الجزء الثاني من الرد على ما يقال
عن رؤية كائنات فضائية وان مصدر
الحياة هو من الفضاء
Holy_bible_1

الجزء الثاني وهو األدلة العلمية على استحالة مجيء كائنات فضائية واستحالة ان يكون مصدر
الحياة هو من الفضاء
انتقل الي نقطة ثانية وهي رؤية االجسام الفضائية
UFO = unidentified flying object
فهمنا انه يوجد بالفعل من يريد اثبات هذا

)المشكلة ليس في رؤية جسم غريب ولكن المشكلة في تفسير الجسم الغريب انه مركبة فضائية)
وأقدم احصائيات كما قدمها اين جوبي عن أمريكا عن شهادات األشخاص عن رؤية اجسام
فضائية
 %75من االمريكان يعتقدوا ان الحكومة االمريكية بالفعل وجدت مركبات فضائية او كائنات
فضائية وتخفيها في اماكن سرية
 1من كل  15شخص في الغرب يعتقد فعال انه رائ جسم غريب
 %77من الذين يسمعون قصص مضايقات الشيطان يعتبرها خدع وكثير منهم يقول قد يكونوا
كائنات فضائية.
 %77من الشهادات برؤية مركبات او كائنات فضائية تم االعتراف بانها ادعاءات باطلة
 1من كل  07يعتقد انه تعامل مع كائنات فضائية منهم نسبة قليلة يعتقدوا انهم نصفهم بشر
ونصفهم كائنات فضائية Hybrid
عرف هينك  J. Allen Hynekتقسيم المشاهدات الي
االول رؤية جسم غريب فقط
الثاني رؤية جسم غريب يصاحبه ظاهرة مثل
 1حرارة او اشعاع

 2تكسير او تخويف
 3شلل للبشر او تشنج
 0تخويف للحيوانات
 5تشويش على التليفزيون او الراديو او المتور للسيارة او غيره
 6فقدان لإلحساس بالوقت عند التعامل مع الكائنات الفضائية
الثالث مشاهدة جسم غريب ورؤية رسوم متحركة معه

التالي الرابع الي السابع اضيفوا حديثا على تقسيم هينك لتكرار شهادة بعض البشر بحدوثهم حديثا
ولم يكونوا في الماضي.
الرابع اختطاف للبشر بواسطة هذا الجسم الغريب
الخامس حدوث حوار واعي تطوعي من البشر مع الجسم الغريب
السادس المشاهدة تسبب إصابة او جروح او موت
السابع حدوث تهجين بين البشر وبين الكائنات الفضائية
كل هذه الظواهر يسمونها ظواهر حديثة A modern phenomenon
فهي لم يتكلم عنها الماضي اال حديثا!!!!!!!

هذه الفكرة ظهرت باختصار شديد بسبب فكرة التطور فبعد المحاوالت لتفسير الحياة على األرض
بانها بالتطور ولكن أكبر مشكلة وهي من اين أتت البداية بدأت تظهر في سبعينيات القرن
الماضي فكرة ان الحياة اتت بدايتها من الفضاء وكانت فكرة مثيرة الي انها اغرت الكثيرين من
المؤلفين ومنتجي األفالم للترويج اليها ألنها أصبحت مربحة بشكل ضخم.
كان الشعار الذي يقوله مؤيدي التطور في البداية هو ألننا تطورننا هنا فالبد ان يكون التطور
حدث في مكان اخر أيضا
We evolved here – sure life has evolved somewhere else.
فهم يبحثون عن كائنات زكية لرفض وجود إله خالق .وهو يستخدمون اساليب زكية صممتها
عقول زكية ولكن رغم كل هذا يرفضون وجود قوة زكية خالق كل شيء .رغم ان هذا لن يحل
المشكلة بل حتى لو وجدوا كائنات زكية فهي ستحول السؤال بدل :من خلق الحياة على االرض؟
الي :من خلق الحياة على الكوكب االخر الذي كان السبب في وجود االنسان على األرض؟ فهي
نفس المشكلة فهي فقط تأجيل اإلجابة وجعلها تتوه بتعويمها وتخفيفها في أمور الفضاء.
فالحلول المقدمة والتي يجب علينا ان ندرسها بعقل هي
 1كائنات فضائية من كواكب اخري
 2كلها خدع
 3هللا

 0اجسام أرضية طبيعية اسيئ تفسيرها
 5خياالت ألشياء سرية
 6كائنات روحية كأرواح او مالئكة او شياطين

اول حل وهو كائنات فضائية حقيقية تأتي الينا من الفضاء
علميا ومنطقيا هناك مشاكل كثيرة في هذا االمر
اهمهم مشكلة المسافة.
أقرب كواكب الي األرض ليس عليها حياة.
أقرب نجم الي األرض هو الشمس بسرعة الضوء وهي ما يقرب من  377777كم في الثانية
الذي يساوي زمن تستغرقه طائرة بسرعة  677كم في الساعة فتسير ما يوازي  577ساعة او ما
يقرب من  21يوم بسرعة  677كم في الساعة لتقطع ثانية ضوء واحدة
والشمس تبعد  7دقائق ضوئية
لكي نصل الي الشمس بسرعة طائرة  677كم نستغرق  27سنة
ولكي نصل الي الشمس بسرعة مركبة ابولو ( 11هي وصل للقمر في ثالث ايام) وهي 20777
ميل او  36777كم في الساعة فتكون  166يوم

(ملحوظة سرعة ابولو هي  37777\1من سرعة الضوء وهي سرعة ال يتحملها البشر بسهولة اال
بتدريبات خاصة للرواد ليتحملوا هذه السرعة)
النجم التالي وهو سنتايوري او القنطور
Proxima Centauri
وهو يبعد  0.22سنة ضوئية أي يبعد مسافة تقريبا  07,777,777,777,777كم (07
تريليون) أي طائرة تطير بسرعة  677كم في الساعة تصل له في  7.6مليون سنة طيران متصل
فوياجير بدأت رحلتها 1777
Voyagger
بسرعة  07777ميل في الساعة لم تصل الي بلوتو بعد وستصل سنة  2715م أي أربعين سنة
لبلوتو فقط
سرعة ابولو لتصل لهذا النجم تحتاج ان تستغرق  777777سنة او  127,777سنة بسرعة
ابولو لتصل اليه
وهو غير مناسب للحياة ألنه قزم احمر
البعض قد يقترح ان تزيد السرعة فكما قلت سرعة ابولو هو فقط  37777\1من سرعة الضوء
اي نزيد السرعة  177مرة سرعة مركبة ابولو او  377/1من سرعة الضوء

ولكن زيادة السرعة مثل الي عشر سرعة الضوء وتجعل المسافة هي  0377سنة فقط هذه تحتاج
الي طاقة أكبر مفاعل في األرض هي تنتج مشاكل ضخمة مثل ان االصطدام بحبة تراب او حبة
ثلج في الفضاء يحطم السفينة تماما .مع مالحظة انه يوجد  177777حبة تراب من السليكا او
الثلج في الكيلومتر المكعب من الفضاء (مثل الرصاصة لو أطلقت بسرعة بطيئة ال تؤثر ولكن
بسرعة عالية تقتل ولو بسرعة اعلي عند االقتراب من فوهة المسدس فهي تخترق الجسم وتخرج
من الجهة المقابلة).
فزيادة السرعة ليس حل بل مشكلة أكبر وقلة السرعة هو غير ممكن ألنه يحتاج الي قرب المليون
سنة لتصل مركبة من القنطور الي األرض.
وهو ال يوجد حوله كواكب وال ايضا النجوم التي بعده في مجرتنا تقترب للشمس.

المشكلة الثانية وهي الطاقة
الطاقة المطلوبة حسب المعادلة هي
E=m v2/2
الطاقة Eوهي الطاقة المطلوبة لرفع المركبة تساوي الكتلة  mفي مربع السرعة  Vعلى 2
بالطبع الطاقة المطلوبة لجعل المركبة تصل الي سرعة  377\1من سرعة الضوء هي طاقة اعلي
مما نتخيل حتى اعلي بكثير من الطاقة النووية .السرعة العالية

v2/2 is around 1 x 1014
مركبة المريخ وزنها  277777كجم
نحتاج طاقة
E=1 x 1020 (watt-seconds).
طاقة الواليات المتحدة كلها هي  𝟏𝟎𝟏𝟐 *1هذه لو استخدمة كلها الطالق هذه المركبة الحتاجت
 3.2سنة لتجعلها تصل الي هذه السرعة وبالطبع يكون انسحق تماما أي كائن في المركبة اثناء
عجلة التزايد للوصول لهذه السرعة
ولهذا أعلن مركز سى اس أي ألبحاث الفضاء ان زيارة مركبة من الفضاء مستحيل بعنوان
Why Visiting Alien Spaceships Are Impossible, Volume 18.2, June
2008

المشكلة الثالثة وهي مشكلة الموجات الصوتية
Doppler Effect
يختلف التواتر لألمواج الصادرة عن منبع موجي ما باختالف شدة وسرعة هذا المصدر واتجاهه،

فمثال السيارة التي تقترب باتجاهك تكون ذات صوت عالي حاد (تواتر مرتفع) لكن نفس السيارة
تصبح ذات صوت أجش (تواتر منخفض) بعد أن تجتازك وتبدأ باالبتعاد عنك .فتوترات األمواج
الصوتية تختلف حسب سرعة المصدر وسرعة الصوت في الهواء واالتجاه بينك وبين المصدر،
ألنه في حالة اقتراب المصدر منك (الراصد) يصلك شيئا فشيئا مقدار أكبر من األمواج المضغوطة
فترصد توات ار أعلى ألمواج الصوت لكن حينما يبتعد المصدر عنك تتلقى توات ار منخفضا .تأثير
الموجات يتناسب طرديا مع السرعة لهذا الطائرة التي تخترق حاجز سرعة الصوت 1220كم في
الساعة هي تكسر الزجاج ومن الممكن ان تسبب طرش.

بهذه السرعة ليس فقط ممكن يكسر العظام أي  377\1سرعة الضوء هو يؤثر على موجات
الفضاء واالشعة الكونية من بل يصل الي حد التأثر بأشعة اكس واشعة جاما هذه تقتل من في
المركبة وتدمر المكونات والمواد العضوية وبسرعة.

اإلشكالية الرابعة في زيادة السرعة وهي النسبية Relativity
زيادة السرعة تزيد معها الكتلة وزيادة الكتلة ليست فقط تحتاج الي طاقة اعلي بل أيضا ستجعل
المركبة والذي في المركبة وزنه ضخم جدا ال يستطيع حتى ان يرفع طرف بل سينضغط ويتحطم
جدا من ثقل الوزن المتزايد مع زيادة السرعة فوزن ذراع االنسان سيصبح اطنان وسيتعرض
القفص الصدري الي ضغط رهيب جدا أثقل بالفعل من الجبال فاإلنسان ينسحق ويتسطح ويصبح
بعدين بدل ثالثي االبعاد وهذا يزيد باالقتراب من سرعة الضوء حتى لو وصل لسرعة الضوء
تالشت المادة وتحولت لطاقة حسب حسابات ألبرت اينشتين.

اإلشكالية الخامسة الوقت القاتل
لو مصدر الحياة من الفضاء فعلى األقل مركباتنا العضوية تشابههم ألنهم هم مصدرها .ليس فقط
الكائنات تموت فمستحيل ان تأتي الينا كائنات من الفضاء بل أيضا حتى افتراض انه جاء الينا
مركبات عضوية من كوكب اخر هذا مستحيل الن نصف عمر تحلل الدي ان ايه هو  077سنة

فقط فهو ليس فقط يحتاج ان يتحول الي طاقة ليصل الينا أي لن يصل دي ان ايه بل أيضا حتى
لو يسير بسرعة مناسبة سيكون تحلل.

كل هذا نتكلم عن أقرب نجم يبعد  0.2سنة ضوئية ليس حوله كواكب وبالطبع الكائنات ال تعيش
على النجوم .ولكن لو تكلمنا عما يقولوا عنه أقرب كوكب وليس نجم خارج المجموعة الشمسية
رغم انه لم يتم التأكد من وجود أي كوكب حقيقي بطريقة قاطعة بعد ولكن فقط صور غير متأكد
منها ولكن سأقبل هذا ألجل الجدل مثل كيبلر  62اف وكيبلر  2 62اي

Kepler 62f, left, and Kepler 62e, right

ملحوظة هذه صور فنية وليست حقيقية كما كتبت ناسا فال يوجد عندنا صور حقيقية واضحة له

Kepler-62 Morning Star. This artist's concept
Artist's concept of Kepler-62f,
http://kepler.nasa.gov/news/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsI
D=243
فهما ليس على بعد  0.2سنة ضوئية بل على بعد  1277سنة ضوئية فحتي لو تحركت الكائنات
الفضائية بسرعة الضوء وهذا مستحيل فيزيائيا وهي تحتاج ان تتحول الي طاقة فقط وتتالشي
المادة ايضا تحتاج ان تعيش في المركبة  1277سنة حتى تصل الينا مع مالحظة ان هذه
الكواكب المفترضة هي أيضا غير مناسبة للحياة الن النجم الذي يفترض ان حوله هذه الكواكب
المسماة
Super Venus
هو أصغر من الشمس فاقل حرارة ال يصلح للحياة وأيضا هم أكبر من األرض بنسبة  %07وهذا
أيضا يجعلهم غير مناسبين للحياة بسبب عوامل كثيره ليس مجال نقاشها االن
كيف ستصل الينا كائنات فضائية مادية من كواكب ابعد من هذا؟ وهذا ينفي تماما ان مصدر
الحياة من الفضاء.

هذا يجعل افتراضية ان هناك كائنات فضائية بمعني كيان مادي حقيقي حي من بكتيريا فما فوق
بل حتى مواد عضوية تصل الينا هو علميا بالفيزياء والكيمياء والحسابات مستحيل في زمن
معين .اما عما يقال ابعاد اخري وغيره من هذه الخياالت العلمية فال نستطيع ان نضعه في
حساباتنا العلمية فهو كما قلت خيال علمي وليس حقيقي ولم يثبت حتى االن.
فاذا خرجنا من نطاق ان كائن فضائي مادي اتي من الفضاء ألنه ببساطة ال يستطيع علميا وهذا
باعتراف مركز االجسام الغريبة نفسه

واضح انه ال يوجد دليل حتى االن انه لم تأتي من الفضاء الخارجي ال مركبة وال كائن وال مواد
عضوية.
ظهورهم واختفائهم يوضح انهم أتوا من األرض.
هم ببساطة اجسام طائرة غير معروفة .غالبا تغطية لبرامج عسكرية.
هذا كان عن الحل األول ان هذه المشاهدات هي كائنات فضائية وثبت خطؤه عليما.
اذا استبعدنا أي كيان مادي يأتي من الفضاء يبقي ان مصدره ارضي او كيان ليس مادي أي
روحي.

الحل الثاني
كلها خدع لعدم وجود ادلة ولكن لو قلنا هذا نغلق الباب تماما بعقل مغلق وسيكون غير مقبول
لكثيرين فسأقول نسبة كبيرة خدع ولكن ليست كلها وبخاصه ما يثبت عنصر الخداع وهو يتعدى
 %77ولكن  %37ال يوجد دليل اثبات او انكار فنتكلم عنه.

الحل الثالث
هل هو هللا؟
هذا غير مقبول ال علميا ألنه في نظرهم ال يقاس ويرفضوا وجود إله وأيضا ليس مقبول لنا
كمسيحيين ألنه أصبح بدل من خالق السماوات وما فيها وهو اعلي منها أصبح هو محدود في
داخل السماوات واحد سكانها ويحتاج مركبة للتنقل وهذا مرفوض.
سفر الملوك األول 27 :7
السماو ِ
أل ََّنه َه ْل َي ْسكن هللا َحقًّا َعلَى األ َْر ِ
ات الَ تَ َسع َك ،فَ َك ْم ِباألَ َق ِل
ض؟ ه َوَذا َّ
الس َم َاوات َو َس َماء َّ َ َ
ه َذا ا ْل َب ْيت الَِّذي َب َن ْيت؟
وهللا ال يحتاج الي مركبات ليتحرك بها

بهذا يتبقى امامنا ثالث حلول وغالبا هم الثالثة واحدهم هو السبب في كل حالة

باختصار االجسام الفضائية هي
 0غالبا اجسام أرضية طبيعية اخطئ تشخيصها مثل بالونات طقس وهي كثيرة ومتعددة االشكال
او صواريخ او تجارب جوية ألجسام طائرة مختلفة من تصميم البشر والحكومات او نيازك او
اشكال غازية او فسفورية من المستنقعات او غيره.
فيوجد فعال مشاريع بعد ان اكتملت أعلن عنها مثل مشروع في نيومكسيكو اسمه
Skunk works, SR-71
وهو لتصميم طائرة اعلي من سرعة الصوت وتنطلق فجأة وليس تدريجيا لم يعلنوا عن هذا اال بعد
اتمام كل التجارب بفترة فاتضح ان كل المشاهدات التي رصدت عن مركبات فضائية تنطلق فجأة
هي لم تكن اجسام فضائية
 5مشاريع سرية للحكومات مثل طائرة تجسس او غيره وال يعلنوا عنها تماما حتى بعد اكتمالها.
 6أيضا احتمال كبير يكون أمور ليست مادية أي ال تخضع للقوانين أي روحية تشوش وتضل
مثل أمور شيطانية لخداع البشر وتضليلهم عن هللا وان مصدر الحياة هو من الفضاء وليس هللا
الخالق.
نركز في الحل السادس قليال.
من المستفيد من هذه الظهورات وتشتيت الناس؟ اترك للقارئ اإلجابة.
ما سبب إخفاء موضوع الكائنات الفضائية؟ هل كما يدعوا بسبب منع الزعر العام؟

هذا سبب واهي الن الحقيقة االمريكان االن يؤمنون أكثر بوجود كائنات فضائية بسبب االشاعات
أكثر من لو كان صدر تصريح رسمي واضح .فلو كان االخفاء ألجل الزعر فهم فاشلين تماما بل
حققوا العكس وسببوا تشتيت أكثر.
البعض يقول ان االخفاء بسبب التكنولوجيا
الحقيقة هذا أيضا سبب فاشل الن دائما نرى الصراعات القوية التي تصل أحيانا الي مؤامرات ألجل
التمويل لهذا المشروع او ذلك فلماذا يخفوا حجة قوية لتمويل مشروعات بحثية وبسبب هذا تخسر
أحزاب مقاعد بل وفرص ترشح للرئاسة؟
لماذا  %75من الظهورات في الواليات المتحدة؟
لماذا يحاولوا االن تفسير كل ظهورات السيدة العذراء على انها كائنات فضائية؟
العجيب ان معظم التحقيقات قالت ان الظهور لم يكن مباشر ولكن من خالل وساطة مثل لوحة
ويجي (المعروف بانها شيطانية)

ومعظم حاالت االختطاف بالتحقيق أكثر اعترفوا انه اثناء التخدير من االدمان وتعاطي مخدرات او
بسبب ادمان الكحوليات .ومعظمهم ان لم يكن كلهم بالمقياس المسيحي نجدهم يتركبوا خطايا ضد
هللا مثل الزنا وغيره فهي ال تحدث مع مؤمنين وهذا معروف.
ولماذا معظم الذين تكلموا في اثناء هذه الظهورات يكرروا نفس الرسالة التي استلموها من هذه
الكائنات وهي ان هذه الكائنات اخبرتهم انهم يرغبون في السالم وتوحيد العالم والتخلص من
الديانات وانهم أصل الحياة وال يوجد إله خالق وجاؤا لينقذونا من تدمير األرض علي يد
االنسان؟!!!!!!!!
تقرير جيمس لويز
James R. Lewis

أي تي يرحل عدد ال يحصى من السنين الضوئية ليقول لنا االتي؟؟؟
نحن نريد سالم العالم
سوف نساعدكم للحصول على هذا السالم من خالل حكم واحد للعالم
يستدعوا للشركة في امور غامضة(سحرية)
الديانات وبخاصة المسيحية يجب ان تمحي
هجوم على الكتاب المقدس واقتباس خطأ منه
الكالم عن انقاذ البشرية من النهاية (تدمير االرض)
(الغريب ان الكائنات الفضائية هذه تتكلم عن الكتاب المقدس وانه سبب الشر!!!!!)

وأيضا تقرير عن جوي جوردن

وهو لم يكن مسيحي بل مسؤول رسمي عن التحقيق في حالت االختطاف واالعتداء بسبب
الكائنات الفضائية ولكن هذا االمر هو الذي أرشده للمسيح
وهو ذكر ان حالت كثيرة من الذين يحدث لهم ظهور كائنات فضائية تخطفهم وتعتدي عليهم
تخلصوا من هذا باسم المسيح وهو بالنسبة له امر غير علمي فكيف كائنات فضائية وتخطف
بشر الي مركبات فضائية ولكنها تهرب وتختفي المركبة عند ذكر اسم المسيح وال تعود؟ هو بدا
يدرك ان االمر ليس كما كان يعتقد طول حياته انها كائنات فضائية بل االمر له بعد اخر ومن هنا
أدرك ان هذه شياطين وليست كائنات فضائية.
وغيره كثيرين مثل موقع
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وهنا نفكر ونتساءل بعض األسئلة عن الظهورات التي فيها معامالت شخصية.
هل تتخيل كائن فضائي اتي بعد رحلة ماليين السنين ليخبر شخص ان نتخلص من الديانات؟
بدل من ان يخبرنا بأسرار الكون واختراعات حديثة ومعادن ال نعرفها او أنواع طاقات فقط يخبرنا
ان نتخلص من الديانات وبخاصة الكتاب المقدس؟
هل تتخيل كائن فضائي اتي بعد رحلة ماليين السنين ويظهر فقط لمدة دقائق بدل من ان يقضيها
في اجراء اختبارات وتحاليل على التربة والمعادن وغيره يقضيها في تبليغ رسالة لشخص عن شر
الكتاب المقدس او عن النظام الموحد؟
بل هل نتخيل كائن فضائي سافر ماليين السنين واالميال لكي يأتي ويخطف انسان ويعذبه ويؤذي
مشاعره او يعتدي عليه بشكل او باخر ويتركه بعد االعتداء ويختفي؟
ولماذا معظم ان لم يكن كل الذين تعاملوا وتالمسوا مع كائنات فضائية جائهم ما يشبه الصرع او
التشنج او االغماء او على األقل تعب شديدة جدا وارهاق مع توهان؟
لماذا كل الظهورات التي فيها تعامل شخصي تقود الي االكتئاب الشديد الذي أحيانا يصل الي
االنتحار؟
لماذا دائما تضل وتتعب وتشتت وتؤذي؟

ولماذا هذه الظهورات التي يتعاملوا فيها مع كائنات فضائية ويخطفوا الي مركبة فضائية بدأت
حديثا في اخر خمسين سنة فقط ولكن في الماضي كانت الذي يخطف هو أرواح شريرة بنفس
الطريقة ولكن ظهورهم كان على شكل كائنات مخيفة وليس كائنات فضائية ويخطفوهم الي كهوف
مرعبة وليس مركبات فضائية؟
ولماذا ظهوراتهم تناسب الفكر االلحادي العلمي الغربي؟
مثل قصة سويدنبورج الذي قال انه اختطف من كائنات تعيش على الكواكب األخرى في المجموعة
الشمسية وأخبر بتفاصيل فيما عدا نيبتون وبلوتوا الذين لم يكونوا اكتشفوا في أيامه.
مثل قصة سارة ويز سنة  1776وهو الزمان الذي كان سائد فيه وجود حياة علي المريخ الذي
قالت انها خطفت من كائنات فضائية من المريخ واخبرت بتفاصيل عن قنوات وكائنات لم يشك أحد
في دقتها بل قال األطباء النفسيين انها ال تكذب ولكن حديثا اكتشفنا ان على سطح المريخ ال
يوجد ال قنوات وال بيوت وال كائنات حية اصال
ولماذا هي كثيرة في الغرب الذي الحد فقط ولكن في الشرق يصاب الناس بأرواح شريرة وبالصالة
يخرجوا من البشر؟ مع مالحظة ان ما يصاب به الناس في الشرق من األرواح الشريرة هو ما
يصاب به الغرب بسبب ظهورات الكائنات الفضائية.
اإلجابة الن هذه ليست مخلوقات فضائية ولكن شياطين غالبا

أتوقع ان الشيطان في يوم سيضلل وبشدة علماء Search for extra-terrestrial
 intelligenceعن طريق ارسال أصوات واضحة فيظنوا انه يوجد حياة أخرى عاقلة في الفضاء
ويؤكدوا بهذا التطور رغم ان االمر كله سيكون خدعة من المضل األكبر وهو الشيطان.

والمجد هلل دائما

