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کت لُ
ف
ا شارگی اهی د ر و ف
پنهان کاری ردباره اشیاء رپنده انشناخته و موجودات بی گاهن

نوشته  :رکیس استورن
رتجمه  :مهر

این مقاله قبل از مرگ دکتر وُلف توسط ایشان مطالعه و تأیید شده است .
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دانشمند آمریکایی دکتر مایکل وُلف مدعی شده که بیش از بیست و پنج سال با مجوز
سطح " باالتر از فوق سری " مامور دولت بوده و عمدتاًروی پروژه های علمی انسان /
ای تی ( موجود بیگانه ) کار می کرده .طی بمب گذاری در ماشین کرایه ای شان در روز
کریسمس  4891به اشتباه همسرو فرزند به دنیا نیامده اش کشته شدند  .او در پاسخ به
این پرسش که چقدر از کتابش واقعی است ؟ می گوید  " :شورای امنیت ملی به چاپ
کتاب " تسخیر شدگان ملکوت " رضایت نمی داد مگر اینکه بنویسم این کتاب تخیلی
است  .فقط با خواندن کتاب است که کسی می تواند بفهمد که آنچه که در این کتاب
نوشته شده واقعی است یا نه  .من فقط اسم شخصیتهای خاص را تغییرداده ام اما در
کتاب از نام خودم استفاده کرده ام  .اگر هم چیز تخیلی در کتاب باشد درصدش خیلی
کم است  .استفاده از عنوان تخیلی تنها راه گرفتن مجوز چاپ بود " .
او در هیجده سپتامبر سال  0222بعد از مدتها مریضی ناشی از سرطان درگذشت  .این
مقاله خالصه ای است از تنهاکتاب جنجال بر انگیزی که اونوشته  .در واقع می توان او
را باالترین مقام اجرایی دولت ایاالت متحده دانست که با چنین جزئیاتی دست به چنین
افشاگریهایی زده .
طی سالهای آخر زندگیش اوقاتش را به سخن گفتن درباره پنهانکاری درمورد یوفوها و
فرازمینی ها با روزنامه نگاران گوناگون می گذراند  .رئیسش در شورای امنیت ملی
(  ) NSCبه او این اجازه را داده بود که اطالعات سری را به شکل کنترل شده افشا کند
.طبق گفته دکتر ولف :
" من مشتاقانه منتظر روزی هستم که قضیه سری بودن تماس فرازمینی ها تمام شود و
نژاد ما بتواند وارد مرحله بعدی تاریخ خوددر مقیاس کیهانی کنونی شود " .
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طبق سنت مرسوم  ،مافوق هایش تقریباً تمامی سوابق اش را از جمله سوابق دانشگاهی
اش  ،درجه هایی که گرفته بود و همکاری اش با سازمان سیا و سازمان امنیت ملی و
شورای امنیت ملی را پاک کرده اند  .چنین اقداماتی در خصوص کسانی که در برنامه
های بادسترسی ویژه اما تصدیق نشده کار می کنند رایج است  .چون روسایشان
می بایست در مورد افشاگری هایی که رخ می دهد گوش به زنگ بوده وسیاست " خیلی
موجه حاشا کن " را در پیش بگیرند .
دکترولف گفته که در آزمایشگاههایی در منطقه  14و  s1و پایگاه نیروی هوایی رایت
پترسون ( بخش فن آوری بیگانه ) و همچنین در پایگاه ایندیان اسپرینگ کارکرده و پنج
سال هم در  ( Dulceپایگاه زیرزمینی فعال در زمینه اشیاء پرنده ناشناخته واقع در نیو
مکزیکو ) بوده .
" من هرروزبا موجودات بیگانه سروکارداشتم و یک چهارم زندگیم را با آنها
گذرانده ام " .
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او در مقام یک دانشمند مشاور در خصوص موضوعات مربوط به فرازمینی ها برای
رئیس جمهور آمریکا و شورای امنیت ملی فعالیت می کرد  .او عضو گروه مطالعاتی
ویژه  MJ– 40بود و به سمت ریاست گروه پیشگامش – تیم آلفاکام – منصوب شده
بود که تخصصشان گرد آوری اطالعات در خصوص نژادهای متفاوت فرازمینی بود .
دکتر ولف می گوید که در عصب شناسی مدرک پزشک دارد و سی سال در این حرفه
مشغول کار و فعالیت بوده  .در فیزیک نظری دکترا دارد و لیسانس در بیوژنتیک و دکترای
حقوق بین الملل و دکترای علوم کامپیوتر هم دارد .
 . 1دکتر ولف در حال نوشتن دنباله کتاب " تسخیر کنندگان ملکوت " با عنوان " نور سفید درخشان چهارگانه
"بود که در گذشت  .م
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پس از انتشارکتاب منحصر به فرد دکترولف در جوالی  4881به نام " تسخیر کنندگان
ملکوت  :یک سه گانه " عالقمندان به یوفو و یوفولوژ یستها برای نخستین باربا او آشنا
شدند  .این کتاب در اصل درباره تجربیاتش بعنوان یک مامور دولت در حین کارش
است  .از آن زمان محققان برجسته ای چون جیمز کورانت  ،مایکل هسمان  ،دکتر استیون
گریر  ،هنری بل و بروس برگس شیوه او را در پیش گرفته از او تقلید کرده اند .
پانزده سال طول کشید تا در نهایت روسایش اجازه دادند که او این کتاب را منتشر کند
 .اما شرطشان این بود که کتاب باید به شکل داستانی باشد و سه تکذیبیه متفاوت هم در
خصوص واقعی بودنش در سرآغاز کتاب درج شود و همچنین " تسخیرکنندگان ملکوت
" باید قبل از انتشار مورد بازبینی قرارگیرد .
او می گوید:
" دوست دارم روی سنگ قبرم بنویسند :
" او از تشریفات دست و پا گیر اداری درگذشت " .
اگرچه ادعاهای دکتر ولف بیشتر علمی – تخیلی به نظرمی رسد اما در صورت واقعی
بودن او احتماآلً بلند پایه ترین ماموردولتی است که تا این حد اطالعات را افشا کرده .
اطالعاتی که در خصوص پنهانکاری در مورد یوفوها و واقعی بودن فرازمینی ها است و
اگر چه به اجمال مطرح شده اند اما بسیارجالب و وسوسه انگیز بوده و بصیرت فوق
العاده ای به ما عطا می کنند .
اما ادعاهای دکتر مایکل ولف :
 نخستین سقوط و بازیابی یک سفینه فرازمینی در آمریکا در  4814در اقیانوس بخش
غربی سن دیگو رخ داده  .نیروی دریایی این سفینه را بازیابی کرد اما خاکستری های
درون آن ( زتا رتکولی ها ) مرده بودند  .سفینه و اجسادش را به بخش فن آوری بیگانه
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در پایگاه نیروی هوایی رایت پترسون در دیتون اوهایو منتقل کردند و گروه مطالعات
ویژه  Retfoursآنها را بررسی نمودند  .بعد از اوراق کردن اجزاء سفینه آن را به S 1و
ایندیان اسپرینگ در نوادا فرستادند  .این سفینه به خاطر آزمایش یک رادارپالس تازه
اختراع شده در نزدیکی جزیره  Tinianواقع در سه مایلی جنوب  -جنوب غربی
 Saipanسقوط کرده بود .
 نیروی دریایی ایاالت متحده نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها در جایگاه رهبری
تمام موارد مربوط به اشیاء پرنده ناشناخته قراردارد .
 سقوط رازول در جوالی  4811رخ داده و اینکه گزارش سرهنگ کورسو در کتاب
" روز پس از رازول " صحیح است .
دکترولف در مقام مامور رسمی دولت فهرستی از سفینه های فرازمینی سقوط کرده و
بازیابی شده بین  4814تا  11را در اختیاردارد که مایل نیست چند نمونه دیگر را مثال
زده و افشا کند .
 بعد از یک طوفان الکتریکی دو یوفو دیگر پس از برخورد با هم در رازول سقوط
کردند  .براساس رنگ پوستشان سرنشینان یکی از سفینه ها خاکستری بودند و آن یکی
بیگانه های نارنجی  .گونه های نارنجی از سیستم ستاره ای آندرومدا آمده بودند .
 فیلم کالبد شکافی بیگانه که توسط شخصی به اسم سانتیلی منتشر شده واقعی است
 .دکتر ولف خود فیلمهای کوتاه دیگری را دیده و شاهد کالبد شکافی یک موجود
فرازمینی نارنجی بوده  .دلیل گیج کننده بودن قضیه این است که همزمان روی دو موجود
فرازمینی متفاوت دو کالبد شکافی متفاوت انجام شده .
 در کالبد شکافی فرازمینی نارنجی مشخص شده که سر خیلی بزرگی دارد و چشمهای
بزرگ سیاه ِ فاقد عنبیه  .دست و پاهایش شش انگشت دارد  .مغزش چهار لوب دارد .

7

https://thelostbookblog.wordpress.com

پیشرفته تر است و ارتباطی با جسم پینه 0ندارد  .سیستم بینایی و عصبی اش متفاوت و
سیستم گوارشش اسفنج مانند است  .دکتر ولف می گوید که یکی از این موجودات را
زنده دیده .
 خاکستری ها گونه های متفاوتی هستند  .اوبا گونه های تکامل یافته ترکارکرده که
برخالف نظر رایج  ،آنها دارای فردیت و حس شوخ طبعی بودند  .دکتر ولف هرگز
خاکستری را ندیده که باعث بیزاریش شود  .برای او آنها خیلی خودمانی بودند  .این
خاکستریها از بغل کردن وبوسیدن انسانها لذت می بردند ! .
این قضیه بعضی از همکارانش را ناراحت می کرده که یکی از آنها کیسی فیسی بوده .
دهانشان و پوست نرمشان حسی شبیه به لمس پوست دلفین را ایجاد می کند  .دکتر
ولف از طریق تله پاتی با ای تی ها ( بیگانه ها ) ارتباط برقرارکرده بود  .او با یکی از
آنها به نام  Koltaدوست صمیمی شده بود  .عکسی که از این خاکستری روی جلد
کتابش چاپ شده توسط یکی از دوستان دریاساالرش گرفته شده .
 داد وستد فعالی بین خاکستری ها و نارنجی ها وجود دارد .
دکترولف می گوید :
" معنی داد و ستد برای ای تی ها فرق می کند  .آنها دانششان را در زمینه فن آوری و
فلسفه با یکدیگربه اشتراک می گذارند و برای یادگیری از فرهنگ یکدیگر افرادشان را
به سیارات یکدیگرمی فرستند .

: Corpus callosum.2
بخشی از مغز پستانداران است که وظیفه پیوند دو نیمکره مغزی راست و چپ را دارد .این بخش گستردهترین
بخش سفید مغز است که از رشتههای عصبی  2۲۲تا  25۲میلیون نورون ساخته شدهاست.
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 او با ای تی های انسان نمایی از سیستمهای ستاره ای آلتایر و پلیادینها گفتگو کرده
که با نام مستعار نوردیکها و سمتیکها از آنها یاد می شود  .دکتر ولف توضیح داده که
آنها نژادی به غایت معنوی بوده و بیشتر بعنوان مشاوران کهکشانی فعالیت می کردند .
عکسی از یک دوست پلیادیانی به نام  Saraدر پشت جلد کتابش چاپ شده .
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 در اول ماه می  4811سوتفاهم کوچکی بین خاکستری ها و انسان ها در  S1رخ داد
 .طی رونمایی از یک رآکتورضد ماده کوچک  ،رئیس ای تی ها از سربازان نگهبان کاله
آبی خواست که سالح ها و گلوله هایشان را از اتاق خارج کنند  .یک اقدام احتیاطی تا
مبادا طی انتشار انرژی به شکل تصادفی از یکی از این سالح ها گلوله ای شلیک شود .
نگهبانها امتناع کردند و در هیاهوی و جنجال پس از آن یکی از کاله آبی ها حاضران را
به رگبار بست و یک خاکستری و دو دانشمند و  14پرسنل نظامی کشته شدند  .نگهبانی
که از این مخمصه جان به در برده بود شهادت می دهد که خاکستری ها از یک نوع
انرژی ذهنی هدایت شده در دفاع از خود استفاده کرده اند .
 تعدادی از دانشمندانی که امروزه بعنوان مامور دولت کار می کنند در بچه گی به
خاطر توانایی ذهنی و هوشمندیشان توسط خاکستری ها ربوده شده اند  .آنها برای
کارهای پیش رو برنامه ریزی شده و دورگه هستند .
 نخستین مأموریت مهمش کار در کنار کارل ساگان و دیگردانشمندان طراز اول بود .
کارشان درک پیچیدگی های یک جور برج مراقبت غول آسای بیگانه بود که نام مونالیت
را به آن داده بودند  .این برج غول آسا را اولین بار فضانوردان روسی یوری گاگارین و
فضانورد آمریکایی آلن شفرد در  4814در حالیکه در فضا شناور بود کشف کرده
بودند .
آنها در  4810برای تحقیق بیشتر روی این برج مراقبت بازگشتند  .دکتر ولف آن رابه
شکل یک کارت پستال حاشیه دار توصیف می کند  .هر دو سوی این مونالیت نورانی
است  .نوای سیگنالی همراه با زبان ریاضی از آن ساطع می شود .
 در حالیکه این سیگنالها تغییر می کنند شما چشم خودتان را ببندید  .در چشم ذهنتان
شما یک فیلم سه بعدی از کهکشان را خواهید دید  .اما در واقع شما بخشی از یک فیلم
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را می بینید  " .برخی از تصاویری که گفته می شود از طریق تلسکوپ هابل به دست
آمده است را من بیست و پنج سال پیش دیده ام " .
دکتر ولف می گوید که مونالیتهای بسیاری در فضا هستند که توسط گروهی از نژادهای
فرازمینی ساخته شده اند .
 کارل ساگان پیوسته واقعیت وجود فرازمینی ها را انکارمی کرد چون مافوق هایش
تهدید کرده بودند که در غیر اینصورت بودجه موسسه اش را در دانشگاه کورنل قطع
خواهند کرد.
 دکترولف در انواع آزمایشهای ژنتیکی نقش داشت  .یکی از آنها پروژه Sentinel
بود  .بعداز موفقیت تکنیکهای شبیه سازی روی حیوانات  ،دکتر ولف و دستیارانش موفق
شدند یک انسان مصنوعی به نام  J-Type Omegaرا خلق کنند  .مافوق هایش
سربازهایی فوق العاده تیز هوش و پر قدرت می خواستند که بدون چون و چرا و ترس
دستورها را اجرا کنند  .اما دکترولف وقتی فهمید که گونه  J-Type Omegaروح دارد
بخش هوشمندش را بااصول اخالقی برنامه ریزی کرد  .وقتی این گونه از کشتن یک
سگ بی آزار سرباز زد مافوق هایش از ادامه این پروژه منصرف شده و آن را منحل
کردند  .در عوض دکتر ولف به جای نابود کردن  J-Type Omegaاو را آزاد کرد و
این موجود هوشمند االن جایی در امریکا زندگی می کند .
 MJ40 وجود دارد و در حال حاضر سی وشش نفر عضو آن هستند  .دکتر ولف
مایل به افشای اسامی آنها نیست اما برخی از اعضاء را تایید می کند  .از جمله وزیر
خارجه سابق آمریکا هنری کسینجر و پدر بمب هیدروژنی ادوارد تلر که در حال حاضر
عضو این گروه هستند  MJ40 .جلسه های منظمی در مکانهای سری برگزار می کند از
جمله در موسسه بتل مموریال در کلمبوس واقع در اوهایو .
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 در پروژه  Sentinelخاکستری ها دخیل بوده و همکاری زیادی داشتند  .دانش
گسترده فرازمینی ها در زمینه ژنتیک برای موفقیت آن ضروری بود  J Omega .از دوره
جنینی درون یک تانکر آب رشد کرده بود  .با استفاده از دکتر ولف بخشی از دی ان ای
او را آماده کردند  .قبل از اینکه او را بیدارکنند دقیقآً یکسال طول کشید .
دکتر ولف می گوید :
" وقتی او از تانکر بیرون آمد حدوداً بیست ساله به نظرمی رسید " .
وقتی  J Omegaهشیار شد به یک توله سگ عالقه پیدار کرد  .او ذهنش آکبند بود و
پشت سر هم سوال می پرسید  .او می خواست همه چیز را بداند  .دکتر ولف فیلمهایی
درباره جنگ ها و درگیری های گذشته رخ داده بر زمین به او نشان داد  .وقتی او این
صحنه های وحشتناک را دید گریست  " .برای درک ما وقع به او فیلمهای بیشتری را
نشان دادم " .
برخالف انسانهای معمولی که فقط می توانند از  % 42مغزشان استفاده کنند او می توانست
از  % 12مغزش استفاده کرده و چندین زبان یاد بگیرد  .وقتی توانایی ذهنی اش آزمایش
شد هوشش فراتراز انتظار بود  .رابطه او با دکتر ولف رابطه پدر و پسری بود .
 از طریق آنچه به اصطالح قطع عضو احشام گفته می شود بافت جانور را جدا کرده
و از آن برای تولید اندامک ها وبخشهای سلولی ویژه استفاده می کنند که کارکرد و
شباهتشان شبیه یک ارگان است که می تواند برای فیلتر کردن مواد آالینده از هوا  ،آب
وغذا در انسان ها کار گذاشته شود  ...آزمایشها روی دورگه ها – نیمی زتا ونیمی انسان
– یا به قول دکتر ولف " میانی ها " انجام می شده  .این اندامک ها می توانند برای تغییر
هورمن های بدن وهمچنین جهت تغییر پیش سازه ها یا پیش زمینه های مغزی از سمی
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به غیر سمی استفاده شوند  3 .این سلولها بسیارریزو خرد می باشند و روش آنها غیر
تهاجمی است  .همچنین ژنتیک احشام بسیار شبیه انسان است .
 وقتی مافوق های دکتر ولف به او دستور دادند که  J Omegaرا نابود کند او با
کمک دوستانش  J Omegaرا قاچاقچی از منطقه  14خارج کرد .
 " احساس گناه می کردم که موجودی دارای احساسات و روح را بسازیم و بعدش
به جنگ بفرستیم  J Omega .در امنیت به سر می برد و حالش خوب است  .چند
اندامک در بدنش کار گذاشته شده که او را از بیماریهای رایج مصون نگه می دارد  .او
می داند که کیست و چگونه خلق شده  J Omega .تقریباً شبیه انسان است و می تواند
به راحتی در معاینات پزشکی نمره قبولی بگیرد  .زتاها از این نتیجه خوشحال بودند .
 J Omegaبه من گفت که دوست دارد معلم شود  .دکتر ولف بر این اعتقاد بود که
این یک پروژه نادر بوده .
" من به او گفتم که هرگز با من تماس نگیرد چون بسیارخطرناک است " .
 او مشاور چهار رئیس جمهور متفاوت دولت ایاالت متحده در زمینه فرازمینی ها بود
 " .جیمی کارترگیر داده بود که به قضیه پنهانکاری در مورد یوفوها پایان دهد اما وقتی
در مورد پیامدهای مذهبی این افشاگری هشداردادم او هم بی خیال شد  .من در جلسه
مشترک با کارترحضورداشتم  .کارتریک مسیحی متعصب بود  .وقتی گفت که دین به
دست انسان ساخته شده و احتماآلً منحصر به این سیاره است به شدت گریست " .

.3این سلولها یا اندامکها می توانند پیش زمینه های مغزی را طوری تغییر بدهند که فرآیند تولید مواد سمی به
فرایند تولید مواد غیر سمی تبدیل شود  .م
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 رونالد ریگان و جرج بوش اطالعات وسیعی درباره فرازمینی ها داشتند به ویژه جرج
بوش ( بوش پدر .م ) که رئیس سابق سی ای ای بود  .بیل کلینتون اطالعات کمی در
این زمینه داشت  .او درباره منطقه  14می دانست اما درباره  S1نه .
" کلینتون مجوزهای " باالتر از فوق سری" و " باید بداند " را داشت اما مجوز " شبح
ماوراء فوق سری " را نداشت که به او اجازه دسترسی سطح باالبه رازهای  MJ40را
بدهد  .همچنین مجوز " شاه کلید را " هم برای آگاهی از اطالعات پژوهشی درباره ای
تی ها را هم نداشت .
 افراد زیادی در  MI1و  MI1و  SASمی دانند که ای تی ها واقعی هستند  .در
حالیکه دکتر ولف مایل نیست که ازکسی در دولت انگلستان که در جریان این قضایا
هست نامی ببرد هنگام اقامتش در لندن با وزیر دفاع محافظه کار کابینه سر مالکوم
ریفکیند حسابی رفیق شد .
ریفکیند اطالعات وسیعی در خصوص یوفوها به ویژه اشیاء پرنده مثلثی شکل داشت او
بر این باور بود که پنهانکاری در این زمینه کاردرستی است و مردم هنوز آمادگی الزم
برای شنیدن واقعیت را ندارند .
 به ملکه سر سری چیزهایی درباره وجود ای تی ها گفته شده  .مارگارت تاچر هم
در آن زمان خیلی مختصر چیزهایی می دانست اما فقط بخش کوچکی از ماجرا را .
 دکتر ولف می گوید که ما قبل از  4818به شکل غیر رسمی روی ماه فرود آمده ایم
اما او تاریخ دقیقی ارائه نمی کند .
" وقتی فضانوردان ما روی ماه بودند متوجه فرازمینی ها شدند و با آنها ارتباط هم
برقرارکردند .ما به مسئولین هشدار دادیم  .به این دلیل بود که آخرین ماموریت آپولو در
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ثانیه های آخر لغو شد  .فضانوردان اگر بخواهند حقیقت را بگویند کشته خواهند شد
چون می دانند که ممکن است افشاگری آنها به خیانت تعبیر شود " .
 ناسا نقش اساسی در پنهانکاری درباره یوفوها دارد  .ناسا را بعنوان یکی از ارگانهای
اصلی در نظرگرفته اند که در نهایت درباره حقیقت فرازمینی ها به جهان توضیح خواهد
داد .
 در اصل حرف ریچاردهوگلند درباره سازه های روی ماه و تایید اینکه ما هم روی
ماه پایگاه داریم وهم روی مریخ درست است  .اخیراً ناسا عکس دیگری از صورت روی
مریخ با دستکاری منتشر کرده که خیلی از تصویراولیه تفاوت دارد .
آنها بر این اعتقاد هستند که جامعه هنوز برای آگاهی از این قضایا آماده نیست .
 در محفظه ای در جیزه و در مکان دیگری بین پنجه های ابوالهول اسکلتهایی دو
مترو صد وسی و چهار سانتی متری از موجوداتی پیدا شده با چشم های بزرگ که دست
و پاهایشان را با زنجیر نقره ای به هم بسته بودند  .به دالیلی بازدید کنندگان فرازمینی
اولیه نمی توانستند نقره را بشکنند .
 دروازه ستاره ای در هرم جیزه کشف شده  .دانشمندان پس از بررسی و پژوهش
الزم به این نتیجه رسیده اند که این یک عدسی است که می تواند کرم چاله ای را در
هر جای کیهان به وجود بیاورد .
البته هنوز نتوانسته ایم فعالش کنیم  .ما قبل از استفاده از آن به اطالعات بیشتری درباره
این کیهان و کیهانهای دیگر نیاز داریم  .اینکه کجا می خواهیم برویم و چگونه خود را
برای آن آماده کنیم  .درباره مختصات جایی که می خواهیم برویم باید اطالعات الزم را
داشته باشیم  .مشکل اینجا است که در فضا هیچ تابلو و عالمتی برای عبورومروروجود
ندارد .
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دکترولف براین نظر بود که این یکی از آخرین پروژه هایی است که ما باید از آن استفاده
کرده ودرباره نحوه ارتباط خودمان با فرازمینی ها چیزی بیاموزیم .
 او شخصاً در فرایند اتساع ذهن در پروژه ای به نام " عملیات دروازه " پیشگام شده
بود  .آزمایشی برای گشودن مغز که باعث تحریک یاخته های عصبی شده و به میلیونها
سیناپس اجازه شکل گیری می داد و نتیجه آن استفاده وسیع تر از مغز بود .
یک توانایی نورس برای ارتباط تله پاتیک بافرازمینی ها .
 این اتساع ذهن به مجموعه ای از آزمایشهای کنترل ذهن با عنوان MK ULTRA
توسعه پیدا کرد  .دکتر ولف و همکارانش فهمیدند که چطور می شود خاطرات انسان را
استخراج و نابود کرد  .بعدها آن را " درپوش ذهن " نامیدند .
" ولی این تکنیکها در برابرروشهای بیگانه ها فایده ای ندارد " .
این همچنین منجر شد به پژوهش درباره مشاهده از راه دور و دیگرپدیده های فراروانی
( به طور کلی مطالعه و پژوهش درباره حس ششم  .م )
" نتیجه نهایی تمام این آزمایشها باعث شده که برخی به فکر این بیافتند که عملیات
کنترل ذهن را در سطح جهانی انجام بدهند که فکر کردن به آن هم هراس آور است ".
 یک واحد ویژه ازژنرالهای بدگمان و بیگانه هراس هستند که وظیفه حفاظت از
آسمان امریکا به آنها سپرده شده  .کسانی که هم از بیگانه ها می ترسند و هم از آنها
متنفر هستند و آماده جنگ رودرروعلیه شان .
واحد ویژه که کابال نامیده می شود را فراخونده و آنها از سالح های مخصوص جنگ
های ستاره ای استفاده کرده اند .از جمله سالح اشعه ذرات خنثی برای شلیک و ساقط
کردن یک سفینه فرازمینی و دستگیری بازماندگان و تالش برای استخراج اطالعات از
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آنها آن هم با توسل به زور  .در واقع فن آوری بسیارپیشرفته ای که فرازمینی ها در اختیار
ما قرارداده بودند حال علیه خودشان به کارگرفته شده بود .
در حالیکه خیلی از ماموران دولتی از این واحد ویژه متنفر بودند آنها علیه کسانی که
سعی می کردند به پنهان کاری درباره یوفوها پایان بدهند به خشونت متوسل می شدند
 ".یکی از نگرانی های من این است که این خشونت با نزدیک شدن موعد اطالع رسانی
نهایی درباره بیگانه ها تشدید شود " .
محققان پیشرو در زمینه اشیاء پرنده ناشناخته و کسانی از ماموران دولتی که خواسته اند
به پنهانکاری درباره یوفوها پایان بدهند توسط یگان ویژه و با دستگاههای هدایت انرژی
روانی منفی آسیب فراوانی دیده و حتی کشته شده اند .
کسانی چون دکتر استیون گرر و دستیارش شری آدامیاک ( در پروژه مرکز مطالعه درباره
هوش فرازمینی ) CSETI /
نماینده کنگره استیو شِف
کلنل نیروی هوایی ایاالت متحده استیون ( رئیس سابق واحد سقوط وبازیافت در پروژه
چنگال )
خود دکترولف
مافوق اصلی اش در سازمان سیا که نامش ذکر نشده
به عالوه کسانی که به تازگی در گذشته اند یا از بیماریهای شبیه به سرطان رنج می برند
 .آیا این همه اتفاقی است ؟
از طریق آزمایش ژنتیکی بود که دکتر ولف متوجه شد که برخی انسانها از جمله خودش
گرفتار ژن بیگانه شده اند .
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" بسیاری از کسانی که در زمینه یوفو فعال هستند احتماآلً به این ژن آلوده
شده اند " .
 تا کنون چندین کنفدراسیون متفاوت از ای تی ها به مالقات ما آمده اند .
از جمله آنها :
بیگانه های انسان نما از سیستمهای ستاره ای پلیادها و کرکس پرنده از صورت فلکی
عقاب .
 جمعی متشکل از انواع نژادهای خاکستری از سیستم زتا رتیکولی .
 فدراسیون جهانی که شامل تعداد زیادی از گروههای فرازمینی متفاوت از کیهان
می شود .
 نژادهای متحد شده اوریون که متشکل از انواع موجودات از سیستم ستاره ای
می شود  .این کنفدراسیون ها با یکدیگر در ارتباط هستند .
طبق معاهده ای که همگی آن را امضاء کرده اند یک قانون باالتر از فوق سری برای
ملتهای متحد وجود دارد که می گوید  :هیچ زتایی حق ندارد بین مردم رفته و کاری کند
که باعث دیده شدنش شود .
متاسفانه  Koltaدوست دکتر ولف از محدوده خود خارج شده و وارد " محدوده ورود
ممنوع " شد و سربازی به او شلیک کرد  .دکتر ولف خاکستری را مجروح در آپارتمانش
پیدا کرد .
" چند دقیقه قبل از اینکه اعضاء سی آی ای جلوی در آپارتمانم سبز شوند من کولتا را
داخل کمد اتاق خوابم پنهان کردم و توانستم قانعشان کنم که در این ماجرا بی تقصیرم
و آنها را پی نخود سیاه فرستادم " .
دکتر ولف از دکتری می گوید که دوستش بوده و از وضعیت ای تی خبر داشته .
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" ما تالش کردیم که جان کولتا را نجات دهیم  .سرب ناشی از شلیک باعث مسمومیت
این زتایی شده بود  .او نه بر اثر جراحت وارده که بر اثر سمی که از طریق سرب وارد
بدنش شده بود فوت کرد  .طرحهایی که قراربود در آینده تصویب و اجرا شوند دست
کم برای سه بار متوقف شدند  .بخشی از آن به حادثه رخ داده در S1در  4811مربوط
می شد که باعث توقف مذاکرات با خاکستری ها شد وبخشی از آن به درگیری های
عظیم اقتصادی و مذهبی در سطح جهانی مربوط می شد .
 حیات تازه پیدا شده در مریخ مبنای افشاگری های آینده خواهد بود  .دکتر ولف
می گوید که افشاگری های بزرگی بین  0224و  0221رخ خواهد داد  ( .البته خوانندگان
متوجه هستند که این مقاله مدتها قبل تهیه شده و با فرارسیدن این تاریخ ها هم
افشاگریهای بزرگی رخ نداده  .م )
 واتیکان نسبت به این افشاگری های قریب الوقوع سخت نگران است  .آنها از دولت
آمریکا خواسته اند که دست نگهدارد  .بیشتر به خاطر شبهات و سواالت مذهبی که بعد
از افشاگریها ایجاد خواهد شد و واتیکان به زمان بیشتری برای آمادگی و مواجهه با این
مساله احتیاج دارد .
دکترولف می گوید که دیدگاه پاپ کلیسای کاتولیک روم درباره خدا تغییر کرده .
" خط مشی آینده آنها نه درباره خدا که درباره روح خواهد بود " .
 باالخره دکتر ولف به بحث درباره نظر ای تی ها درباره خدا و مرگ می پردازد .
" بدنهای ما صرفاً محفظه روح هستند  .قضیه خیلی ساده است  .وقتی مردم می میرند
هوشیاریشان به بعد دیگری منتقل می شود " .
درباره خدا دکتر ولف می گوید :
" برخی بیگانه ها خدا را جاویدان می نامند  .خالق پشت پرده هر چیزی در کیهان " .
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درباره عیسی :
" او میراث مشترک ای تی  /انسان بود که در تالش برای پایان دادن به خشونتهای انسانی
به زمین فرستاده شده بود " .
خواه زتایی باشیم  ،پلیادیانی و آلترانی یا انسان و  ...همه با هم یک خانواده هستیم و
خدایمان مشترک است .
گزارش دکتر استرکر درباره اینکه ویروس ایدز توسط انسان ساخته شده درست
است  .ماموران حکومت کشف کرده اند که ویروسها ساختار کریستالی دارند که با
استفاده از فرکانس درست می توان این ساختار را از بین برد .
 آمریکا خاکستری در اختیار داشت که برای نامیدنش از حرف اختصاری EBE
1استفاده می کنیم  .یک جور مهمان ِ محبوس از  4819تا مرگش در . 4813
دانشمندان در ابتدا برای ارتباط با او ازخط تصویری استفاده می کردند .
 آلبرت انیشتین هم خاکستری ها را دیده و هم در کنارشان کارکرده .
 بعضی از ای تی ها گاهی اوقات میوه و سبزیجات می خورند  .سیستم گوارشی آنها
نسبت به کل فرایند پردازش و جذب سیستم گوارشی ما موثرتر عمل می کند  .دراصل
آنها از انرژی موجود در هوا تغذیه می کنند و احتیاجی به مستراح رفتن ندارند !
 زمین یکی از اندک سیاره هایی است که آب و هوایش کنترل نمی شود  .این یکی
از دالیل چرایی سقوط سفینه های فرازمینی در بحرانهای آب و هوایی است  .به ویژه
سفینه هایی که از نیروی رانش جاذبه استفاده می کنند .

 ) Extraterrestrial Biological Entity( EBE . 4باشنده بیولوژیکال فرازمینی
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دکتر ولف می گوید :
" سفینه های آنها مثل کشتی های ما در طوفان های سهمگین گرفتار می شوند با این
تفاوت که آنها بر امواج بزرگ گرانشی می غلتند  .برای مقابله با این مشکل بعضی از
فرازمینی ها سفینه هایشان را با انرژی پالسمایی می پوشانند یا با استفاده از آشفتگی بین
ابعادی پرواز می کنند .
 یک سیاره موجود زنده ای است دارای خود آگاهی  .فرازمینی ها با سیاره شان یکی
شده و یک رابطه متوازن و هماهنگی را شکل داده اند .
دکتر ولف می گوید :
" برخی سیاره ها به خاطر عشق بی چون و چرای ساکنانشان به بناهایی ساخته شده از
سیلیکون خالص اجازه رشد می دهند  .من این بناهای سیلیکونی را دیده و لمس کرده
ام و همچنین شاهد ارتباط برقرارکردن زتاها با کره زمین بوده ام .
 ای تی ها حیرت زده هستند که چرا ما با زمین بد رفتاری می کنیم .
متوجه نمی شوند که چرا می خواهیم نابودش کنیم  .چگونه ملتهای جورواجور برای
حرص و آز مرتباً به زمین تجاوز می کنند  .یکی از ماموریتهای تیم آلفاکام برآورد
وضعیت آب وهوا است .
" ما می توانیم با استفاده از فن آوری فرازمینی  ،آب و هوا را به وضعیت سابقش
برگردانیم  .وضعیتی که زمین در آن از تعادل طبیعی برخوردار بوده ".
 فن آوریهایی که از ای تی ها به ما منتقل شده عبارتند از :
LED
ابررسانا
چیپ های کامپیوتری
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فیبرنوری
لیزرها
درمان به روش همجوشی آنها
شبیه سازی
تجهیزات دید در شب
فن آوری رادار گریز
دستگاه پرتاب ریز اشعه .
( این دستگاهها ذرات باردار یا خنثی را در بسیاری از موارد باسرعت نزدیک به سرعت
نورشلیک می کنند  .م )
کنترل گرانش پرواز
وضعیت هوا – فضای سرامیکی ( مهندسی سرامیک )

1

 .5به طور کلی دانش تولید و به کاربردن اشیاء جامدی است که اجزاء تشکیلدهنده اصلی و عمده آنها مواد غیرآلی
و غیرفلزی است .به عبارت دیگر مهندسی سرامیک عالوه بر سفالینهها شامل انواع چینیها ،دیرگدازها ،فراوردههای
رسی ساختمانی ،موادساینده ،لعابهای چینی ،سیمان ،شیشه ،مواد مغناطیس غیرفلزی ،فروالکتریکها ،تک
بلورهای مصنوعی و محصوالت پیچیدهتر دیگر نیز میشود .مشخصه اصلی سرامیکها ،مقاومت خیلی زیاد آنها در
برابر تأثیر مواد شیمیایی و دماهای باال است ،یعنی بیشتر فراوردههای سرامیکی مانند اجزای متشکله خود ،در
برابر آب ،اسیدها ،گازها ،نمکها و دماهای باال مقاومت خوبی دارند و به همین سبب در ساخت قطعات مقاوم
نسبت به خوردگی و یا در روشهای حفاظت از خوردگی از آنها استفاده زیادی میشود .یکی دیگر از ویژگیهای
مواد سرامیکی ارزانی و فراوانی نسبی این مواد است .امروزه مهندسان سرامیک با کنترل نوع و نسبت ترکیب مواد
اولیه ،فراوردههای گوناگونی مانند آجر و کاشی ،آجر نسوز ،ظروف چینی و سفالی ،لعابها (به عنوان روکش فلزات
و سرامیکهای دیگر) ،آلومین و تیتانات باریوم (در الکترونیک) ،دی اکسید اورانیوم (به عنوان سوخت هستهای)
لعل یا نارسنگ (در لیزر) ،شیشه و سیمان طراحی و تولید میکنند .درگرایش سرامیک ،کلیه فرایندهای ساخت
سرامیک از مواد اولیه و آمادهسازی آن گرفته تا کنترل کیفی محصوالت ساخته شده و ارتباط بین ساختمان و
خواص این مواد آموزش داده میشود.م
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ای تی ها به دانستن درباره انسان بسیارعالقمند هستند
دکتر ولف توضیح می دهد که :
" آنها عاشق تخیل عظیم ما و خالقیت و توانایی به خواب عمیق فرورفتن ما هستند اما
می خواهند به فرگشت معنوی ما سرعت ببخشند " .
 بسیاری از بیگانه هایی که به زمین می آیند در واقع گردش گر هستند  .همانطور که
ما ایام تعطیالت را به کشورهای دیگر می رویم  .موجودات پیشرفته تر به دیدن
دیگرجهانها می روند .
 " در مقایسه با اکثر سیاره ها ،زمین با توجه به تنوع طبیعی گسترده و فرهنگها
وساکنان گوناگونش تقریباً بی همتا است  .آمدن به سیاره بدوی چون سیاره ما از سرگرمی
ها و جاذبه های گردشگری مورد عالقه آنها است " !
 برخی بیگانه ها ترجیح می دهند که زیر زمین زندگی کنند چون آنها می توانند با
توجه به نیازهایشان محیط زیست را کنترل کنند  .آنها می توانند از نوعی سپر الکترو
مغناطیسی استفاده کنند که چگالی مولکولهای آن زیاد است و چیزی از آن رد
نمی شود .
 دکتر ولف می گوید :
" ما هنوزنتوانسته ایم عمق اقیانوسها یا اعماق زیر پوسته زمین را کاوش کنیم " .
 تیم آلفاکام متوجه شده که درحال حاضر بیگانه های انسان نمای بسیاری در میان ما
زندگی می کنند  .او می گوید :
" آنها می توانند مثل ما هوارا تنفس کنند و در حالیکه عین ما هستند در خیابان راه
بروند " .
 حدود یک هزار گونه نوردیک فقط در اسپانیا زندگی می کنند .

23

https://thelostbookblog.wordpress.com

 یک نوردیک چهره اش بی نقص و بسیارحساس است  .چشمهایش آبی و موهایش
معموالً طالیی است و حدود  1فوت قدش است  .خیلی تمیز هستند و بدنشان بو
نمی دهد ودر اصل از طریق تله پاتی ارتباط برقرارمی کنند امابرای ارتباط با انسانهای
روی زمین یک جعبه صوتی خیلی کوچک در خودشان کار گذاشته اند .
 اندام داخلی شان تا حدی شبیه ما است  .اگرچه سیستم گوارشی آنها متفاوت از ما
است  .نیازی ندارند که هرروز غذا بخورند  .ژنتیک آنها مثل ما نیست و سلولهایشان
مرگ ندارد .
 آنها در جزیره پلی نزی فرانسه پایگاه دارند و آزادانه در میان ساکنان جزیره رفت و
آمد می کنند .
 به گفته دکترولف نوردیکها ذهن پر قدرتی دارند .
" آنها می توانند فقط از طریق یک پندار  ،مدخلی به بعد دیگر باز کرده و از نظرفیزیکی
ناپدید شوند  .من شاهد این کار بوده ام  .آنها نسبت به ما در سطح بسیار باالتری زندگی
می کنند  .افکار حاوی انرژی هستند و نوردیکهااز دستگاهی استفاده می کنند که این
انرژی را تقویت می کند و آن را یا روی سرشان می گذارند یا توی جیبشان  .همچنین
آنها برای همین جریان تقویت انرژی کریستالها را تحت کنترل در می آورند .
 در یک بعد از ظهر روزی در  4882یک سفینه بیگانه توسط جنگنده های اف41 -
اسکورت شده ودر منطقه توریستی به شدت شلوغ فرود می آید  .بیگانه ها از سفینه
بیرون می آیند و بین مردم می روند .
دکتر ولف می گوید :
" این آزمایشی بود برای واکنش مردم "
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شهرداراین جزیره طی نامه ای به جرج بوش نوشت که :
" در ابتدا ما از رویت این چیزهای عجیب و غریب تفریح کردیم اما بعد از مدتی مردم
نگران شدند  .به آنها چه بگویم ؟ " .
رئیس جمهور این نامه را به دکتر ولف می دهد تا از مشاوره او استفاده کند .
" روی همه آنها عبارت  T10 – EXEMPTمهر شده بود که به معنی این بود که این
نامه هرگز نباید از حالت محرمانه خارج شود " .
 وقتی دکتر ولف در حال گرفتن دکترایش از دانشگاه  MITبود تئوری جدیدی در
مورد وگانگی موج و ذره کشف کرد که بعداً منجر به توسعه پرتو ذره خنثی شد .
" من امیدوارودر این خیال بودم که ازاین فن آوری برای درمان سرطان استفاده شود .
اما در عوض در بخشی از پروژه جنگ ستارگان از آن بعنوان سالح استفاده شد "
 بیگانه ها به او گفته اند که :
" تمامی جهانها در کیهان به هم مرتبط هستند  .یک بمب اتمی مثل هیروشیما می تواند
بر تمام فرهنگهای متفاوت تأثیر بگذارد " .
همچنین آنها توضیح داده اند که :
 "تفکر انرژی است  .می توان آن را از جهانهای دیگر دریافت کرد هیچ مانع کهکشانی
وجود ندارد " .
 سازمان امنیت و اطالعات اسرائیل موساد
" روابط بسیار خوبی با بیگانه ها بخصوص نژاد سیمیتیکها دارد  .بیگانه ها ارتباط قوی
تاریخی با اسرائیل دارند " .
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 یک طرح فضایی فوق محرمانه به نام آورورا 1را افتاده که در آن از یک صفحه ضد
جاذبه و متان مایع استفاده می شود که می تواند یک سالح پرتاب پالسهای الکترو
مغناطیسی را حمل کند  .این سالح رد رادار را از بین می برد و امکان ارسال به ماه را
هم دارد  .برخی خلبانهای نظامی آزمون کنترل ذهن را برای هدایت چنین هواپیماهای
پیشرفته ای پشت سر می گذارند .
دکتر ولف می گوید :
" برخی سفینه های بیگانه وسایل نقلیه زنده ای هستند که می توانند تقسیم شده و خود
را بازسازی کنند  .این نوع سفینه ها به فرمان های فکری واکنش نشان داده به آنها
حساس هستند .
 پایگاه زیر زمینی در منطقه  14یک شهرگل وگشاد به اندازه رود آیلند است که
همینطور بر وسعتش افزوده می شود  .پایگاه خواهر اش  S1نامیده می شود که حدود
 40مایل از آن فاصله دارد و یک پایگاه دیگر هم هست که ایندیان اسپرینگ نامیده
می شود  .صدها پرسنل نظامی و غیر نظامی در این پایگاهها مشغول کار هستند و دست
کم هشت پروژه سری با بودجه سالیانه دو میلیارد دالری در این پایگاهها در حال اجرا
است  .سیستم امنیتی سفت وسختی در بیرون این پایگاهها برقرار است و درون پایگاه با
نظم و انضباط پادگانی اداره می شود و نگهبانهای ویژه ای مدام گشت می زنند .
بعضی دانشمندها گاهی شش ماه از سال را در این نوع پایگاهها زندگی می کنند بدون
اینکه از آنجا خارج شوند  .آنها محل سکونتشان در اصل برای بیگانه ها طراحی شده .
در این پایگاهها مراکز خرید  ،مغازه ها و تقریباً همه چیز سبک وسیاق نظامی دارد .
 . 6این پاراگراف در مورد هواپیمای ضد جاذبه آورورا صحبت می کند  .سوختش متان مایع است و یک مکانیسم ضد جاذبه دارد که
می تواند باعث از جو خارج شدندش شود  .چون به سیستم ضد جاذبه مجهز است می تواند یک سالح خیلی سنگین مثل پرتاب
کننده های پالس الکترو مغناطیس رابه راحتی حمل کند  .با این اسلحه هواپیما می تواند ضد رادار و رادار گریز شود  .م
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برای گذران اوقات فراغت در آنجااستخر شنا هست و ورزشگاههای سرپوشیده و محوطه
هایی برای بسکتبال  .غذا هم عالی است .
 دانشمندان حکومت موفق به آفرینش انرژی نقطه صفر و گداخت سرد شده اند .
" ما برای پرهیزاز ورشکستگی اقتصاد جهانی به گذار آرام به علوم جدید نیازمندیم "
تمام عواید حاصل از فروش کتاب " تسخیر کنندگان ملکوت " به بنیاد دانیل ولف که
برای بچه ها تأسیس شده تعلق می گیرد  .این موسسه غیر انتفاعی را دکتر ولف به یاد
پسر به دنیا نیامده اش دانیل برپا کرده .
دکتر ولف می گوید :
" بچه ها آینده کیهانی ما هستند " .
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دکتر مایکل ولف

27

