήμερα, ο οποίος βασίζεται στην επιθυμία και την προσδοκία άπειρης
ανάπτυξης και επέκτασης.
Η αυτάρκεια είναι ένα από τα απαιτούμενα για την ελευθερία. Για να είναι
αυτάρκης η ανθρωπότητα σε αυτόν τον κόσμο, θα χρειαστεί μια πολύ
διαφορετική δημιουργία της κοινωνίας και μια πολύ διαφορετική σειρά
προτεραιοτήτων για τους ηγέτες σας και τους πολίτες σας.

Τι θα επιφέρει αυτήν τη μεγάλη μεταβολή εκτός από την ίδια την ανάγκη;
Αντιμετωπίζετε μεγάλη μεταβολή σε αυτόν τον κόσμο – μεγάλες
περιβαλλοντικές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές που όλες οι τεχνολογικά
αναπτυσσόμενες κοινωνίες έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουν ή θα πρέπει ν’
αντιμετωπίσουν αναπόφευκτα στην εξέλιξή τους. Εξαρτάται από πώς το
αναγνωρίζετε αυτό και πώς προετοιμάζεστε γι’ αυτό, πώς θ’ αντιδράσετε σε
αυτό και τι είδος κοινωνίας θα χτίσετε, αν θα είναι ελεύθερη ή καταπιεστική·
αυτό θα καθορίσει το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο.

«Υπάρχουν πολλοί κόσμοι σαν τον δικό μας στο διάστημα;»
Υπάρχουν πολλοί κόσμοι που έχουν απογυμνωθεί από τους φυσικούς πόρους
τους και έχουν γίνει άγονοι κατ’ αποτελέσματος. Σίγουρα, γήινοι κόσμοι σαν τον
δικό σας είναι σπάνιοι, ίσως ένας σε κάθε πέντε ή έξι χιλιάδες πλανήτες περιέχει
τη βιολογική ποικιλία που απολαμβάνετε εσείς και θεωρείτε δεδομένη εδώ στον
κόσμο σας. Αυτό ακόμα ανέρχεται σε πολλούς πλανήτες στο σύμπαν. Όμως
τέτοιοι πλανήτες πάντα κατέχονται, πάντα εκτιμούνται και οι ιθαγενείς φυλές
πάντα χρειάζονται να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, τα προνόμιά τους
και τη διοίκησή τους όταν αρχίζουν ν’ αναδύονται στην Ευρύτερη Κοινότητα.
Γήινοι πλανήτες δημιουργούν βιολογικούς κινδύνους για επισκέπτες. Και γι’
αυτό αποπειρούνται να τους αποικίσουν συνήθως αφού η ιθαγενής φυλή έχει
είτε στήσει ένα χρησιμοποιήσιμο δίκτυο που οι επισκέπτες μπορούν να
μεταχειριστούν, όπως είναι η περίπτωση της Γης, είτε έχουν αυτοκαταστραφεί
μέσω διαμαχών και πολέμων, αφήνοντας μια πόρτα ανοιχτή για να γίνει
επέμβαση, μέχρι και στρατιωτική επέμβαση. Η στρατιωτική επέμβαση
επιτρέπεται σε αυτήν την περιοχή του διαστήματος υπό τέτοιες συνθήκες. Αυτό
αντιπροσωπεύει ένα μέρος της ηθικής της επαφής που τηρείται και εφαρμόζεται
από πολλά έθνη σε αυτό το κομμάτι της Ευρύτερης Κοινότητας.

«Πολλοί άνθρωποι συμπεραίνουν ότι οι επισκέπτες είναι ωφέλιμοι επειδή
δεν μας έχουν επιτεθεί και καταλαμβάνει ακόμα. Τι έχετε να πείτε σχετικά
με αυτό;

Η Επέμβαση δεν είναι εδώ για να επιτεθεί στην ανθρωπότητα αλλά για να
πείσει την ανθρωπότητα. Η Επέμβαση χρειάζεται μια ενδοτική ανθρωπότητα
που θα δουλεύει γι’ αυτήν και θα εμπλέκεται με αυτήν για να γίνει μέρος της
Κολεκτίβας της. Αυτή η υπόθεση ότι θα επιτίθονταν και θα καταλάμβαναν την
ανθρωπότητα είναι εντελώς λανθασμένη. Έτσι βλέπετε εσείς την απόκτηση
πρόσβασης σε καινούργια εδάφη και καινούργιους πόρους.
Όμως μέχρι και στον μοντέρνο κόσμο σας, χρησιμοποιούνται οικονομικές
δυνάμεις, περισσότερο από στρατιωτικές για την απόκτηση πρόσβασης σε
πόρους· και αυτό είναι που συμβαίνει στον κόσμο όσον αφορά τις σχέσεις του με
το διάστημα. Συναντάτε μικρές, οικονομικές Κολεκτίβες που είναι εδώ για ν’
αρχίσουν τη διαδικασία απόκτησης που μεγαλύτερα έθνη θα μπορούν ν’
αναλαμβάνουν αργότερα, αν η Επέμβαση καταφέρει να εγκαταστήσει την
παρουσία της και τη δύναμή της στον κόσμο σας.
Είναι λάθος να νομίζετε ότι θα σας επιτίθονταν, και είναι λάθος να νομίζετε ότι
οι δυνάμεις που είναι εδώ είναι ωφέλιμες επειδή δεν σας έχουν επιτεθεί. Και τα
δυο βασίζονται σ’ εσφαλμένες υποθέσεις. Επομένως, τα συμπεράσματα είναι
λανθασμένα.
Η ανθρωπότητα, έχοντας ζήσει τόσο χρόνο σε απομόνωση και όντας τόσο
πολεμοχαρείς εσείς οι ίδιοι, σίγουρα έχει τάση να κάνει τέτοιες υποθέσεις και να
συνεχίσει να πιστεύει σε αυτές και να τις υποστηρίζει. Αυτά τα πράγματα
προέρχονται από την ανθρώπινη άγνοια, και από την ανθρώπινη αλαζονεία
επίσης. Διότι μπορεί να υπερέχετε στον δικό σας κόσμο, αλλά δεν έχετε καμία
υπεροχή στην Ευρύτερη Κοινότητα, και δεν σας κοιτούν ευνοϊκά οι πιο κοντινοί
γείτονές σας λόγο των πολεμόχαρων τάσεών σας και την καταστρεπτική χρήση
του περιβάλλοντός σας.
Όσοι γείτονες δεν είναι ελεύθεροι κοιτούν τις ελευθερίες που έχετε καλλιεργήσει
μέχρι τώρα με πολύ άγχος και με πολύ ανησυχία, καθώς δεν θέλουν αυτές τις
επιρροές ν’ ασκηθούν μέσα στους δικούς τους κόσμους. Δεν έχετε καμία ιδέα τι
θα μπορούσαν να επικαλεστούν η μουσική σας και ο χορός σας σε τέτοιους
κόσμους, και γιατί θεωρούνται μια απειλή για τις ελέγχουσες δυνάμεις που τους
κυριαρχούν.

«Πώς διατηρούν οι ελεύθερες φυλές την αυτονομία τους και πώς
αποτρέπουν να παρέμβουν άλλες φυλές που δεν είναι ελεύθερες;»
Αχ, αυτή είναι η πρόκληση! Αυτή είναι η πρόκληση που σας περιμένει αν
καταφέρετε ν’ αντισταθμίσετε στην Επέμβαση που λαμβάνει χώρα στον κόσμο
σήμερα. Δεν θα παύσει το ενδιαφέρον για τον κόσμο σας, και οι προσπάθειες να
σας επηρεάσουν να συνεχιστούν. Πώς θα κρατούσατε τέτοιες επιρροές σε
απόσταση; Για ελεύθερες φυλές που ζουν σε ευρύτερες γειτονιές κόσμων που
δεν είναι ελεύθεροι, αυτό συχνά απαιτεί την υπογραφή συμβολαίων μηπαρέμβασης, τα οποία ορίζουν γενικά ότι τα ελεύθερα έθνη δεν θα
συμμετάσχουν πέρα από τα σύνορά τους και τις περιφέρειες ή τις περιοχές
επιρροής τους· δεν θα προσπαθήσουν ν’ ασκήσουν ή να προάγουν την ελευθερία
τους στο εξωτερικό. Σε ανταλλαγή γι’ αυτό, τα άλλα έθνη συμφωνούν να
παραμένουν έξω από τις περιοχές επιρροής τους και να μην κάνουν επαφή με
αυτές απευθείας.
Έτσι, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του διαστήματος γίνονται διαφορετικά
είδη συμβολαίων σαν αυτό, όμως τέτοια συμβόλαια υποβάλλονται σε αλλαγές
και επανεξετάσεις, και γι’ αυτό τα ελεύθερα έθνη δεν ταξιδεύουν πέρα από τις
περιφέρειές τους ούτε προσπαθούν να προάγουν την ελευθερία αλλού. Δεν
θέλουν να παραβιάσουν τη δική τους αυτονομία και τη δική τους μόνωση από
την ίδια την Ευρύτερη Κοινότητα.
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση εθνών, τα ελεύθερα
έθνη χρειάζονται να διατηρούν την ασφάλειά τους με στρατιωτικά μέσα,
ξαποστέλνοντας επιθετική πρόκληση σε οποιονδήποτε έρθει στα περίχωρα τους.
Αυτό είναι λιγότερο επιθυμητό βεβαίως, όμως σε αραιοκατοικημένες περιοχές σε
αχαρτογράφητα εδάφη, είναι σίγουρα απαραίτητο. Όλοι στο σύμπαν αναζητούν
πόρους. Πολλοί στο σύμπαν θέλουν ν’ ασκούν επιρροή επί άλλων εθνών. Μέχρι
και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως εδώ, αυτές οι επιθυμίες και αυτές οι
ανάγκες παραμένουν.
Επομένως, ένα ελεύθερο έθνος ή μια ομάδα ελεύθερων εθνών πρέπει να στήσει
μια λεπτή ισορροπία για να κρατά την Ευρύτερη Κοινότητα έξω από τα εδάφη
του (της) και ν’ αποτρέψει το είδος επέμβασης που λαμβάνει χώρα στον κόσμο
σήμερα.

Η ανθρωπότητα νομίζει ακόμα ότι το σύμπαν είναι ένα κενό μέρος που αναμένει
εκμετάλλευση, που αναμένει αποίκηση, με ατελείωτους πόρους προς αποκόμιση,
αν η ανθρωπότητα καταφέρει ν’ αναπτύξει αρκετή τεχνολογία για ν’ αποκτήσει
πρόσβαση σε αυτούς. Ωστόσο αυτές οι υποθέσεις προέρχονται από την
απομόνωσή σας και τη βαθιά άγνοιά σας περί της ζωής, του εμπορίου και των
αλληλεπιδράσεων στην Ευρύτερη Κοινότητα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό, και δεν σας κατακρίνουμε γι’ αυτό, διότι και εμείς
κάναμε πολλές από τις ίδιες υποθέσεις πριν αρχίσει η επαφή με την Ευρύτερη
Κοινότητα για μας, πριν αποπειραθούν να κάνουν επέμβαση στους κόσμους
μας. Από τότε, έχουμε εδραιώσει περισσότερη αυτονομία, αλλά αυτή πρέπει να
φυλάσσεται προσεκτικά, και στο υλικό περιβάλλον και στο νοητικό περιβάλλον.
Τα άλλα έθνη χρησιμοποιούν οραματιστές που προσπαθούν να κοιτάξουν μέσα
στους κόσμους μας, για να δουν τι είδους τεχνολογίας παράγουμε και να δουν
που βρίσκεται η δύναμή μας και που η αδυναμία μας. Πρέπει ν’ αντισταθμίζουμε
αυτές τις παρεισφρήσεις στο νοητικό περιβάλλον με δικούς μας οραματιστές,
που καθοδηγούνται από τη Γνώση, και που εμποδίζουν αυτό το είδους
επέμβασης στο νοητικό περιβάλλον.
Όλα αυτά είναι ένα καινούργιο απώτατο όριο για σας και για την ανθρώπινη
επιστήμη και την ανθρώπινη θρησκεία. Η δύναμη στο νοητικό περιβάλλον
μπορεί να είναι ισάξια στη δύναμη στο υλικό περιβάλλον κατά πολλούς
τρόπους, και εδώ οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί όσο και οι άμυνες που πρέπει να
στηθούν. Αυτή είναι η τιμή της ελευθερίας στο σύμπαν – συνεχής επαγρύπνηση,
συνεχής φροντίδα και περισσότερη υπευθυνότητα.

«Επιμένετε να λέτε ότι η Γνώση είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Πώς
μπορεί να είναι αλήθεια αυτό εφόσον υπάρχουν τόσες πολλές άλλες ισχυρές
δυνάμεις με τις οποίες έχουμε να κάνουμε;
Η Γνώση αντιπροσωπεύει τη δύναμη να δείτε, να ξέρετε και να ενεργείτε με
σιγουριά. Αντιπροσωπεύει επίσης τη δύναμη ν’ αντισταθείτε στην πειθώ, την
απάτη και την επιρροή στο νοητικό περιβάλλον. Το άτομο ή το έθνος που έχει
αυτήν τη δύναμη έχει την ικανότητα ν’ αντισταθεί σε επέμβαση και να

καταλάβει τις προθέσεις και τις δραστηριότητες άλλων εθνών που μπορεί ν’
απειλούν την ελευθερία ή την ύπαρξή του.
Κοίτα, είναι η έσχατη μορφή νοημοσύνης, και οι οραματιστές που
καθοδηγούνται από τη Γνώση είναι πιο ισχυροί από τους οραματιστές που δεν
το κάνουν. Σε αυτά, κανείς είναι ικανός να διακρίνει το μέλλον και μελλοντικά
γεγονότα πριν συμβούν, με διαφορετικούς βαθμούς ακρίβειας. Κανείς είναι
ικανός να διακρίνει την πρόθεση του άλλου και τις ικανότητές του χωρίς τη
χρήση τεχνολογίας. Είναι ικανός να παριστάνει ότι είναι αδύναμος όταν στην
πραγματικότητα είναι πολύ δυνατός. Μπορεί να φαίνεται άνευ βίας όταν στην
πραγματικότητα μπορεί να είναι κοφτερός στις έρευνές του. Μπορεί να είναι
καλά προστατευμένος και να έχει καλή άμυνα χωρίς να χρειάζεται μια μεγάλη
στρατιωτική δύναμη ή υποδομή. Μπορεί να πάρει σοφές αποφάσεις όσον αφορά
τις σχέσεις του με άλλα έθνη μέχρι κι αν οι προθέσεις τους είναι αμφισβητήσιμες
ή ακαθόριστες. Μπορεί ν’ αναλαμβάνει διπλωματία με άλλα έθνη με πολύ
περισσότερη σιγουριά απ’ ο,τι θα είχε αλλιώς.
Η ανθρωπότητα θα χρειαστεί αυτήν την ικανότητα και αυτήν τη Γνώση αν είναι
ν’ αποκτήσει τη δύναμη και τη δέσμευση για να καθιερώσει περισσότερη ένωση
ανάμεσα στα έθνη της, και τη σοφή και βιώσιμη χρήση του κόσμου. Αυτή θα
υπερνικήσει την απληστία και τη φιλαργυρία. Αυτή θα υπερνικήσει τον
ανταγωνισμό, τις διαμάχες και τους πολέμους. Αυτή θα υπερνικήσει τα
παράπονα και το μίσος και την ανισότητα.
Γι’ αυτό η Γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν. Είναι μια δύναμη που
η Επέμβαση δεν χρησιμοποιεί, αλλιώς δεν θα ήταν εδώ μπλεγμένη στις
δραστηριότητες που διεξάγει. Αυτή είναι η δύναμη που θα δώσει στην
ανθρωπότητα τη δύναμη ν’ αντισταθμίσει στην Επέμβαση και να εμποδίσει
μελλοντικές επεμβάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στην ανθρωπότητα τη
σταθερότητα να ιδρύσει έναν νέο κόσμο με πολύ περισσότερη αταραξία και
ισότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία.
Συλλογιστείτε αυτά τα πράγματα.

