
نقطة إلحاطات حلفاء اإلنسانية١٢ملخص من 

نقاط من الكتب األول و الثاني و الثالث و الرابع

.مصري البرشية هو الاندماج و الاخنراط يف جممتع أ كرب من احلياة اذلكية يف الكون.١

. بل البرشية لل جيال القادمةسوف حتدد نتاجئ هذا االتصال مس تق . ميثل االتصال بأ شاكل احلياة اذلكية ال خرى أ عظم عتبة واهجهتا البرشية عىل االإطالق.٢

.هذا االتصال حيدث الآن

رفه ، و ال يزال معظم ال تكشف احلكومات عن ما تع. ال يزال الباحثون غري قادرين عىل معرفة من يزور عاملنا و ملاذا. االإنسانية غري مس تعدة لالتصال.٣

.الناس ينكرون حدوث هذه الظاهرة

ىل موقع ابلقرب من ال رض ملراقبة احلضور.٤ رض داخل و ال نشطة خارج كوكب ال  بسبب هذا النقص يف التحضري ، أ رسل احللفاء احلقيقيون للبرشية ممثلني اإ

.متثل موجزات حلفاء االإنسانية تقريرمه. عاملنا

جملمتعات ة و الاندماج يف اتكشف املوجزات أ ن عاملنا مير بتدخل خارج ال رض من قبل قوى ، كام يتضح من أ فعالها ، موجودة هنا لتخريب السلطة البرشي. ٥

ىل هذه القوات ابمس ي . متثل هذه القوات املنظامت غري العسكرية املوجودة هنا للبحث عن املوارد البرشية و البيولوجية. البرشية ملصلحهتا اخلاصة شري احللفاء اإ

ن التجمعات ال تقدر حرية االإنسان. “ اجملموعات” .اإ

حاطات احللفاء . دافهل ن التدخل يمت من قبل مجموعات صغرية من القوى املتدخةل ، جيب أ ن يعمتد يف املقام ال ول عىل اخلداع و االإقناع لتحقيق أ ه. ٦ تصف اإ

.ابلتفصيل كيف يمت حتقيق ذكل و ما جيب علينا فعهل لوقفه

:جيري تركزي هذا التدخل خارج ال رض يف أ ربع ميادين. ٧

نه يؤثر عىل أ فراد معينني يف مناصب القوة و السلطة يف احلكومة و التجارة و ادلين للتعاون مع التدخل من خالل الوعد مبزي• السلطة و د من الرثوة واإ

.التكنولوجيا

ىل جعل الناس• و متوافقني يف لك ماكن منفتحنيأ نه ينشئ مؤسسات خفية يف العامل ميكن للتدخل من خاللها أ ن ميارس تأ ثريه يف البيئة العقلية ، و يسعى اإ

رادهتم من خالل  “برانمج الهتدئة”مع اإ

حلفاء البشرية
مارشال ڤيان سمرز 

رسالة عاجلة بخصوص التدخل الفضائي في العالم اليوم

ميثل هذا . من أ ربع مجموعات من االإحاطاتنقطة١٢ملساعدتمك يف مشاركة رساةل احللفاء و موجزاهتم مع الآخرين ، نقوم بتضمني هذا امللخص املكون من 

.التفاصيل املهمة اليت جتعل الفهم الاكمل ملوجزات احللفاء ممكنًاامللخص حملة عامة فقط و ال يشمل الكثري من
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نه يتالعب بقمينا ادلينية و دوافعنا الروحية من أ جل كسب الوالء البرشي لقضيهتم• اإ

نه يأ خذ الناس رغامً عهنم ، و غالبًا بدون وعهيم ، دلمع برانمج الهتجني املصمم خللق عرق هجني و قيادة جديدة تكون مرت • .“ابلزوار”بطة اإ

ولئك الباقون مه من أ عراق أ  . هؤالء الزوار من خارج ال رض اذلين اكنوا حيمتل أ ن يكونوا انفعني للبرشية قد انسحبوا مجيًعا من العامل يف مواهجة التدخل. ٨

هذا ميكننا من رؤية ما نتعامل . ضهذا يرتكنا يف موقف ال لبس فيه فامي يتعلق بنوااي و أ نشطة احلضور من خارج كوكب ال ر . غريبة ليسوا هنا ملصلحة البرش

.خالف ذكل ، سوف يكون من املس تحيل ابلنس بة لنا أ ن منزي الصديق من العدو. معه بوضوح

حاطات احللفاء عىل اخلطر اجلس مي يف قبولنا و الاعامتد عىل تكنولوجيا الاكئنات الفضائية اليت يوفرها التدخل. ٩ ىل اعامتدان .تؤكد اإ سوف يؤدي هذا فقط اإ

ىل فقداننا للحرية و الاكتفاء اذلايت“  الزوار” عىل  ينا حلواًل أ رضية مجليع املشألك يؤكد احللفاء أ ن دل. لن يقدم لنا أ ي حليف حقيقي للبرشية هذا. ، مما يؤدي اإ

.ما ينقصنا كعرق هو الوحدة و االإرادة و التعاون. اليت نواهجها

ذا اس تطعنا الاس تجابة يف الوقت. ١٠ حاطات احللفاء . املناسبعىل الرمغ من التحدي الكبري اذلي نواهجه الآن ، ال تزال االإنسانية تمتتع مبزية كبرية اإ تكشف اإ

حدى نقاط ضعف التدخل يف اعامتده عىل االإذعان البرشي و التعاون لتحقيق أ هدا. عن نقاط قوة التدخل و نقاط ضعفه وفقًا لقواعد سلوك اجملمتع . فهتمتثل اإ

ثبات أ ن الساكن ال صليني يرحب هنا . ون عليهون به و يوافقال عظم داخل منطقة الفضاء اليت يوجد فهيا عاملنا ، ال يُسمح ابلتدخل ما مل يكن من املمكن اإ

ذا أ درك عدد اكف  . يف هذه اللحظة ، هناك عدد قليل من النقاد للتدخل. ميكن ل صواتنا أ ن يكون لها قوة يف اجملمتع ال عظم من الناس ذكل و و لكن اإ

حباط التدخل و جيب الانسحاب هذه اخلطوة . ياة يف الكونهذه يه اخلطوة ال وىل يف حتضري البرشية للتعامل مع حقائق احل . التحدث ضده ، فسوف يمت اإ

يؤكد . عىل العاملسها من أ جل احلفاظ و مجيع اخلطوات اليت تلهيا متنح االإنسانية فرصة عظمية واحدة للتغلب عىل رصاعاهتا الطويةل و للتوحد يف ادلفاع عن نف 

ذا أ ردان البقاء و التقدم كعرق ح .س تقل يف الكونر و م احللفاء أ ننا كبرش دلينا القوة الروحية و امجلاعية للقيام بذكل ، و أ نه جيب علينا القيام بذكل اإ

.يبدأ  التحضري لتواصلنا مع اجملمتع ال عظم ابلوعي و التعلمي و املعرفة ، عقلنا الرويح. ١١

جيب عىل مجيع ادلول احلرة هذه يه املتطلبات الثالثة اليت. يف مواهجة اجملمتع ال عظم ، جيب أ ن تبين االإنسانية الوحدة و الاكتفاء اذلايت و احلمكة. ١٢

.تأ سيسها لتكون حرة يف الكون

ذا  عظم ،اإ متع ال  البرشية اكنت خبرية يف شؤون اجمل

تفاقية متبادةل تنشأ  قبلها .سوف تقاومون أ ي زايرة يف عاملمك حىت اإ

.سوف تعرفون بشلك اكيف حىت ال جتعلون عاملمك معرض للخطر

:حلفاء البرشية الكتاب ال ول 

املوجز الثالث
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