
    FREE1של ארגון  מחקר אקדמיסיכום של 

 

ד"ר אדגר  14אפולו על ידי אסטרונאוט  פותשותנוסדה בד"ר אדגר מיטשל ע"ש  FREEקרן 

ריי , ומרי רודוול תאוסטרליה תחוקרהד"ר רודי שילד,  הרווארד , אסטרופיסיקאי המנוח מיטשל

 .באוניברסיטת קליפורניה בברקלי ז, דוקטורנטהרננד

 

ד"ר רודי שילד. ד"ר ג'ון קלימו, פרופסור לפסיכולוגיה הרווארד המנכ"ל הוא אסטרופיסיקאי 

תלמידים לתואר שני, היה יו"ר ועדת שיטות מחקר לשנה  40-במשך למעלה מ מד ישל בגמלאות 

ימוס של מדעי המוח הראש השני היה ד"ר בוב דיוויס, פרופסור בד-יושב .FREE המחקר של

באוניברסיטת קליפורניה  ודוקטורנט 2חווהניו יורק וריי הרננדז, עו"ד, מדינת באוניברסיטה של 

 .ם עצמאייםחוקרי 10-ו בעלי תואר דוקטור פרופסורים אקדמיים  15 -מ מורכב FREE  .בברקלי

 

FREE משימתנו היא לחקור את הקשר בין התודעה )הטבע האמיתי של . עב"מולוגי הוא לא ארגון

חקר (, וכן מציאות זואינטראקציה עם כבני אדם מבצעים ממדית שלנו וכיצד אנו -המציאות הרב

 .של יצירת קשר האופנויותבאמצעות  תהלא אנושי תבונהקשר עם הה

 

-על"-הכי כל  יםמשעררים לפאראפסיכולוגיה, , כמו גם רוב הדוקטוFREEשל מועצת המנהלים 

. אנו ובז וזות קשורשל יצירת קשר  האופנויותהוא למעשה "נורמלי" וכי כל ( Paranormal)טבעי" 

ת הלא אנושי תבונהלהם מגע עם ה הוהי הסירו את הלוטמכנים את כל הדרכים שבהן בני האדם 

 יםעב"מ שאותם אנו מגדירים כ: )קשר עם ("CONTACT MODALITIES") "קשרה אופנויות"

, צפייה מרחוק, פיותגוחוץ מוות, חוויות -כמעט, חוויות  HICE / CE3- 5ותקשורת יזומה 

אור  , תקשורת טלפתית, כדוריהלוצינוגנים, מסעות עם רוחות/ תקשור / תקשורת  מדיומים

(Orbs) וצורות אחרות). 

 

 שנובעותהן תופעות הקשורות ביניהן  מגע עם עב"מיםל , כולקשרה אופנויותאנו משערים שכל 

מרחב, מושג שאינו מובן בבירור -הקשר כוללות "מניפולציה" של זמן אופנויות. כל אחדמקור מ

תופעות הכי כל  השערהל FREE-בהוביל את החוקרים מה ש באמצעות הפיזיקה המודרנית. זה

  ". ּתֹוָדָעה" ה שמכונה בדרך כלל בשםמהמערבות את " ותמימדי -תוך/ ביןלהיות " ותעשוי ואלה

 

המקיף האקדמי העולמי המחקר  לקחה על עצמה לבצע את  FREEהשנים האחרונות  5במהלך 

. לפני 4לתאב"מ ת הקשורהלא אנושי תבונהעם  להם קשר  היההראשון בעולם, על אנשים ש

 .המחקר שלנו, למעשה ידענו מעט מאוד על תופעה זו
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אדם שחווה חוויות של מפגש עם תופעת העב"מים או  -אדם שחווה חוויות, בהקשר המחקר - Experiencer-הו  חֹו –2

 נושית.האינטיליגנציה הלא א
3 HICE – Human Initiated Contact Experience - חווית קשר יזומה ע"י בני אדם, למשל במפגשים מהסוג

 בהם מזמנים בני אדם כלים חוצנים לסביבתם הקרובה.   CE-5החמישי 
מונח שהחליף בעת האחרונה  -(Unexplained Aerial Phenomena -UAP) -במקור, תופעה אווירית בלתי מוסברת 4

 UFO-Unexplained Flying Objecttאת המונח 



סקרים  3באמצעות  שהועברויות נפתוחות איכותשאלות  70-שאלות כמותיות ו  700פיתחנו 

 45 -למעלה מ המחקר במשך שיטותבדימוס, שלימד  פרופסור אקדמי מקוונים. ד"ר ג'ון קלימו, 

אקדמאים  יחד עם דוקטורים  FREE שנה לסטודנטים לתואר שני, היה יו"ר ועדת המחקר של

 עצמאיים. רבים אחרים וחוקרים

 

שנים. בילינו שנה בפיתוח מתודולוגיית המחקר. לאחר מכן  5נמשך  FREE של אקדמיה המחקר

שנים,  3ופה של על פני תק התפרסמו סקרים שלנו. הסקרים שלנוה 3 בהפצתשנים  3בילינו 

 5,000-אתרי פייסבוק כל שבועיים, רשימת תפוצה של למעלה מ  500-מקורות הבאים: למעלה מ ב

 200-יותר מ ווכו',  הפאראנורמאליהעב"מולוגיה,  תחוםMUFON) הכוללים את מופון )שמות 

לתוכניות רדיו בתחום העב"מולוגיה  FREE רדיו על ידי חברי מועצת המנהלים שלבראיונות 

ובכתיבת שני מאמרים  שנאספו. לאחר מכן בילינו שנה אחת בניתוח הנתונים הפאראנורמאליו

 Journal of Scientificלהערכת עמיתים )אקדמיים שפורסמו בכתבי עת אקדמיים 

Exploration   ו--(Journal of Consciousness עמודים,  820 הפרקים, 16ו את ספרנו בן נופרסמ

  5."לא אנושית תבונהעם  ומפגששכותרתו "מעבר לעב"מים: המדע של תודעה 

 

סקרים בשפה האנגלית  3-תגובות ל  4,200-שנים, קיבלנו בסופו של דבר למעלה מ  5לאחר 

  .תתגובו 850, כולל מעל מתנהלבשפה הספרדית, שעדיין מדינות. הסקר  100-מ  מאנשים ביותר

הזרם המרכזי בעב"מולוגיה. מממצאי המחקר שלנו סותרים הרבה ממה שמסתובב בתחום  רבים

אלפי  הם, משום שהמחקר האקדמי הבסיסי מעולם לא בוצע. כל מה שהיה לנו הסיבה היא

יםעל הסיפורים האישיים שלהם ואלפי ראיונות של  ים פרטייםו  וחספרים שנכתבו על ידי   חוו 

באמצעות רגרסיות היפנוטית, כלי איסוף זיכרון בעיקר הזיכרונות שלהם את  השיגואשר  פרטיים

 .מאוד בעייתי שהוא

, צלוליםהמחקר שלנו לא אפשר זיכרונות המבוססים על רגרסיות היפנוטיות, תקשור או חלומות 

 .וברוריםאלא רק מתוך זיכרונות מודעים 

של כזו פעם לאסוף כמות עצומה  אף אחד לא ניסה אי -אני חוזר, אנחנו המשחק היחיד בעיר 

יםנתונים על    על ידי ה ונוהלה, שפותחושיטתיתעב"מים בצורה אקדמית מקיפה עם  מגעשל  חוו 

 800תחו כמעט יאספו ונש, עצמאיים אנשי אקדמיה שעבדו עם חוקריםובדימוס דוקטורים 

ל זי שיות בתחומים רבים שלא היו קשורים בעבר לזרם המרכנשאלות כמותיות ואיכות

זו הסיבה שהנתונים שנאספו סותרים הרבה ממה שמסתובב בכנסים של עב"מולוגיה. 

 .המרכזישבזרם  המטריאליסטית עב"מולוגיהבו ,, בתוכניות רדיועב"מולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 עיקרייםהמחקר הממצאי 

                                                           
5 ”.Human Intelligence-The Science of Consciousness and Contact with Non Beyond UFOs: “ 



 

בהתאם לשאלה שנשאלו.  85-95%, בין ותבעיקר חיובי ןה המפגששל חוויות  הגדול הרוב .1

 25-ביותר מ  תאו ניטרלי ת, שליליתחיוביהיתה שלהם  החוויהשאלנו את השאלה האם 

מספק פרטים רבים נוספים והסברים לממצא זה. ספרנו פרק ראשון של השאלות שונות. 

וא"ל לנו ד ו, שלח6עמודים שלנו 120 הראשון בן פרקהשל  חינם לקבל עותק כםברצונ אם 

 :להלן סיכום של נתונים חיוביים אלה.   INFO@EXPERIENCER.ORG אל

 

" הם חטיפות. מפגשים"המאמינים כי כל  מטריאליסטיםעב"מולוגים מספר עצום של 

. חטופים )אנשים שנלקחו בכוח למקום אחר בניגוד לרצונם( היוו רק שליש טעותזאת 

יםמה  שני שלישים של .(לא אנושית תבונהעם  חוו מפגשוגם  עב"מ/תאב"מ ראו)ש חוו 

יםה חטיפה.  חוו, אבל מעולם לא תלא אנושי תבונהעם  מפגש חוו מ,עב"מ/תאב" ראו חוו 

יםהשל שני שלישים יותר מ מפספסת מטריאליסטית עב"מולוגיהלפיכך,  . שחוו מפגש חוו 

 .""חטיפה-ב" אינו כרוך מפגשיםלפיכך, הרוב המכריע של "

 

" אנשי קשר"עכשיו קוראים לעצמם  70%חטיפה, יותר מ שחוו שליש מתוך ה

(Contactees )ולא חטופים (Abductees) שליליות כחוויותיהם ראו את  38%. בתחילה

     ,שלהם יותרהמאוחרות של החוויה. בחוויות הקשר  7ביותר בגלל ההלם האונטולוגי

של  חוויהה בתחילה חוואפילו הרוב המכריע שוחיוביות, כחוויותיהם  ראו את  85-95%

מכלל החטופים אינם קוראים לעצמם "חטופים" אלא קוראים  70%למעשה, . חטיפה

 (.Contactees" )אנשי קשר לעצמם

 

 חוו 40%רבות.  מפגשהן החטופים ולא חטופים, היו חוויות  ,קשרה חווירוב המכריע של ל

 .מפגשחוויות  10-20היו בין  20%עוד ל. מפגשחוויות  20-יותר מ 

 

. יתיותר חיובהיא  כמו כן גילינו כי ככל שיש לך יותר חוויות, דעתך על חוויות מגע אלה

חטיפה, סוג של מחוויות  2או  1, בדרך כלל מפגשחוויות  3להם פחות מ  היואנשים שה

חווי מכלל  (5% יות בעיקרשלילכאת החוויות האלה  והציגוטראומה שחוו הם אלה 

 המפגשים(.

 

וקיבלו מציאות "מסוג מטריקס"  מהמשתתפים ציינו כי הם "הובאו אל 50%כמעט 

ם של מספרמשל ג'ודי פוסטר(. כמעט כפול  ("Contact") "קונטקט" סרטהמידע" )כמו 

 .להם תרחיש חטיפה טיפוסיהיה ש ואל

 

                                                           
ניתן להוריד העתק מהפרק הראשון של המחקר בכתובת  6

https://docs.wixstatic.com/ugd/d6d656_a70cf403c4bb4fc2a253fa719d96bb89.pdf 
 
ולוגיה האונט)תורת ההוויה(. אונטולוגיה הוא התחום בפילוסופיה העוסק בטבע של היש, הקיים או המציאות.  7

עוסקת בשאלות על הישויות הקיימות בעולם, במאפייניהן, בקשרים ביניהן, במציאות, בקיום ובהנחות היסוד 
 הכלליות ביותר אודות כל אלה.

mailto:INFO@EXPERIENCER.ORG
https://docs.wixstatic.com/ugd/d6d656_a70cf403c4bb4fc2a253fa719d96bb89.pdf


 "ישויות"אנשים ראו אלפי סוגים שונים של אינטליגנציה לא אנושית. יש ויכוח בין אם 

פיזיות חזותיות חיות מממד אחר או ממציאות הקרנות אלה אכן קיימות ובין אם הן 

גבוהה יותר, או הסבר מימדית -רבושית ברמה אנ-איזה אינטליגנציה לא מהאחרת שיז

התלת המציאות הקרנות על רבים הם וישויות פיזיות בפועל  שחלקןמסובך אחר, כגון 

 .. אנחנו פשוט לא יודעיםמימדית שלנו

 

 הבמקום זאת, היא תופע - יתפיזית / חומרה תופע לאהיא באופן גורף  המפגשחוויית . 2

'ון מק, ד"ר אדגר "ר גד ,ן היינקד"ר אל ה,לאור ז'ק הן ד". נפשיתפאראנורמלית / 

 שנה. בניגוד למחקרים קודמים 30-לפני יותר מ  זאתועוד רבים אחרים שיערו  8מיטשל

אישר למעשה את ההשערה הזו עם נתונים   FREEואלה, היינק, מק או מיטשל, של 

חוויות  חוו 95%ם שלנו, קריאלו שהשתתפו בסכל  ביןבפועל. לדוגמה  תומכים

תקשורת טלפתית,  חוו  67%(,9OBE) חוו חוויה חוץ גופית 80%פאראנורמלית בביתם, 

 חוו חווית "כמעט מוות" 37%רפואי על ידי אינטליגנציה לא אנושית,  טיפולקיבלו  50%

(NDE)10, 60%  ראו פיזית כדורי ( אנרגיהOrbs) הובאו למציאות  50%, כמעט

מספק פרטים רבים נוספים והסברים  ספרנושל  הראשוןפרק . ה', וכו"מטריקס"

 .ים אלולממצא

 

 85%. מעל גורףבאופן  לטובההיא חוויה טרנספורמטיבית  המפגשחוויית  .3

בני אדם יותר אוהבים :אנשים, הפכו ל 4,200-, כיום יותר מ FREEמהמשתתפים בסקר 

מפחדים מהמוות, יודעים אחרים, יותר אקולוגיים, פחות חומרניים, רוחניים יותר, לא 

 ספרנוראשון של הפרק ה'. וכוים , פחות דתילתודעה את מטרת חייהם, מודעים יותר

 .מספק פרטים רבים נוספים והסברים לממצא זה

 

 תהלא אנושי תבונהכי ה השערהלכולל מניפולציה של מרחב / זמן וזה מוביל  המפגש .4

ה שנה על ידי ד"ר ז'אק ואל 40- לפני יותר מ נהצוייו נקודה ז. תלהיות רב מימדי העשוי

'ון מק )פרופסור ד"ר ג(, )אסטרופיזיקאי היינק ד"ר אלן ,(האגדי והעב"מולוג אסטרונוםה)

ד"ר  14(, אסטרונאוט אפולו באוניברסיטת הרווארדבבית הספר לרפואה   לפסיכולוגיה

  (MIT)ולוגי של מסצ'וסטס )מהנדס אווירונאוטיקה שלמד במכון הטכנ אדגר מיטשל

לפיזיקה ד"ר ) , ד"ר קלוד סוונסון(הרווארדב אסטרופיסיקאיד"ר רודי שילד )(, יופיזיקא

מכאן עולה ועוד רבים אחרים. (  IONS11 -ב ראשין )מדע דין ראדיןמפרינסטון(, ד"ר 

 שהתבונהאו  תלמעשה להיות רב מימדי יכולההזה ת הלא אנושי תבונהההשערה כי ה

שלנו יתחיל  ספרב 2כרך  " במרקם המציאות שלנו.תעמ"מוטלא אנושית אולי למעשה ה

לא אנושית,  תבונהלדון בכמה מן התיאוריות האפשריות הללו על היחסים בין 

שני  נם. יש(multiverseיקום )-המניפולציה של מרחב / זמן, והקוסמולוגיה של הרב

                                                           
8 Dr. Jacque Vallee, Dr. Allan Hynek, Dr. John Mack, Dr. Edgar Mitchell 
9 Out of Body Experience 

10 Near Death Experience 
11  )ONSISciences ( NoeticInstitute of -  המכון למדעים נואטיים הוא מוסד מחקרי לפאראפסיכולוגיה שנוסד

מקור שמו של המוסד במונח היווני נואוס. קמפוס  ל.בידי האסטרונאוט אדגר מיטשל והמשקיע פול טמפ  1973 בשנת
 דיטציהבפטלומה, קליפורניה. נושאי המחקר של המכון רבים ומגוונים וכוללים מ המכון ומעבדות המחקר ממוקמים

 חקר התודעה האנושית, רפואה אלטרנטיבית וחיים לאחר המוות,



על ידי ד"ר אדגר מיטשל והשני על ידי ד"ר ב שנכתמאמרים בכרך הראשון שלנו, אחד 

 .2מאוד בכרך  יורחבור את המושגים הללו אש יםרודי שילד, שמציג

 

 ריי הרננדז

באוניברסיטת ברקלי, קליפורניהטור קבעל תואר במשפטים, תכנון עירוני ומועמד לדו  

 למחקר חוויות חוץ ארציות וייחודיות(ע"ש ד"ר אדגר מיטשל )הקרן  FREEחבר מייסד ארגון 

Rey Hernandez 

JD, MCP, Ph.D. Candidate, University of California at Berkeley 

Co-Founder, The Dr. Edgar Mitchell FREE Foundation 

Foundation for Research into Extraterrestrial & Extraordinary Experiences 

FREE Foundation email:  info@Experiencer.Org 

FREE Foundation website:  https://www.Experiencer.Org 

FREE Foundation website:  https://www.ConsciousnessAndContact.Org 

 

 

  על המתרגם:

( MA) ( בפסיכולוגיה ומוסמךBAשניר הדרי, בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים )

באופן פרטי  ןמתענייבקרימינולוגיה. משרת כעשרים שנה כחוקר במשטרת ישראל. מאז ילדותו 

בתופעת העב"מים, החיים מחוץ לכדור הארץ ובתופעות על טבעיות. חי בישוב קהילתי בגליל 

 מהסוג מפגשים �� CE-5 Israelהמערבי עם אשתו וארבעת ילדיו. בזמנו הפנוי פעיל בקבוצת 

 . לבישרא החמישי

 CE-5אורות משונים בשמיים בעקבות פעילות ראה לראשונה בחייו  2019למרץ  28בתאריך 

 .חווהבמצפה רמון, ומאז מחשיב את עצמו כ

https://www.facebook.com/groups/486090051898689/ 

 , המסמך תורגם ברשותו של ריי הרננדז.FREEהזכויות על מסמך זה שמורות לארגון 

 

mailto:info@Experiencer.Org
https://www.experiencer.org/
https://www.consciousnessandcontact.org/
https://www.facebook.com/groups/486090051898689/
https://www.facebook.com/groups/486090051898689/
https://www.facebook.com/groups/486090051898689/

