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   (Continuarea articolului "Alien Cicatrix") 
  
 
 După publicarea articolului Alien Cicatrix, un text care explică ce sunt 
interferențele extraterestre și cum putem să corelăm aceste fenomene în lumina 
unui nou mod de a vedea Universul dictat de Teoria Super Spinului, trebuie să 
descriem cu mai mult calm și în detaliu interferențele extraterestre și ce 
metodologie este necesară astfel încât răpitul să poată elimina de unul singur 
această problemă. 
 Într-adevăr, eliminarea problemei, în totalitatea sa, este ceva în legătură cu 
care am niște idei, dar la care încă lucrez. Probabil că nu voi reuși să duc până la 
capăt această muncă, având în vedere complexitatea parametrilor care sunt la 
mijloc. Una dintre țintele (target) cele mai importante de atins este totuși 
eliminarea problemei de către răpiții cu care am intrat în contact - le sunt dator, 
pentru că datorită lor am reușit să înțeleg fenomenul în complexitate sa, și, din 
acest motiv, cumva, trebuie să întorc favoarea pe care aceștia mi-au făcut-o, având 
încredere în asistența mea. 
 Este clar că target-ul final ar fi tocmai acela de a elimina problema tuturor 
răpiților, adică de a-i ajuta pe aceștia să nu mai poată fi luați împotriva propriei 
voințe, de către toți extratereștrii care-i utilizează, incluzând în acest grup de 
exploatatori și forțele militare ale planetei noastre.  
 Pentru a putea construi o strategie defensivă, și nu ofensivă (vom vedea mai 
departe diferența dintre cele două), trebuie să avem foarte clară în minte situația 
curentă.  
 Răpiții cărora mă adresez prin această lucrare, nu sunt cei cu care am de-a 
face în mod normal, ci sunt aceia care suspectează că ar fi răpiți, neavând până 
acum curajul să-și spună aceste lucru.  



 Nu este posibil să utilizăm asupra a șase sute de mii de italieni tehnicile pe 
care le-am dezvoltat în circa 17 ani, deci trebuie să reușim să oferim o metodă 
capabilă să obțină rezultate și la distanță.  
 Astfel s-ar rezolva imediat o grămadă de probleme. Cine crede că este răpit, 
dar nu are curajul să spună asta nimănui, ar putea utiliza procedura self consistent, 
aceasta reușind să ofere informații despre situația sa, și, în cel mai bun caz, să-l 
elibereze parțial sau total de această problemă.  
 Vom vedea imediat că eliminarea problemei răpirilor extraterestre depinde 
de propria conștiință. Cu cât ești mai conștient de ceea ce se întâmplă, cu atât ești 
mai capabil să elimini problema, prin propriile forțe. Acest lucru ar putea părea 
absurd, dar, urmând drumul formativ expus mai jos se va ajunge la o posibilitate 
interesantă de rezolvare.  
 Primul lucru care trebuie făcut este acela de a cunoaște problema în 
deplinătatea sa. Datorită faptului că această lucrare se adresează celor care nu 
cunosc încă de situația în care se află, este necesar să le oferim rapid mijloacele 
prin care să poată înțelege ce este răpirea și cum funcționează.  
 Este vorba de a le furniza acestor persoane informații importante, dar cum ar 
fi bine să procedăm pentru a fi credibili?  
 În realitate această problemă nici nu există - inconștientul lor știe exact ceea 
ce se întâmplă și va recunoaște informațiile ca adevăr. Dar o va face la nivel 
inconștient, și nu la nivel subconștient.  
 Pentru cine nu a înțeles încă, de fapt, răpitul nu are amintirea răpirii sale, la 
nivel conștient și la nivel subconștient, știind perfect ce se întâmplă doar la nivel 
inconștient. Inconștientul nu doare niciodată, nu uită nimic și nu spune 
minciuni. Este legat puternic de un tip de raționament specific lobului drept al 
creierului și nu-i pasă prea mult de raționalitatea lobului stâng.  
 În acest context, atunci când un răpit, care nu știe că este răpit, intră în 
contact cu descrierea fantasticului fenomen al răpirilor extraterestre, crede imediat 
în ea, pentru că știe la nivel inconștient că acest fenomen este adevărat.  
 Nu există explicații inutile. Lobul stâng tinde să spună că, datorită faptului 
că acest lucru este fantastic, cu siguranță este imposibil, și, că răpitul, dacă crede 
ceea ce este scris în această lucrare, este complet nebun.  
 În realitate, se descoperă că răpitul nu este deloc nebun, că lucrurile pe care i 
le spun eu le-a știut dintotdeauna, acestea fiind ascunse în permanență și cu bună 
știință față de el însuși.  
 Acesta este criteriul cu care au fost construite TAV-ul și MARIT-ul, cele 
două teste care sunt utilizate pentru a aduce la nivel conștient răpirile îngropate în 
mintea răpiților.  
 Dar se mai știe că uneori nu este suficient să spui lucrurilor pe nume, ci 
trebuie și să le demonstrezi, ar spune Piero Angela, care este susținut de oamenii 



de știință  din CICAP și CISCOP, organizații care sunt susținute la rândul lor de 
grupuri cum ar fi CUN și CISU.  
 Să nu uităm niciodată că în Italia situația cu privire la înțelegerea 
fenomenului OZN este în mâna șacalilor, al căror emblemă este reprezentată de cea 
mai profundă ignoranță și cea mai profundă prostie care pot fi imaginate vreodată.  
 Nu trebuie să pierdem timpul încercând să înțelegem prostia umană, care cu 
siguranță este un fenomen științific fascinant, al cărui definiție este: Prostul este 
cel care face rău altora, dar fără ca el să câștige ceva din asta. 
 Iată că am făcut și portretul ufologiei italiene.  
 Nu voi pierde timpul vorbind cu cei care nu au instrumentele necesare 
pentru a înțelege, dar vreau să pun accentul pe procesele mentale care m-au ajutat 
să trag niște concluzii.  
 Deci, va fi un drum pe care-l voi parcurge gândind cu voce tare.  
 
 

TABLOUL GENERAL AL INTERFERENȚELOR EXTRATERESTRE 
 
 
 Pentru a înțelege mai clar ce este o interferență extraterestră, voi utiliza o 
diagramă de flux în trei dimensiuni (3D) a întregului fenomen, așa cum a fost 
descris în Alien Cicatrix. Înainte de a prezenta întreaga secvență a acțiunilor 
extraterestre asupra răpitului terestru, trebuie să prezentăm personajele poveștii. 
Acestea sunt reprezentate prin niște obiecte particulare, care facilitează 
recunoașterea lor pe întreaga durată a vieții răpitului și în timpul manifestării 
tuturor problemelor în conexiune cu răpirile extraterestre suferite. După cum se 
poate observa în graficul de mai jos, pornind de la stânga în jos, avem un 
paralelipiped bleu transparent, care reprezintă corpul răpitului. Ridicând privirea în 
sus, dăm peste trei sfere de diferite culori, care reprezintă sufletul (roșie, cu un S 
deasupra) răpitului, mintea sa (albastră, cu un M deasupra) și spiritul său (verde, 
cu un S deasupra). Aceste trei entități sunt parte integrată a răpitului, care, cu 
corpul său, completează propria esență vitală. Mai sus, tot în stânga, este un con 
portocaliu, care reprezintă corpul extraterestrului. Deci, conul portocaliu îl 
reprezintă pe extraterestrul cu Cinci degete, fie Sauroidul, fie Insectoidul, fie 
Bilobatul (denumit și Cap în formă de inimă).  
 



 
 
 Aceasta este nomenclatura folosită și în Alien Cicatrix. În partea dreaptă, 
pornind de jos, se vede un elipsoid negru, pe care este imprimat cuvântul LUX - 
care este reprezentarea Ființei de Lumină. Mai sus se vede un toroid, pe care este 
scris memorie extraterestră, fie ea pasivă sau activă, care este reprezentarea MEA 
(Memorie Extraterestră Activă) sau a MEP (Memorie Extraterestră Pasivă), care va 
aparține exclusiv speciilor pe care le-am menționat deja. Și mai sus este reprezentat 
un cilindru transparent, pe care scrie 6 Degete, care simbolizează parazitul 
extradimensional, care uneori se prezintă cu un corp artificial (creat cu ajutorul 
unei mașinării), caracterizat de o structură umanoidă efeminată, cu părul alb, 
pupilele având o geometrie variabilă și cu șase degete la mână. Pentru a urmări 
toate aceste personaje, trebuie să facem un tablou al vieții răpitului utilizând 
această simbologie.  
 Tabloul de uniune, care la prima vedere vi se poate părea greu de înțeles, 
cuprinde în realitate mici subtablouri care sunt caracterizate de ecrane negre și care 
sunt identificate cu termenele CICLU VITAL, REGENERARE și COPIERE, iar în 
background mai este un tablou roșu, identificat cu termenul SUPERSOLDAȚI.  
 Pentru asta vom revedea tabloul uniunii la sfârșitul acestui paragraf, dar 
acum să analizăm punctul de plecare: momentul nașterii răpitului. Când răpitul se 
naște, are un corp, care în interior are o minte, un suflet și un spirit, cu conștiințele 
lor, care, fiind suprapuse una cu cealaltă, nu sunt conștiente că sunt fructul sumei a 
trei lucruri diferite.  
 În această primă fază are loc parazitarea din partea LUX-ului și agățarea 
ulterioară a lui Șase degete (Ringhio sau Mârâit). De fapt, LUX-ul parazitează 
subiectul chiar înainte ca fătul să iasă din burta mamei.  
 Șase degete, așa cum a fost descris în Alien Cicatrix, va interveni mai târziu, 
când îi va conveni să utilizeze resursele sufletului răpitului; nu știm încă cu cât 
timp mai târziu, dar acest lucru nu este foarte important. Oricum suntem în primele 
zile de viață, ba chiar în prime ore de viață, când copilul abia născut este prelevat 
printr-o răpire fizică.  



 Uneori, acest tip de interferență are loc când răpitul este încă în uterul 
matern, conectat la placentă.  
 Conștiința viitorului răpit spune că "acele ființe" trebuie să-l programeze: 
programarea constă în introducerea în creierul nou-născutului, într-o zonă cu acces 
negat, a așa-ziselor Memorii Extraterestre Active (MEA). 
 Acest tip de programare utilizează diferite tehnici, în funcție de extraterestrul 
care le efectuează.  
 De exemplu, Sauroidul utilizează nervul optic al răpitului, ca pe un "cablu de 
transmisie" pentru a introduce datele sub forma a ceva ce îi apare răpitului, în 
timpul reconstituirilor hipnotice, ca fiind un fel de stimuli electrici care iau forma 
unor imagini și culori.  
 În acest moment, răpitul, care a fost deja parazitat de LUX și de Șase degete, 
este luat, îi sunt scoși în mod provizoriu Luxul și Șase degete, pentru a evita 
interferențe inutile și apoi este reprogramat, introducându-i-se Memoria 
Extraterestră Activă. Memoria extraterestră activă este suma minții și a spiritului 
unui extraterestru, dar nu a corpului său, după cum se poate observa din 
prelungirea în sus a următorului grafic.  
 Răpitul, care este în grafic în dreapta jos, este programat prin introducerea 
unei Memorii Extraterestre Active și cu această ocazie i se extrage temporal 
componenta sufletească (mingea roșie). 
 Sufletul participă la un ciclu de regenerare, intrând în corpul extraterestrului, 
care are minte și spirit proprii (MEA), și regenerează totul, pentru a garanta 
supraviețuirea fizică a acestuia.  
 Apoi extraterestrul suferă o dezmembrare - corpul ajunge în "frigider", dacă 
putem să ne exprimăm așa, dar în cazurile mai grave se poate ca acesta să fi 
decedat deja, și MEA corespondentă este parcată în corpul răpitului, până în 
momentul în care se găsește un alt aranjament pentru MEA, într-un nou corp 
extraterestru nou-născut.  
 Deci, sufletul va staționa câteva secunde în extraterestru dezasamblat (sus în 
stânga), dar apoi va trebui reintrodus în corpul răpitului, unicul în care acesta poate 
staționa în mod stabil.  
 Să urmăm săgeata care merge în sus și să vedem ce se întâmplă.  
 Prin această operațiune, care este repetată de cel puțin două ori pe an, 
sufletul regenerează extraterestrul, care, astfel, nu va muri nici în corp, nici în spirit 
și nici în minte. Acest ciclu de regenerare este efectuat făcând abstracție de 
prezența MEA, în favoarea tuturor extratereștrilor care au nevoie.  
 În termeni mai expliciți, fiecare răpit are o singură MEA, dar furnizează 
energie, prin intermediul sufletului său, fie Suaroidului, fie Insectoidului, fie lui 
Cap în formă de inimă, fie Blondului cu cinci degete (Orange). În plus, răpitul 



furnizează energie si Luxului și lui Șase degete, care nu au de ce să efectueze răpiri 
fizice.  
 Luxul parazitează răpitul încontinuu și Șase degete are un control mental 
foarte bun, stând la el acasă, în dimensiunea sa, așezat probabil în fața unui aparat 
de comunicare cu răpitul. După cum am mai spus și în Alien Cicatrix, parazitul 
Șase degete ia acest aspect exterior doar când se îmbracă într-un corp artificial, dar 
în realitate nu are niciun corp, la fel ca Luxul și ca MEA. Acesta deconectează 
sufletul răpitului și îl ia în dimensiunea sa, unde, cu calm și cu aparate speciale, îi 
suge energia. Odată terminat procesul de "mulgere", sufletul, care nu este desprins 
cu totul de corpul răpitului nici măcar în acest spațio-timp, este introdus la loc în 
corpul posesorului legitim, până la următoarea exploatare.  
 
 
 COPIEREA 
 
 
 După cum se poate observa în imaginea de jos, în timp ce sufletul suferă 
acest tratament, corpul răpitului, cu spiritul și mintea sa, pe moment eliberați de 
Lux și Șase degete, suferă procesul de "copiere". Răpitul este copiat în întregime, 
în afară de sufletul său, care nu poate fi reprodus fizic, datorită unor probleme de 
tip termodinamic - nu se poate copia ceva ce nu moare niciodată. Legile 
termodinamicii împiedică acest lucru, pentru că nu s-ar conserva energia întregului 
sistem.  
 În corpul original reintră sufletul, pe când copia, care are o culoare roz-pal, 
este folosită la cu totul altceva. După cum se poate observa din schemă, de fapt, 
copia are în ea informațiile MEA.  
 Dacă răpitul ar muri în mod accidental, conținutul Memoriei Extraterestre 
Active ar fi pierdut, cauzând mari daune extraterestrului corespondent, din care 
"poate" că ar rămâne doar un corp, dar fără nimic în interior. Mintea și spiritul 
extraterestrului s-ar pierde și acesta ar fi terminat definitiv. Iată, deci, de unde vine 
necesitatea de a produce o copie a corpului răpitului, cu conținutul său din interior. 
În contextul copierii mai apare și o operațiune de regenerare a copiei, în care 
sufletul iese din original și intră pentru câteva secunde în copie, pentru a-i reda 
viața. Copiile sunt instabile și tind să îmbătrânească foarte rapid, degenerându-se 
cu ușurință (ca oaia Dolly, prima oaie clonată de om printr-un experiment 
dezgustător, care a fost efectuat cu ceva timp în urmă). 
 Din acest motiv, de mai multe ori pe parcursul vieții, răpitul este recopiat ex 
novo. 
 Operațiunile de copiere, ca cele de regenerare, sunt efectuate în anumite 
camere, numite "a cilindrelor", care, de altfel, au fost deja descrise în Alien 



Cicatrix. Se observă că de fiecare dată când se efectuează o operațiune de 
regenerare a copiei, automat este efectuat și așa-zisul back up al memoriei. Este 
vorba despre un proces în care originalul și copia își unesc memoriile, pentru a 
evita pe viitor o incompatibilitate în ceea ce privește amintirile.  
 Adesea, când un răpit este reținut mai mult decât obișnuitele 45 de minute, 
fie pentru că munca pe care extratereștrii trebuie să o efectueze asupra lui durează 
mai mult, fie din cauza unor distorsiuni spațio-temporale probabile, ce nu pot fi 
excluse, la care el ar putea fi supus, o copie de-a sa este lăsată în mediul nostru în 
locul originalului.   
 Copia, în urma examinării atente din partea amicilor și a părinților, rezultă a 
fi diferită, și, cunoscând ce se petrece în culisele răpirilor extraterestre, aceasta este 
ușor de recunoscut, pentru că nu este perfectă. 
 De obicei nimeni din familie nu se gândește că ar fi vorba de răpiri 
extraterestre, membrii familiei mulțumindu-se să spună că poate în acea zi ruda lor 
se comporta mai ciudat decât de obicei...dar apoi, evenimentele sunt reexaminate 
în lumina fenomenelor de interferență extraterestră.  
 Atunci se înțelege de ce unii răpiți nu-și amintesc evenimente destul de 
importante din viața lor sau de ce unii, pentru o perioadă scurtă de timp din cursul 
zilei, de exemplu, nu-și recunosc soția, fiul sau rudele cele mai apropiate.  
 Astfel se poate explica de ce anumite cicatrice apar și dispar cu o anumită 
ușurință de pe corpul răpitului, sau cum de răpiții care poartă piercinguri se trezesc 
uneori că nu le mai au pe corp, sau faptul că uneori un răpit poate avea în mintea sa 
două versiuni diferite ale unei amintiri privind același eveniment. Copia, neștiind 
că este o copie, trebuie să știe să relaționeze cu mediul familial fără să trezească 
suspiciuni, dar se pare că copierea memoriei, chiar dacă este bună, nu este perfectă, 
și, uneori, amintirile copiei sunt introduse prost în original sau invers.  
 Așa cum în timpul montării unui film, la finalul scenei, trebuie să se facă o 
tăietură pentru a se introduce o altă scenă, în memoria originalului trebuie să se 
introducă, într-un anumit loc, fragmentul de memorie care aparține copiei. Dar 
pentru că mintea noastră, sau mai bine spus creierul nostru, este ca un  hard disk, 
pe care doar se poate scrie, se poate întâmpla ca originalul să se trezească cu două 
fragmente de memorie incompatibile una cu cealaltă, sau cu frânturi de memorie 
care nu sunt plauzibile. Să dăm un exemplu practic: dacă răpitul este prelevat, care 
este copiat, iar copia sa este așezată apoi în automobilul din care a fost prelevat 
originalul, acesta di urmă asistă la coborârea copiei sale în mașină, văzând-o de sus 
cum coboară în mașină, și, când reconstituie scena în timpul hipnozei, își amintește 
că era sus și se vede pe el coborând în mașină, dar...apoi își amintește că este în 
mașină și conduce. Și între timp ce s-a întâmplat? Nu-și amintește ce s-a întâmplat 
între timp, pentru că copia este cea care își amintește coborârea în automobil și 
faptul că conducea mașina, pe când originalul nu-și amintește asta. Atunci trebuie 



să se taie memoria originalului într-un anumit punct, pentru a-i introduce amintirile 
copiei,  dar dacă se greșește iese o mare încurcătură. Și chiar dacă nu se face nicio 
greșeală, oricum extratereștri sunt constrânși să producă o deteriorare, chiar dacă 
este ce a mai mică cu putință.  
 La o analiză mai atentă a acestor amintiri din mediul hipnotic se descoperă 
imediat unde sunt efectuate, cu nepăsare, tăieturile respective. Uneori ne trezim în 
fața unor subiecți care și-au pierdut în totalitate memoria pentru ani de zile: 
persoane care nu-și amintesc că s-au căsătorit, că au făcut armata sau că au 
frecventat o anumită școală, etc. În acest context, două parcursuri diferite 
diferențiază copia de original. Apoi originalul se reîntoarce pe Terra, după ce în 
acesta au fost reintroduși paraziții Lux și Șase Degete. MEA nu este extrasă 
niciodată din răpit, decât în momentul în care a fost pregătit un alt corp 
extraterestru care să primească MEA. Doar atunci aceasta va fi extrasă din răpit și 
reintegrată în noul corp extraterestru. Însă în memoria răpitului va rămâne copia 
memoriei extraterestrului, pe care o vom identifica cu numele de Memorie 
Extraterestră Pasivă. Diferența dintre MEA și MEP constă în faptul că cea din 
urmă conține doar mintea, nu și spiritul extraterestrului, și, din acest motiv, este 
incapabil să exprime acte de voință proprie. Cu alte cuvinte, răpitul nu va mai fi 
parazitat de o posibilă voință exterioară lui, dar oricum va purta mereu amintirea  
acesteia, pentru că, după cum am mai subliniat, creierul este ca un hard disk pe 
care se poate doar scrie, neputându-se șterge nimic. Deci, să urmărim destinul 
copiilor și originalilor. 
 În original este reintrodus Luxul și cuplarea lui Șase Degete redevine activă, 
și, contrar Luxului, care acționează prin contactele dintre spiritul și mintea 
răpitului, Șase Degete produce puternicele sale interferențele direct în mintea 
subiectului parazitat, alterându-i comportamentul, caracterul, deciziile și așa mai 
departe. Apoi răpitul este pregătit pentru a fi reintrodus în societate, până la răpirea 
următoare, sperându-se ca acesta să nu-și amintească nimic și să nu devină prea 
conștient de această problemă, pentru că altfel, așa cum vom vedea mai departe, nu 
ar mai funcționa așa cum trebuie.  
 Însă viața copiei nu va fi la fel de ușoară. Principala sarcină a copiei este 
aceea de a conserva back up-ul MEA, în eventualitatea în care cea conținută în 
original este pierdută. Deci, aceasta s-ar afla într-o stare de animare suspendată, 
până în momentul în care este folosită din nou, pentru a înlocui originalul pe scurte 
perioade de timp. Totuși există suspiciunea că această copie este utilizată și în 
mediul militar terestru, pentru a crea și a experimenta un fel de supersoldați 
decerebrați, capabili să execute programări interne, efectuate chiar de către militari.  
 Vreau să clarific faptul că în această lucrare nu voi vorbi despre raportul care 
există între militarii aliați și extratereștri, pentru că acest subiect necesită încă un 



studiu mai aprofundat din partea mea, care poate fi realizat doar bazându-mă pe  
improbabila mea longevitate.   
 Dar oricum trebuie subliniat faptul că în amintirile răpiților există o 
circumstanță deosebită, care dă mult de gândit. Este vorba despre vise și amintiri în 
care răpitul luptă în interiorul unor exerciții militare ciudate, care par a fi foarte 
realiste. O întrebare din TAV (Teste de Autoevaluare) chiar încearcă să verifice 
prezența unor astfel de amintiri.  
 Este ciudat faptul că toți răpiții, sau aproape toți, au aceste vise/amintiri, care 
se repetă cu o anumită frecvență și care par a fi asemănătoare între ele. Armele 
utilizate sunt moderne, dar convenționale; însă uniformele utilizate nu sunt.    
 Uneori răpitul povestește cum că s-ar trezi dintr-o situație de "pre-moarte", 
că merge să lupte sau că fuge, sau că este constrâns să facă anumite exerciții cu 
trasee de război sau partide ciudate ale vreunui antrenament, în care, la final, dacă 
s-a descurcat bine, este și premiat (? - n.a.); când ucide pe cineva, o face mereu 
utilizând un tip de arte marțiale speciale și pare a fi dotat cu forță și agilitate 
impresionante.  
 Simulările acțiunilor de război nu cuprind stres sau emotivitate de orice fel, 
ci doar ideea că trebuie să se îndeplinească o anumită acțiune de luptă, a cărui scop 
nu este cunoscut, printr-un fel de programare cerebrală, în care nici măcar nu știe 
de ce se face ceea ce se face: știe doar că ceilalți (?) sunt inamicii săi. 
 Caracteristica acestor povestiri care mă determina să devin suspicios era 
lipsa totală a stresului care ar trebui să derive din acest tip de activități, de 
exemplu, din cauza fricii de a muri în timpul acțiunii. În timpul retrăirii acestor 
episoade, care nu au mai fost investigate până acum în mediul hipnotic, apărea 
mereu senzația că nu se putea muri sau dacă mureai nu era ceva important.  
 În plus, apărea amintirea efortului de a urma acțiuni cum ar fi întrecerea, 
saltul, alergatul, dar frica nu era deloc prezentă!  
 Aceste "vise" dau impresia că aparțin, într-un anumit sens, unei alte 
persoane și că nu ar fi ale răpitului. Deci, copiile, decerebrate, sau mai degrabă 
reprogramate, ar fi cele care efectuează aceste jocuri de război. Cu alte cuvinte, 
militarii și-ar construi o armată din copiile răpiților, și, în cazul în care acestea nu 
le-ar mai fi de folos extratereștrilor, odată îndeplinit scopul pentru care au fost 
făcute, ar fi utilizate de militari pentru a menține Noua lor Ordine Mondială (New 
World Order): o armată de zombi decerebrați, în slujba celor mai importante loje 
masonice și mari familii industriale.  
 În timpul operațiunilor de back-up între copii și originali, fragmente din 
amintirile acestor exerciții ar rămâne în mintea răpiților, și, într-o stare onirică, 
acestea ar ieși iar la iveală, într-un mod inconștient.  
 Acum, după ce am reflectat la toate acestea, putem arunca iarăși o privire la 
schema propusă și am realiză că lucrurile devin mult mai clare.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

METODOLOGIE AUTOINDUSĂ PENTRU A COMBATE ȘI  
REZOLVA PROBLEMA INTERFERENȚELOR 

EXTRATERESTRE 
sau 

Self Induced Method for Blocking Abductions Definitively (SIMBAD) 
 

 
 În articolul Alien Cicatrix am prezentat deja câteva metodologii posibile care 
utilizează hipnoza și PNL-ul (Programarea Neurolingvistică) pentru tratarea 
cazurilor de abduction, în italiană definite cu termenul de "interferențe 
extraterestre". 
 În unele cazuri, și cu foarte mare greutate, am reușit să elimin anumiți 
paraziți, cum ar fi Luxul și Șase Degete, sau chiar și MEA. Doar puține cazuri 
fuseseră tratate astfel încât să se poată elimina, în trei situații diferite, toate cele trei 
tipuri de interferență extraterestră.  
 Studiul acestor prime cazuri s-a dovedit a fi interesant, pentru că m-au 
inspirat să elaborez unele metodologii care nu utilizau hipnoza în sine, dar care, în 
principiu, puteau oferi, rezultate pozitive.  
 În același timp observasem și alte cazuri, pe care nu le puteam urmări 
personal, ci doar de la distanță, prin intermediul scrisorilor și telefonului. Pentru a 



stabiliza acești subiecți inventasem niște exerciții pe care ei să le urmeze, pentru ca 
ei să-și îmbunătățească oarecum viața, în așteptarea unei ședințe mai profunde de 
hipnoză regresivă sau de PNL.  
 În urma unei experimentări vaste, începusem să obțin rezultate bune și la 
distanță. Cu alte cuvinte, exercițiile pe care le propuneam funcționau mai bine 
decât m-aș fi așteptat eu.  
 Capitolul din Alien Cicatrix în care se vorbește despre ancore și despre 
utilizarea lor era un exemplu evident și inconfundabil. 
 Cu utilizarea tehnicii ancorelor spațio-temporale și utilizarea "camerei video 
mobile", orice operator, chiar dacă nu este era un expert, ar fi fost capabil să-l ajute 
pe răpit să-și amintească răpirea. Bineînțeles, asta pentru mine nu era un rezultat 
incredibil, dar îmi furniza o metodă rapidă prin care să-l pot ajuta pe răpit să 
retrăiască, fără hipnoză, o răpire reală de-a sa, obținând ca rezultat ceea ce era cel 
mai important: acceptarea din partea subiectului în cauză a condiției sale de răpit.  
 În acest mod se vor rezolva imediat mai multe traume, a căror răspunsuri 
inconștiente nu ieșiseră la iveală din analiza psihiatrilor și psihologilor la care 
răpitul a apelat.  
 De acolo începea procedura prin care răpitul să devină conștient de toate 
părțile răpirilor (a se vedea schema generală reprezentată în această lucrare). 
 Doar după ce subiectul a parcurs drumul cunoașterii și al conștientizării, 
adică după ce și-a amintit răpirile, după ce și-a ascultat sufletul și i-au fost 
înmânate instrumentele pentru a vorbi cu acesta, exista o oarecare speranță că 
răpitul s-ar putea elibera, dacă nu de toți extratereștrii, cel puțin de niște paraziți.  
 În orice caz, existența sa de răpit s-ar fi îmbunătățit cu siguranță. Am 
observat că atunci când răpitul își dădea seama în hipnoză că este parazitat de un 
extraterestru, i se putea spune, printr-un ordin post-hipnotic, că atunci când va 
ajunge acasă, sufletul său ar fi intrat în acțiune, și, dacă ar fi vrut, ar fi eliminat 
parazitul.  
 Dar în realitate răpitul obținea, chiar și prin alte metode, o vizualizarea a lui 
însuși, a sufletului său și a parazitului care trebuia eliminat.  
 Se năștea astfel vivificarea unei psihodrame, în care, în mod arhetipic, 
diferitele părți ale sale se confruntau între ele în interiorul vizualizării. La final, 
sufletul său emitea un act de voință care putea lua toate formele arhetipice pe care 
ni le putem imagina, dar, de fapt, în vizualizarea produsă parazitul pleca. În unele 
cazuri pleca pentru totdeauna. În alte cazuri încerca să se reîntoarcă după ceva 
timp, și, în această fază, deznodămintele erau încă foarte incerte.  
 Dar metodologia lăsa impresia că funcționează? 
 Metodologia funcționa și verificările care se efectuau în timpul hipnozei 
profunde, efectuată ca urmare a cererii răpitului, pentru a verifica dacă parazitul 
său chiar a fost eliminat, demonstrau că metoda este aparent eficientă. În hipnoză 



profundă sufletul povestea ceea ce se întâmplase cu privire la eliminarea 
parazitului și bineînțeles că răpitul acumula capacități cognitive tot mai mari cu 
privire la el însuși, apoi, odată cu eliminarea ultimului parazit, se deblocau 
amintirile răpirilor sale, care probabil că erau blocate de intervenția Luxului; astfel 
de amintiri erupeau ca un torent, revărsându-se.  
 În această operațiune era deci ceva ce funcționa bine, dar, pentru a mări 
"rezultatul reacției" trebuia să-i studiem mecanismul și să înțelegem ce anume 
făcea ca uneori mecanismul de eliminare a parazitului extraterestru să funcționeze.  
 Aveam la dispoziție diferite cazuri, chiar dacă nu erau foarte multe, și 
puteam să caut elementul care era comun în toate procedurile de vizualizare 
mentală efectuate de subiecții ce utilizau tehnici de vizualizare cu totul diferite și 
personale.  
 Dar ce este o vizualizare mentală? O vizualizare mentală este o viziune cu 
totul virtuală și personală a unei realități care nu există, dar care este produsă, prin 
anumite proceduri, în interiorul unor zone din creierul uman.  
 Din acest motiv studiul trebuia să pornească de la conceptul de imagine 
mentală - prin imagine mentală se înțelege nu doar o senzație vizuală, ci și orice 
senzație cenestezică sau auditivă reprodusă în interiorul creierului uman. Imaginile 
vizuale, din punct de vedere istoric sunt cele mai folosite și studiate.  
 Kosslyn vorbește despre analogia activității dintre imaginile mentale și 
percepția vizuală. Viziunea este utilizată, în principal, în două cazuri: pentru a 
identifica obiecte fixe, părți sau caracteristici ale acestora (cum ar fi culoarea sau 
structura), sau pentru a urmări obiecte în mișcare, identificându-le traiectoria sau 
ajungându-le din urmă într-un mod adecvat.  
 În mod similar, unul dintre obiectivele imaginilor mentale este descoperirea 
proprietăților obiectelor imaginate, permițând recuperarea de informații din 
memorie.  
 În general, aducerea aminte prin imagini mentale se întâmplă când 
informația care trebuie readusă în memorie este o proprietate vizuală "subtilă", 
când o caracteristică nu a fost luată în calcul în mod explicit înainte sau când nu 
poate fi dedusă cu ușurință dintr-un alt tip de informație arhivată, de exemplu, 
apelându-se la un format propozițional.  
 În plus, și imaginile mentale sunt utilizate pentru a urmări (în mod mental) 
obiecte în mișcare sau pentru a le determina traiectoria: de exemplu, când ne 
gândim la cum va arăta un obiect după o transformare, dar mai ales când luăm în 
calcul relațiile spațiale dintre obiecte. Asta și faptul că obiectele vizualizate în 
minte păstrează aceleași proprietăți ale obiectelor reale, ar explica importanța 
prezenței imaginilor mentale în rezolvarea problemelor.  
 Primele experimente legate de transformarea imaginii s-au referit la un 
singur fenomen, definit cu termenul de  "rotație a imaginii mentale". 



 
 Într-un experiment realizat în 1971 de Roger Shepard și Jackie Metzler, 
subiecților examinați li se prezentau copii ale unor figuri geometrice și apoi li se 
cerea să evalueze, cât mai repede posibil, dacă acestea erau sau nu identice, 
indiferent de orientarea lor. 
 Măsurând tahistoscopic timpii de reacție la stimulii vizuali, reiese că timpul 
necesar pentru a îndeplini sarcina se mărea, la fel ca o funcție lineară, când se 
măreau diferențele unghiulare în orientarea dintre cele două obiecte, iar decizia cu 
privire la asemănarea sau neasemănarea dintre ele era o consecință a rotației 
acelorași obiecte reprezentate în imaginea mentală. Pe scurt, cu cât era mai mare 
rotația necesară pentru a orienta la fel cele două figuri, cu atât mai lung era timpul 
de executare a sarcinii. Dar, după părerea mea, altceva era interesant: acestea 
nefiind obiecte reale (cele reprezentate în imaginile mentale) nu sunt obligate să 
urmeze aceleași reguli fizice, dar, cu toate acestea, experimentale cum ar fi cel 
descris mai sus ne făceau să presupunem că imaginile mentale au o puternică 
înclinație de a imita realitatea.  
 Se pare că mecanismele noastre de transformare a imaginilor sunt făcute 
astfel încât să poată imita procesele perceptive, dar asta se întâmplă doar dacă 
creierul uman funcționează ca un computer; grafica computerizată oferă multe 
resurse pentru a rezolva probleme complexe, dar, dacă creierul uman este 
asemenea unui computer grafic, și acesta poate oferi răspunsuri? 
 "Imaginați-vă un cal: ce este mai departe de pământ, vârful cozii sale sau 
genunchii de la picioarele din spate?" 
 Știu că pentru a rezolva problema vă imaginați un cal! Dar atunci înseamnă 
că prin vizualizările mentale chiar se pot rezolva probleme de modeling! 
 Dar cum ar funcționa mecanismul? Kosslyn a propus o concepție în care 
imaginele mentale sunt la fel ca niște figuri proiectate pe un tub catodic și produse 
de un program care operează asupra datelor conservate în memorie.   
 Dacă ne gândim la ecranul unui monitor conectat la calculator, imaginile ar 
putea fi reprezentate pe monitor prin simboluri în formă grafică, dar obținute din 
datele și informațiile conținute în memoria sa, dar într-un format non-figurativ.  



 Ipoteza care stă la baza acestei metafore este aceea că imaginile mentale sunt 
configurații spațiale temporare în memoria activă, generate de o "matrice", adică 
de la  mai multe reprezentări abstracte situate în memoria pe termen lung.  
 De fapt, în interiorul calculatorului care afișează o imagine pe ecran nu 
există o matrice concretă: compartimentele unei matrice ipotetice sunt reprezentate 
doar de niște adrese în memoria aparatului. Calculatorul identifică aceste elemente, 
astfel încât, la nivel funcțional, este ca și cum ar fi fost distribuite într-o 
configurație vizuală.  
 Mecanismele interpretative ("ochiul minții") lucrează asupra ("privesc la") 
aceste figuri interne și le clasifică în funcție de categorii semantice: de exemplu, o 
anumită configurație spațială ar putea fi identificată ca aparținând categoriei 
"urechile lui Snoopy". Cu alte cuvinte, și aici discursul devine aparent complex, nu 
numai pentru că s-ar părea că creierul se comportă asemenea graficii pe computer, 
dar s-ar părea și că acesta ar recunoaște informațiile printr-un fel de software de 
recunoaștere a figurilor-bază dintr-un fel de bibliotecă sau o bază de date aflată în 
posesia sa.  
 De exemplu, dacă privim această figură ne putem da seama de faptul că 
creierul nostru, văzând o stea cu șase colțuri, ar recunoaște această construcție 
bazată pe modele mai simple, cum ar fi două triunghiuri echilaterale suprapuse, cu 
vârfurile în opoziție.  
 

 
 Însă nimeni nu ar recunoaște rombul poziționat în partea dreaptă ca pe o 
parte "primordială" a compoziției, chiar dacă acesta este adevărat. De ce? Și mai 
trebuia subliniat și altceva: utilizarea PET-ului (tomografie cu emisie de pozitroni) 
reușește să evidențieze care sunt zonele din creier care sunt utilizate de așa-zisele 
imagini mentale.  
 Kosslyn a utilizat PET-ul pentru a confirma ipoteza că imaginile mentale 
sunt modele (pattern) de activare, cel puțin în anumite zone ale cortexului vizual 
reprezentate topografic. Datorită acestei tehnici deosebite s-au descoperit zone ale 
creierului uman, cunoscute sub numele de zone topografic organizate, care sunt 
active în timpul formării imaginilor mentale vizuale, chiar și atunci când subiecții 
au ochii închiși.   
 



 
O imagine PET a creierului uman normal în timp ce-și amintește 

cuvintele unei enumerări citite anterior 
 Prima zonă corticală care primește informații de la ochi este zona V1, 
cunoscută și cub numele de cortex vizual primar, cortexul striat, OC și zona 17. În 
1986, Fox și colegii săi au folosit PET-ul pentru a demonstra existența zonei V1 la 
ființele umane.  
 PET-ul, adică tomografia cu emisie de pozitroni, este o tehnică medicală 
nucleară care permite localizarea cu precizie, în interiorul creierului (sau a altor 
organe ale corpului), a unei substanțe marcată cu un radioizotop care emite 
pozitroni, substanță care îi este administrată subiectului înaintea examinării. Pentru 
a trasa harta zonelor din creier implicate într-o activitate mentală oarecare, 
cercetătorii injectau mici cantități de apă radioactivă în vena din brațul subiecților 
normali. Apa radioactivă ajunge rapid în creier, unde se concentrează în zonele 
unde celulele sunt mai active.  
 Comparând imaginile unei stări de odihnă cu cele ale unei stări în care 
subiecții sunt angajați într-o sarcină care implică funcția mentală cercetată, este 
posibil să se afle ce zone din creier sunt implicate.  
  

 
 
 Într-unul dintre studii, subiecților supuși experimentului li se cerea să 
vizualizeze niște litere, o dată mici și o dată mari, astfel încât unghiul vizual 
implicat să fie din ce în ce mai mic sau mai mare. Prin comparația cu activitatea 



cerebrală în timpul formării imaginilor în două mărimi diferite, nu doar că era 
confirmată activarea zonelor vizuale, dar a fost posibili și să se localizeze cu 
precizie zona de activare pentru fiecare mărime cerută.  
 Dar nu se termina aici. La anumiți subiecți cu leziuni în unele zone din lobul 
stâng sau drept al creierului, zone care se ocupau cu evaluarea imaginilor și care 
vedeau doar imaginile provenite de la ochiul stâng sau de la ochiul drept, li s-a 
cerut să producă imagini mentale și s-a descoperit că imaginile inventate de creier 
aveau aceeași problemă: era percepută doar partea dreaptă sau doar partea stângă a 
imaginii, în funcție de care parte a creierului (opusă) a fost rănită.  
 Din aceste experimente se puteau trage următoarele concluzii: 
 1. Creierul are două tipuri de memorie: una pe termen scurt și alta mai 
longevivă, pe termen lung. Aceasta din urmă înmagazinează amintirea obiectului, 
pe când memoria pe termen scurt este angajată în a simula mișcarea obiectului prin 
producerea de imagini mentale.  
 2. Obiectul este recunoscut prin intermediul structurii sale de bază, de forma 
"template" , adică forme originale, forme de bază; eu aș spune simbolico-
arhetipice.  
 3. Creierul uman se transformă într-un adevărat CAD (Computer Assisted 
Design), fiind capabil să reconstituie imaginile statice și în mișcare a obiectelor 
văzute în mod real și înmagazinate în memoria pe termen lung.  
 4. Partea creierului care se ocupă de înțelegerea imaginii este aceeași care se 
ocupă și ce construcția imaginilor mentale! 
 Există încă un amănunt ce trebuie amintit, deoarece este foarte important 
pentru scopurile noastre. Teoriile despre formarea imaginilor mentale sunt ori de 
tip operațional, ori de tip propozițional. Cu alte cuvinte, creierul nostru ori vede și 
operează, și în timp ce-și imaginează reproduce o imagine, ori vede și nu operează, 
dar propune din proprie inițiativă anumite soluții vizual-mentale. Astăzi pot 
propune un al trei punct de vedere, așa cum au făcut deja și alți autori. Viziunea ar 
fi ansamblul acestor două procese, care nu ar trebui să mai fie privite ca fiind în 
antiteză, ci într-o asociere de colaborare în a identifica, vizualiza și mișca imaginile 
mentale în 3D. 
 Aceasta este, probabil, cea mai importantă idee exprimată în această lucrare, 
pentru că explicația sa poate deriva din posibilitatea ca creierul uman să utilizeze 
forme arhetipice, independent de intrările de informații din creierului, pornind, de 
exemplu, dar nu numai, de la aparatul vizual.  
 Astfel, cel care privește și își umple memoria pe termen lung cu forme care 
sunt recunoscute de programul său interpretativ în baza unor reguli arhetipice 
fundamentale.  



 Apoi, memoria pe termen scurt operează transformările spațiale și face 
posibilă operarea unei imagini tridimensionale pornind de la puține informații 
spațiale, relative obiectului de pornire.  
 Creierul s-ar comporta într-un mod operațional în timpul fazei de 
dezvoltare a imaginii mentale și în mod propozițional când recunoaște diferitele 
bucăți care compun imaginea mentală. Dar ce legătură au toate acestea cu 
cercetarea noastră? Dacă lucrurile stau așa, este evident faptul că creierul,  atunci 
când reconstituie imaginile răpirilor extraterestre prin intermediul metodei 
"ancorelor", propusă în articolul Alien Cicatrix, dar ca și când imaginile ar fi fost 
văzute dintr-un alt unghi, creierul ar reproduce obiectele, permițându-ne să vedem, 
dintr-un unghi diferit, detalii care nu puteau fi percepute din unghiul inițial, ori 
pentru că lipsesc din acea "filmare", dar care sunt prezente în alte "filmări" 
interzise memoriei subiectului la nivel conștient, ori pentru că ceva îi blochează 
memoria vizuală. Însă blocajul ar fi activ doar în una sau doar în câteva 
"fotograme", nu și în restul "filmării". 
 Este ca și când extraterestrul ar împiedica succesiunea amintirilor, blocând 
doar o amintire din succesiune.  
 În acest caz, pentru a depăși blocajul succesiunii de amintiri, ar fi fost 
suficient ca răpitul să-și amintească nu fragmentul care urmează imediat după 
blocaj, ci un oricare alt fragment succesiv acestuia.  
 Metoda funcționează și demonstrează două adevăruri:  
 1. Ancorele mobile permit reconstituirea exactă, mai mult din punct de 
vedere vizual decât senzorial, tot evenimentul răpirii.  
 2. Ancorele fixe (telecamera fixă, dar așezată în poziții diferite în timpul 
reconstituirii evenimentelor) furnizează doar date reale și credibile despre tot ceea 
ce s-a întâmplat.  
 În a reconstitui imaginile mentale din alt unghi se pare că creierul apelează 
nu doar la algoritmii necesari pentru a produce modificările spațiale necesare, dar 
se pare că utilizează și datele obținute din "fotogramele" succesive, care nu sunt 
prezente în amintirile imediate ale răpitului și în care, eventual, s-ar putea vedea 
bine fața acelui extraterestru care în "fotogramele" precedente se zărea în umbră.  
 În actul de reconstituire dintr-o altă poziție, creierul apelează la toate datele 
pe care le are la dispoziție, pentru că merge să le citească din memoria pe termen 
lung, în care, în formă matricială, sunt cuprinse toate detaliile disponibile ale 
scenei, asociate arhetipurilor de care aparțin.  
 În termeni clari și definitivi: 
 Răpitul are posibilitatea de a recupera amintirea unei răpiri reconstituind 
amintirea, care este doar în aparență fantastică și care este elaborată prin 
intermediul unor imagini mentale produse de o altă poziționare virtuală.  



 Să dăm un exemplu: pentru o clipă am văzut un cub care mi-a apărut în felul 
următor.  
 

 
 
 Apoi am pierdut amintirea evenimentelor succesive, și, deoarece cubul se 
rotea în jurul axei sale, dacă eu aș fi avut acces la amintire, după o clipă l-aș vedea 
așa: 
 

 
 
 Aș putea reconstitui cu exactitate partea ascunsă a cubului modificând 
poziția ancorei mele (camera video) în interiorul unui spațiu mental virtual, în care 
eu să pot avea acces la toate datele disponibile, extrăgându-le direct din matricea 
de date și netrecând prin imaginile trăite în mod real. Este vorba de a reconstitui 
amintirea unei experiențe utilizând aceleași zone ale creierului destinate amintirii 
vizuale și aceleași informații catalogate în matricea de date a memoriei pe termen 
lung, totul fiind păstrat într-un buffer de memorie, de la care partea operațională a 
creierului va elabora noile poziții spațiale.  



 Iată, deci, cum mi-ar apărea imaginea cubului, dacă aș vedea-o dintr-o altă 
poziție, de exemplu, de sus: 
 

 
 În reconstituirea mentală virtuală ar apărea și partea de semisferă pe care nu 
o vedeam în amintirea originală, dar a cărei date oricum le memorasem în buffer-ul 
meu de memorie pe termen lung.  
 Se va vedea în continuare, în exercițiul propus, că fiecare poate stabili ce s-a 
întâmplat în realitate în timpul unei răpiri, doar utilizând aprecierile expuse în 
această lucrare.  
 
 

TEHNICI DE VIZUALIZARE: 
PROIECTUL MESEI ROTUNDE (PMR) 

 
 
 Construirea unei tehnici de vizualizare care ar fi produs imagini virtuale, dar 
care ar fi preluat și date fie din memoria vizuală pe termen lung, fie din realitatea 
reală, adică din lumea arhetipurilor, putea fi o idee pe care să o utilizăm; În 
realitate, această idee, așa cum se întâmplă adesea, era deja în patrimoniul 
inconștient al științei oficiale, care o numea "psihodramă" și care semănă mult cu 
ceea ce vroiam eu să creez.  
 În psihodramă, subiecții care au nevoie de atenție, sunt puși să recite 
anumite roluri, dar dictate de momente de creativitate fantastică. Fiecare subiect, 
într-un moment al recitalului, își introduce psihicul în propriul personaj și se 
recunoaște în acesta pe el însuși: aceasta este o operațiune menită să-i facă 
cunoscut subiectului propriul inconștient.  
 Inconștientul, dacă este recunoscut de subiect, transformă în mod automat un 
schizofrenic în persoană normală.  



 Din păcate, psihiatrul, în general, nu dorește ca acest lucru să se întâmple, 
deoarece știe că dacă pacientul său se vindecă, el nu va mai avea cum să fie vizibil 
prin intermediul profesiei sale.  
 Cu alte cuvinte, medicul tinde să-și recunoască propria existență doar prin 
intermediul existenței bolnavului: dacă bolnavul nu există, nu există nici psihiatrul 
și a-l vindeca înseamnă pentru el "a muri", sau a renunța la ideea că este folositor 
la ceva. În general, psihiatrul este foarte interesat de propria sănătate mentală, și, 
adesea, considerându-se bolnav în mod inconștient, a studiat psihiatria pentru a se 
salva pe el însuși prin intermediul bolilor altora. 
 Care este potențialul unei imagini create mental? Se poate utiliza o imagine 
creată mental pentru rezolvarea unor probleme reale, cum ar fi răpirile 
extraterestre?  
 Tocmai pentru că se vorbește despre probleme reale, nu despre fantezii, așa 
cum trăncănesc anumiți experți în ufologie în aberațiile pe care le afirmă.  
 Crearea unei imagini mentale extrage, după cum am afirmat deja, din 
memoria a ceea ce a fost văzut și arhivat în mod real, dar, în plus, se poate 
accesa și memoria a ceea ce, în mod arhetipic, s-a știut mereu.  
 Subliniez încă o dată că există o parte a creierului care urmează legile 
analogicului (realitate total virtuală), dar există și o altă parte, comandată de minte, 
care urmează un discurs pur propozițional, adică arhetipic.  
 Trebuie să spunem numaidecât că imaginea mentală a fost stimulată, în 
timpul creării sale, de părți ale creierului și de voințe foarte exacte: e ca și când am 
spune că încărcătura imaginii mentale virtuale a fost oferită parțial de lobul drept și 
parțial de lobul stâng al creierului.  
 Deci, i se cere răpitului să-și imagineze o scenă (o psihodramă mentală, 
realizată în mod virtual prin intermediul imaginilor mentale) în care el este pus să 
joace rolul unui jurnalist care este punctul de a realiza o dezbatere televizată  la o 
masă rotundă.  
 Tema emisiunii este : EU ȘI EXTRTEREȘTRII! 
 Răpitului i se spune să-și imagineze scena în care el/ea este un/o jurnalistă  
care, în jurul unei mese rotunde, invită unele personaje pentru a dezbate această 
temă.  
 Personajele sunt:  
 - Sufletul său 
 - Spiritul său 
 - Mintea sa 
 - Și toate celelalte personaje care vor să intervină 
 Se poate interveni în mai multe feluri (prin telefon, via video, etc.) și se lasă 
o libertate absolută atât în ceea ce privește modul de dirijare a interviului cât și a 
ipoteticei transmisii televizate.  



 Nu facem altceva decât să-i cerem răpitului să-și imagineze o situație de 
acest fel. Deci, se adaptează tehnicile psihodramei la cele ale vizualizării virtuale, 
pentru a obține o psihodramă virtuală.  
 Dar ce este în realitate o psihodramă? 
 Psihodrama este o metodă de abordare psihologică care-i permite persoanei 
să se exprime, prin intermediul punerii în scenă a diverselor dimensiuni ale vieții 
sale și prin intermediul căreia se pot stabili conexiuni constructive între acestea., 
Mulțumită reprezentării scenice psihodrama facilitează fixarea unei intrigi mai 
armonioase între nevoile intrapsihice și cererile realității, și conduce la 
redescoperirea și la îmbunătățirea propriei spontaneități și creativități. Doctorul 
J. L. Moreno, psihiatru și pioner în domeniul proceselor de grup, a descoperit în 
anii '20 importanța și eficacitatea reprezentării scenice pentru persoana în cauză 
în legătură cu ceea ce ea trăiește, a trăit, ar vrea să trăiască, ar fi dorit să 
trăiască...O astfel de punere în scenă permite, într-un context protejat și 
reconfortant, să se poată ajunge la un dialog perceptibil, activ și constructiv, între 
diversele aspecte ale propriei vieți. Persoana ajunge astfel la un nivel mai înalt de 
conștiință de sine și încredere, și poate accesa moduri mult mai spontane și mai 
creative în modul său de a relaționa cu ceilalți. Deci, psihodrama este o metodă de 
dezvoltare personală bazată pe punerea în "acțiune" a conținuturilor lumii 
interioare. În psihodramă persoana "joacă", concretizând pe scenă reprezentările 
sale mentale. Într-o psihodramă, persoana care se caută pe sine (protagonistul) 
este susținut de : 
 - psihodramaturg - profesionistul calificat care conduce procesul.  
 - grupul de persoane care creează mediul potrivit punerii în scenă a 
rolurilor cerute de reprezentație 
 - spațiul de acțiune (scena) în care se desfășoară punerea în scenă 
 - punerea în scenă, care este stimulată de psihodramaturg  
 Pe scenă, protagonistul se angajează activ în a se cunoaște pe sine și în a-și 
dezvolta resursele: el ascultă diferitele părți din lumea sa interioară, relaționându-
le - dubiile, întrebările, talentele, blocajele, dorințele, nevoile sale...Procedând 
astfel el va începe un dialog interior, care îl va ajuta să găsească soluții posibile la 
conflictele sale intrapsihice și/sau de relaționare cu lumea exterioară. În cadrul 
acestei proceduri el găsește stimuli și confirmări în percepția și sprijinul, fie a 
psihodramaturgului, fie a grupului. Prin psihodramă persoana este pusă în 
situația mai mult de a (re)trăi niște situații decât să le povestească. Persoana 
poate discuta cu diferite părți ale sale, cu diferite persoane din viața sa (acum 
interiorizate), decât să vorbească despre acestea.  
http://www.psicodramma.it/sito/informazione/definizione/DefPsic.asp 
 Această abordare, menită să îmbunătățească relațiile interpersonale 
consimțite, datorită utilizării diverselor tehnici proprii metodologiei acțiunii 



(inversiunea rolului, dublarea, oglinda, monologul, sociometria...), deblocarea 
unor situații interioare cristalizate și repetitive, soluționarea unor probleme și 
situații de criză, căutarea și găsirea opțiunilor alternative respectuoase față de 
sine și față de celălalt...Prin această metodă, datorită dezvoltării unui dialog activ, 
persoana o poate lua pe drumul unei schimbări care conduce la autonomie și 
spontaneitate creativă. Ședințele de psihodramă (durata medie a unei ședințe este 
de 2 ore) pot fi utilizate pentru creșterea personală (când percepția efectuării 
psihodramei este orientată  mai ales spre cunoașterea de sine și spre armonizarea 
exigențelor interioare ale persoanei la cerințele realității) sau pentru formarea 
profesională (când percepția efectuării psihodramei este orientată în primul rând 
spre dobândirea unei mai mari competențe în a gestiona mai bine, din punct de 
vedere profesional, relațiile interpersonale). 
 Dar ce se întâmplă în realitate? De obicei, subiectul se relaxează, se simte 
comod și, cu ochii închiși, începe să-și imagineze această scenă. Creierul său caută 
imediat în memoria pe termen lung, și, dacă găsește date relaționate cu cerințele 
efectuate de creier, le exprimă prin intermediul unor imagini tridimensionale și 
prin intermediul unor comportamente simbolice (minte analogico-operațională și 
minte propozițional-arhetipică). 
 Ceea ce este văzut și trăit nu este ceva pur fantezist, ci un fel de recital al 
realității, văzută în același timp prin "ochii" lobilor drept și stâng; se sare peste 
amintirile trăirii reale și se merge direct la extragerea din memoria pe termen lung.  
 Atunci se întâmplă un lucru excepțional: subiecții, în fața unor anumite 
situații mentale, descoperă că sunt răpiți și își dau seama că în fața mesei rotunde 
vin să se așeze personaje imprevizibile, cum ar fi niște lăcuste mari, ființe bipede 
imense, cu coadă de șarpe, ființe îmbrăcate în albastru, care au femei alături, ființe 
luminoase și altele, care poate că nu sunt prezenți și intră în direct prin telefon.   
 Psihodrama devine o vitrină a interferențelor extraterestre, repetând perfect 
toate datele ce se verifică cu ușurință în interiorul trăirilor care ies la suprafață din 
ședințele de hipnoză.  
 Ce se întâmplă? Doar asta: subiectul culege date din amintirile propriului 
inconștient și le revarsă, prea puțin filtrate de subconștient, în sfera sa vizuală, 
reconstituită de aceeași parte a creierului care reconstituie imaginile cotidiene.  
 Cu ajutorul imaginilor (ancore vizuale) sunt reconstituite și reevocate și 
sentimentele, percepțiile cenestezice și restul.  
 Persoane care nu au auzit niciodată vorbindu-se despre extratereștri sau de 
ființe cu șase degete sunt capabile să-i vizualizeze perfect cum stau așezați la masa 
rotundă, și sunt capabile să interacționeze cu aceștia în timpul în care se desfășoară 
psihodrama.  
 Cu alte cuvinte, capacitatea creierului de a procesa spațio-temporal 
informații tridimensionale produce scene care au în ele ceva real, unde personajele 



își poartă adevăratele haine, și, care, la final pot fi recunoscute de inconștientul 
răpitului.  
 Este interesant faptul că informațiile sunt extrase direct din conștiința 
răpitului, decât din memoriile cerebrale. Astfel, ne trezim în fața unor cunoștințe pe 
care subiectul nu știe că le deține, dar le are pentru că conștiința sufletului său este 
cea care le deține.  
 Sufletul răpitului se vede pe sine însuși și personajele psihodramei mentale 
exact așa cum traduce mintea. Inconștientul nu vede lucrurile așa cum sunt, ci cum 
crede că sunt, și acest "cum" este dictat de inconștient, care transformă arhetipurile 
originale ale lui "a simți și percepe lucrurile" în imagini și foneme. Singurele 
diferențe care se pot observa se datorează vocabularului răpitului.  
 Fiecare are un vocabular propriu, care se datorează cunoașterii pe care o 
deține cu privire la limba pe care o vorbește și experiențele sale, deci, unii 
identifică un anumit extraterestru ca fiind un balaur, dar alții îl definesc ca fiind un 
șarpe în sensul cel mai peiorativ al termenului.  
 Ceea ce se întâmplă în timpul evocării psihodramei mentale este cu totul 
imprevizibil.  
 Există scene în care sufletul se ridică de pe scaun și fulgeră Șarpele, sau 
există situații în care Ființa de Lumină încearcă să convingă sufletul că totul este 
sub control și că pentru el este avantajos să se lase parazitat. În concluzie, fiecare 
își exprimă adevărata identitate. La finalul jocului răpiții întreabă ce înseamnă 
toate acestea, ei înșiși nefiind conștienți de ceea ce a elaborat inconștientul lor: 
când li se explică, totul devine clar pentru totdeauna.  
 Nu trebuie să se creadă, în mod eronat, că această psihodramă este cu totul 
inventată, deoarece pentru mine nu este așa: inconștientul a distribuit părțile și 
acestea sunt recitate la perfecțiune. Nimic din vizualizare nu poate fi considerat ca 
fiind imaginar: locația utilizată va fi reconstituirea tridimensională a uneia pe care 
subiectul a văzut-o pe undeva, la fel ca personajele, care, din punct de vedere al 
aspectului și caracterului, vor fi reproduse în baza a ceea ce a fost perceput în mod 
arhetipic de inconștientul răpitului când aceasta a avut de-a face cu ei.  
 Cine a trăit niște experiențe exacte, a căror date le are în memoria pe termen 
lung, va tinde să le utilizeze pe acelea, nu datele inventate de fantezia sa. Din acest 
motiv, aceste teste trebuie să fie efectuate de subiecți care au fost cu adevărat 
răpiți.  
 Oricum, falșii răpiți sunt ușor de identificat, pentru că inconștientul lor 
furnizează informații neconsistente (care nu se repetă) în ceea ce privește 
fenomenul răpirilor extraterestre.  
 Nu am luat în considerație persoanele labile psihic, pentru că acestea au fost 
identificate dinainte prin testul TAV și testul grafologic, și pot folosi această 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=it&query=peiorativ


metodologie cu siguranță, pentru că de-acum se cunoaște totul despre fenomenul 
răpirilor extraterestre.  
 În realitate, aceste teste nu sunt folosite pentru a obține informații 
suplimentare despre interferențele extraterestre, ci doar pentru a-l ajuta pe 
răpit să devină conștient de propria lui situație.  
 După ce a ai efectuat pe tine testul MR (Masa Rotundă) și după ce ai înțeles 
ce fel de paraziți ai, cum ar fi un Lux, o MEA și un Șase degete, poți utiliza pentru 
pasul final tehnica vizualizării: eliminarea paraziților. 
 Să vedem cum și de ce această tehnică poate oferi rezultate foarte bune.  
 Totul s-a născut cu ajutorul unui caz, care este prezentat și în Alien Cicatrix, 
în care o simplă meditație autoindusă (self-driven) a fost capabilă să elimine un 
parazit extraterestru, adică pe Șase degete. Cum de putea o simplă vizualizare a 
unui act de voință să se transforme în voință pură? E ca și cum am spune că, dacă 
eu îmi imaginez că zbor, aș putea zbura? Dar atunci de ce, dacă îmi imaginez că 
zbor, nu zbor? De obicei, între a spune și a face, în mijloc, se află marea, așa cum 
se întâmplă și între a gândi și a face, dar s-ar părea că nu este așa, dacă se ia în 
considerație relația care există între a vrea și a realiza ceea ce vrei. Dacă ființa 
noastră este compusă din patru părți fundamentale - suflet, corp, minte și spirit - și 
dacă axele coordonate conform cărora acestea se manifestă sunt și acestea patru, 
adică Conștiința, Spațiul, Timpul și Energia și dacă doar prima dintre aceste axe 
este reală, pe când celelalte trei sunt virtuale (adică pot fi modificabile de prima), 
depinde de Conștiință să emită actul de voință care, sub formă de arhetip, va 
produce o variație pe cele trei axe. Actul de voință produce un arhetip care este ca 
un operator matematic capabil să opereze asupra virtualității și să o modifice. Un 
exemplu: 3 + 2 = 5. Virtualitatea lui trei și a lui doi au fost modificate de semnul 
plus (operatorul), care le-a transformat într-o altă virtualitate, exprimată de 
numărul cinci. Se pare că există diferite tehnici, printre care și Meditația 
Transcendentală (MT), care reușesc să activeze procese de transformare a 
virtualității, așa cum este foarte bine documentat de literatura prezentată la finalul 
acestei lucrări.  
 Dar ce este Meditația Transcendentală (MT)? 
 Există diferite tipuri de meditație (Canter PH. The therapeutic effects of 
meditation. BMJ 2003; 326:1049-1050): 
 1. Meditația Sahaja (observarea pasivă a gândurilor) se părea că 
îmbunătățește anumite simptome la pacienții cu astm dificil; însă, beneficiile 
dispăreau după două luni. În mod analog, pe pacienții epileptici a condus la 
reducerea stresului și a frecvenței convulsiilor, dar, comparațiile dintre grupul 
meditație și grupul control erau deficitare, și, în plus, erau diferențe considerabile 
în ceea ce privește nivelele de anxietate și frecvență a crizelor celor două grupuri 
la screening-ul de bază.  



 2. Metoda de relaxare Benson (o formă de meditație transcendentală care 
nu este mistică), adăugată unui program de reducere a riscului la bărbații bătrâni 
cu hipercolesterolemie, nu a modificat lipidele plasmatice, greutatea sau tensiunea 
arterială.   
 3. Un studiu cu privire la meditația transcendentală (practică populară în 
care se repetă o mantră), cu un screening de bază adecvat, a evidențiat că in trei 
luni se reduceau tensiunea arterială sistolică și cea diastolică a subiecților care 
practicau practica meditativă.  
 4. Un alt studiu, care avea ca scop măsurarea toleranței la exercițiului fizic 
la bărbații care suferă de boala coronariană, nu era randomizat, a recrutat doar 
subiecți puternic predispuși și, oricum, diferențele de bază dintre cele două 
grupuri depășeau cu mult efectele obținute.  
 5. În mod analog, efectele observate de alte studii despre subțierea 
membranei interne a arterei carotide (o măsură a arteriosclerozei), sunt neclare, 
pentru că meditația transcendentală se alătura diatei, exercițiului fizic și 
suplimentelor naturale.  
 6. În plus, era și meditația transcendentală pentru antonomază a maestrului 
indian Maharishi, din care s-ar fi obținut informații de tip medico-fiziologic 
extrem de importante.  
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 Toate acestea ar fi demonstrat fără echivoc că, prin intermediul unei anumite 
stări alterate din punct de vedere mental, numită "meditație transcendentală", unii 
parametri biofizici ai corpului uman erau modificați, cu efecte benefice în studiul 
anumitor boli (a se vedea și bibliografia extinsă, prezentată mai ales pentru cei care 
cred că noi vorbim aici despre niște tâmpenii, așa cum crede CICAP-ul, care ia în 
derâdere anumite practici meditative, așa cum face de fiecare dată, fără ca înainte 
să fi consultat bibliografia științifică prezentată).  
 În 1969, imediat după ce "meditația științifică" înfierbântase deja fantezia 
americanilor, A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, Fondator - 
Acarya al Asociației Internaționale pentru Conștiința lui Krishna, ține o conferință 
la Universitatea Nord - Occidentală din Boston, unde se exprimă în felul acesta:  
 "Înainte de a practica meditația transcendentală trebuie să ajungeți la 
planul transcendental, care este numit brahma-bhutah.  Poate ați mai auzit acest 
cuvânt: Brahman. Transcendentaliștii gândesc: 'Aham brahmasmi - nu sunt corpul 
- nu sunt mintea - nu sunt inteligența - sunt un suflet spiritual'. Acesta este planul 
transcendental. Vorbim de meditație transcendentală. Deci, transcendând 
conceptul de viață bazată pe corp, transcendându-l pe cel mental și cel intelectual, 



veți ajunge la adevăratul plan spiritual, care se numește stadiul de brahma-
bhutah. Nu puteți spune cuvinte cum ar fi: 'Acum am realizat Brahman-ul'. Există 
două simptome. Fiecare lucru are simptome. Cum puteți să înțelegeți dacă cineva 
a realizat Brahman-ul, transcendența? Este explicat în Bhagavad-gita (18.54): 
brahma-bhutah prasannatma. Simptomul celui care este situat în planul 
transcendental, stadiul de brahma-bhutah, este a celui care este mereu bucuros. 
Nu este niciodată trist. Dar ce înseamnă bucuros? Și acest lucru este explicat: na 
socati na kanksati. Cel care ajunge la planul transcendental nu se vaită niciodată 
și nu aspiră niciodată la ceva. La nivel material avem două simptome: aspirațiile 
și văicăreala. Aspirăm să obținem lucrurile pe care nu le posedăm și ne văicărim 
pentru cele pe care le-am pierdut. Acestea sunt simptomele unei persoane aflate în 
concepția vieții bazate pe corp."  
 

 
 
 Cuvintele acestui yoghin sunt destul de clare. Coincid cu concepția mea 
despre ființa umană, concepție pe care am dezvoltat-o, dar nu urmând secte 
religioase de orice fel, ci lucrând cu hipnozele regresive și primind informațiile 
direct de la sufletul răpiților. Astfel, mă trezesc că am aceeași concepție despre 
ființa umană pe care ar avea-o și un yoghin indian. Foarte ciudat! 
 Mulți dintre răpiți, în timpul hipnozei, ajungeau la planul transcendental. 
Hipnoza îi ajuta să vorbească cu propriul suflet și să își dea seama că aceasta 
există.  
 Când se întâmpla acest lucru, reacționa și corpul, modificând propriul 
răspuns neurofiziologic la mediu.  
 Acum trebuia să găsesc o cheie de lectură pentru aceste fenomene complexe 
și să le utilizez pentru scopurile mele. 
 Putem spune și că yoghinul Maharishi, care este și licențiat în fizică 
cuantică, susține că relația dintre voința subiecților aflați în meditație 
transcendentală de a modifica realitatea și rezultatele de modificare efectivă a 
realității obținute ar fi practic proporționale cu pătratul numărului de participanți la 
meditație.  



 Acest lucru este explicat de statisticienii care au efectuat unele probe în acest 
sens, cu prezența unui factor probabilistic. În realitate tabloul funcției matematice 
ar fi cel care exprimă probabilitatea ca un fenomen să se întâmple și să fie corelat 
la efectul Maharishi. 
 Acesta, pentru mine, înseamnă un singur lucru: sufletul are o Conștiință 
foarte puternică, care conține voința de a fi, și emite arhetipurile care modifică 
realitatea virtuală.  
 Deci, meditația transcendentală sau, mai bine spus, starea care ne permite să 
intrăm în legătură cu propriul suflet, poate altera realitatea virtuală.  
 Această alterare a realității, înțeleasă ca act de voință, poate fi utilizată 
pentru a elimina paraziții extratereștri din corpul răpiților! 
 
 Simplul joc de vizualizare a mesei rotunde (MR) putea fi transformat în mod 
inconștient într-o imagine mentală care extrăgea informații atât din creierul 
analogic (lobul stâng) cât și din cel propozițional (lobul drept). 
 Activarea lobului drept produce activarea inconștientului și asta produce 
degenerarea sufletului. Sufletul, stimulat astfel, ar pune in acțiune un arhetip pentru 
efectuarea modificării asupra realității virtuale, realizând eliminarea parazitului 
extraterestru.  
 Deci, pentru a vrea nu era suficient doar să gândești asta, ci trebuia să trăiești 
propriul gând ca și când acesta ar fi fost real, pentru a putea interacționa cu 
sufletul.  
 Privind dintr-un alt punct de vedere, demonstrasem posibilitatea 
reciprocității mecanismului prin intermediul căruia sufletul influențează universul 
virtual. Cu alte cuvinte, era obișnuit să văd cum sufletul emitea, prin intermediul 
axei propriei Conștiințe, un act de voință care producea un arhetip, care modifica 
rotația de-a lungul axelor Spațiului, Timpului și Energiei (Teoria Super Spinului). 
Acest efect avea loc fizic și era perceput de corp sub forma "senzației de..", de 
obicei ca o simplă vibrație a unei părți a corpului (plexul solar), dar acest lucru era 
provocat doar de un efect pur mecanic și secundar (colateral) al întregului 
eveniment.  
 Era posibil să se activeze actul de voință pornind de la virtualitate, și nu din 
realitatea Conștiinței? Sigur că se putea, prin intermediul vizualizării unor imagini 
mentale.  
 Imaginile mentale utilizează aceeași parte din creier care este utilizată și de 
cele reale: conștiința umană nu face diferența între cele reale și cele imaginare. Prin 
intermediul imaginilor mentale care sunt extrase din memoria pe termen lung, care 
este plină cu informații care au intrat acolo tot prin intermediul inputurilor 
creierului, se pot activa acele procese care ne pun în legătura cu propriul suflet.  



 Practic, producem imagini, care produc simboluri, care, în final, produc 
arhetipuri. Sufletul vorbește prin intermediul arhetipurilor și, deci, iată cum 
contactul cu sufletul a fost stabilit, contact pierdut poate cu milioane de ani în 
urmă, acum regăsit și funcțional.  
 Pentru a obține acest rezultat prima dată am utilizat hipnoza regresivă, adică 
PNL-ul, dar acum se poate obține acest contact printr-o simplă vizualizare, într-un 
mod oportun, adică un dialog cu sufletul, putându-se vorbi cu acesta.  
 Îi arătăm sufletului paraziții extratereștri în timpul procesului de vizualizare 
a mesei rotunde, metodă care a fost descrisă mai sus, și, dacă sufletul va dori, va 
elimina pe loc paraziții.  
 

Lucrul cel mai interesant este că funcționează cu adevărat! 
  
 În aceste vizualizări chiar se întâmplă uneori ca imaginea simbolică ce 
personifică sufletul să se ridice de la masă și să îndrepte degetul spre parazit, 
oricare ar fi acesta, iar parazitul dispare ca zăpada în soare.  
 Răpitul, după ce a efectuat vizualizarea unor imagini mentale, care nu este 
altceva decât un tip de meditație transcendentală, sau un mod prin care se pot crea 
arhetipuri, percepe că nu mai este parazitat; răpirile fizice continuă, dar, cu timpul, 
se pare că acestea vor scădea rapid în frecvență și apoi vor dispărea cu totul, odată 
cu eliminarea tuturor paraziților.  
 Așa cum susțineam și în Alien Cicatrix, sufletul care a devenit conștient de 
problemă nu se desprinde de corp atunci când extratereștrii vor să o desprindă 
pentru a se regenera pe ei înșiși: copiile răpiților nu se mai pot regenera, Șase 
degete este eliminat și nu mai are ce să-i facă nimic răpitului. 
 Prin această metodă este foarte simplu să se elimine și Luxul, și MEA 
(Memoriile Extraterestre Active), de oricare fel ar fi acestea.  
 Legătura cu ceea ce afirmă Maharishi este foarte interesantă, fiind în acord și 
cu ceea ce crede fizica cuantică despre posibilitatea de a prevedea un fenomen 
fizic: fenomenul nu va avea loc, dar va avea o anumită probabilitate să se 
petreacă.  
 Prin această idee nu avem certitudinea că lucrurile trebuie să meargă în mod 
mecanic, într-un anumit fel, dar este prevăzută o oarecare oscilație în jurul unei 
informații "probabile": astfel ar fi salvată existența unui anumit liber arbitru. Un 
astfel de liber arbitru ar fi legat de capacitatea subiectului de a modifica starea 
realității virtuale care-l înconjoară. Această alterație s-ar putea naște din actul de 
voință pe care doar axa Conștiinței îl poate emite și sufletul ar fi autorul acestui act 
de voință, provocat în principal de cantitatea ridicată de Conștiință pe care acesta o 
poate elabora.  



 Prezint mai jos o ilustrată de care am publicat-o deja în Alien Cicatrix, care 
prezintă spațio-timpul în trei moment diferite, și un observator și un obiect 
observat, care se corelează în acest plan virtual. Spațio-timpul este o mare plină de 
unde, mai mult sau mai puțin înalte, iar sufletul este asemenea unui înotător, care, 
cu cât mișcă mai mult apele, cu atât mai mult produce unde care vor interfera cu tot 
spațio-timpul, alterând poziția evenimentelor care plutesc la suprafață.  
 Astfel, în funcție de voința noastră de a interacționa cu spațio-timpul, vom 
crea o undă de "voință" care va face ca evenimentul pe care vrem să-l perturbăm să 
tresară, eveniment care, deci, nu trebuie să fie considerat ca fiind nemișcat, adică 
determinat din punct de vedere statistic, ci va oscila ca o undă, în față și în spate, în 
sus și în jos: nu va mai fi nemișcat într-un punct, ci se va găsi într-un loc sferic de 
puncte. Mărimea acestei sfere (volumul său) reprezintă probabilitatea de a găsi în 
aceasta acel eveniment determinat.  
 Prin urmare, se înțelege că dacă sufletul este capabil să emită o undă de 
voință suficient de mare, acesta va mătura evenimentul din planul spațio-temporal, 
alterând profund evenimentele legate de acesta.  
 
 În fond, extraterestrul poate fi eliminat printr-un act de voință 
 

 
 
 În acest grafic, în care axa energiei nu este desenată, doar pentru a simplifica 
lucrurile, mingiuța roșie îl reprezintă pe observator, cu sufletul său, care se 
deplasează pe spațio-timp în mod cuantificat (prin "salturi", nu într-un mod 
continuu). 
 Mingiuța verde este percepută la fiecare lectură, ca și când ar fi de mărime 
diferită, pentru că aceasta conține probabilitatea ca un eveniment să aibă loc. În 
acest exemplu, mingiuța verde își mărește volumul, arătând că incertitudinea cu 



privire la probabilitatea ca evenimentul de care acesta este corelată să aibă loc se 
mărește în timp.  
 Literatura de specialitate pe care am prezentat-o demonstrează foarte clar și 
indiscutabil că meditația transcendentală modifică parametri externi corelați de 
starea evenimentelor care privesc sfera spațiu-energie-timp, adică a realității 
virtuale. 
 Se vorbește și despre unele cazuri de vindecare a unor persoane care au 
meditat asupra bolii lor și care au vizualizat constant, zi după zi, dezintegrarea 
bolii: un exemplu clasic de meditație transcendentală care modifică ceea ce știința 
nu poate modifica. Multe dintre evenimentele miraculoase, sau considerate astfel 
de către religii, nu ar fi altceva decât niște puternice alterări ale probabilității 
evenimentelor viitoare, care sunt tulburate de "unda de voință", probabil activată în 
mod inconștient în timpul meditațiilor cu bază religioasă.  
 Efectul de masă ar fi fundamental, pentru că aceste vindecări s-ar obține mai 
ușor când "se roagă" mai multă lume, așa cum se întâmplă în unele reuniuni în 
masă a fanaticilor religioși.  
 Silvano Fuso, de la CICAP, se exprimă astfel: 
 În fața remisiunilor (tumorilor incurabile - n.a.) spontane știința nu poate 
oferi acum o explicație adecvată, dar asta nu înseamnă că nici în viitor nu se va 
găsi una. Dimpotrivă, problema remisiunilor spontane reprezintă o mare 
provocare, care va conduce știința spre niște progrese notabile. În momentul în 
care s-ar înțelege cauzele care fac, de exemplu, ca o tumoare să dea înapoi în mod 
spontan, probabil că s-ar reuși să se găsească și o terapie adecvată. Dar cine se 
limitează la a striga "miracol", cu siguranță nu contribuie cu nimic la bunăstarea 
colectivității. Ipotezele cele mai plauzibile pe care le oferă știința medicală în 
legătură cu remisiunile spontane sunt legate de funcționarea sistemului imunitar. 
Cu toate că s-au făcut mari progrese în acest domeniu, mecanismele care 
definesc apărările noastre imunitare sunt încă în mare măsură necunoscute. De 
cele mai multe ori, relațiile care există între sistemul imunitar și condițiile psiho-
emotive sunt învelite în mister (E. Sternberg e P. Gold, "Il corpo, la mente e la 
malattia", in "I Farmaci: dalla natura alle biotecnologie", Le Scienze Quaderni, n. 
102, Milano 1998). Aceste legături sunt o realitate și acest lucru a fost deja 
demonstrat dincolo de orice dubiu.  
 Și pentru fizică lucrurile încep să se îndrepte în această direcție: în 1982 o 
echipă de cercetare de la Universitatea din Paris, condusă de fizicianul Alain 
Aspect, a efectuat ceea ce s-ar putea dovedi a fi cel mai important experiment al 
sec. XX. Aspect și echipa sa au descoperit că unele particule subatomice, cum ar fi 
electroni, în anumite condiții sunt capabile să comunice instantaneu una cu 
cealaltă, independent de distanța care le separă, fie că este vorba de 10 metri sau de 



10 miliarde de kilometri. E ca și când fiecare particulă ar ști exact ce fac toate 
celelalte.  
 Acest fenomen poate fi explicat doar în două feluri: ori teoria lui Einstein, 
care exclude posibilitatea comunicațiilor mai rapide decât viteza luminii este 
eronată, ori particulele subatomice sunt legate între ele non-local.  
 Pentru că marea majoritate a fizicienilor neagă posibilitatea unor fenomene 
care să depășească viteza luminii, ipoteza cea mai acreditată este aceea că 
experimentul lui Aspect ar fi proba că legătură dintre particulele subatomice ar fi 
efectiv de tip nelocal.  
 Dar ce înseamnă acest lucru? 
 Doar că Universul este o imensă hologramă.  
 David Bohm, cunoscutul fizician de la Universitatea din Londra, care s-a 
stins recent din viață, susținea că descoperirile lui Aspect implicau faptul că 
realitatea obiectivă nu există. În ciuda solidității sale aparente, Universul este în 
realitate o fantasmă, o hologramă imensă și detaliată în mod splendid.  
 Holograme: părțile și totalul lor într-o singură imagine. 
 Nivele de cunoaștere diferite, realități diferite.  
 Bohm s-a convins că motivul pentru care particulele subatomice rămân în 
contact independent de distanța care le separă stă în faptul că separația lor este o 
iluzie.  
 El susținea că, la un nivel mai profund al realității, astfel de particule nu sunt 
entități individuale, ci extensii ale aceleiași "holograme" fundamentale.  
 Într-un Univers holografic până și timpul și spațiul nu ar mai fi niște 
principii fundamentale.  
 Deoarece concepte cum ar fi locația sunt înfrânte într-un Univers unde nimic 
nu este cu adevărat separat de restul, și timpul și spațiul ar trebui să fie interpretate 
ca simple proiecții ale unui sistem mai complex.  
 La nivelul său mai profund, realitatea nu este altceva decât un fel de 
superhologramă, în care trecutul, prezentul și viitorul coexistă simultan; asta 
implică faptul că, dispunând de instrumentele corespunzătoare, într-o zi ne-am 
putea aventura la acel nivel, dar utilizând tehnicile de hipnoză regresivă deja facem 
acest lucru!  
 Doctorul Pribram crede că amintirile nu sunt înmagazinate doar în neuroni 
sau în mici grupuri de neuroni, ci în schemele de impulsuri nervoase care se 
intersectează prin tot creierul, asemenea schemelor cu raze laser care se 
intersectează pe toată suprafața fragmentului de peliculă care conține imaginea 
holografică. Deci, creierul ar funcționa ca o hologramă și teoria lui Pribram ar 
explica și modul în care acest organ reușește să conțină o cantitate de amintiri atât 
de mare, într-un spațiu atât de limitat. S-a calculat că creierul speciei noastre are 
capacitatea de a înmagazina, în timpul duratei medii de viață, aproximativ 10 



miliarde de informații și s-a descoperit că și hologramele au o capacitate 
incredibilă de memorare, doar schimbând unghiul cu care două raze laser lovesc o 
peliculă fotografică se pot acumula miliarde de informații într-un sigur centimetru 
cub de spațiu, dar se și pot crea legături între idei, putându-se decodifica orice tip 
de frecvențe. Și incredibila noastră capacitate de a recupera cu rapiditate  orice 
informație din enormul depozit din creierul nostru poate fi explicată mai ușor, dacă 
s-ar presupune că acesta funcționează după principiile holografice: nu trebuie să 
răsfoim o arhivă cerebrală alfabetică gigantică, pentru că fiecare fragment de 
informație se pare că este în legătură instantanee cu toate celelalte - o altă 
particularitate tipică hologramelor.  
 Ceea ce noi acum considerăm a fi vindecări miraculoase, în realitate, s-ar 
putea datora unei alterări a stării de conștiință, capabilă să provoace niște schimbări 
în holograma corporală. S-ar putea ca unele tehnici alternative și controversate de 
vindecare, cum ar fi vizualizarea, să fie eficiente pentru că în domeniul holografic 
al gândului imaginile sunt la fel de reale ca realitatea. Lumea concretă este o pânză 
albă care așteptă să fie pictată.  
 Până și viziunile și alte experiențe de realitate neordinară pot fi explicate cu 
ușurință dacă acceptăm ipoteza unui univers holografic.  
 În cartea sa, Gifts of Unknown Things, biologul Lyall Watson descrie 
întâlnirea sa cu o femeie-șaman indoneziană, care, executând un dans ritual, putea 
face să dispară o pădurice întreagă de copaci. Watson povestește că, în timp ce el și 
alt observator uimit continuau să privească, femeia făcea copacii să apară și să 
dispară cu rapiditate, de mai multe ori. (http://www.aamterranuova.it) 
 Nu rămânea deci decât să se verifice, dacă, utilizând Conștiința sufletului, 
așa cum o definisem precedent, se putea altera realitatea virtuală, eliminând 
interferențele extraterestre. Văzusem deja că unele ordine post-hipnotice sau 
anumite "vizualizări mentale" reușeau să elimine paraziții extratereștri, cum ar fi 
Luxul, Șase degete și MEA, la anumiți subiecți mai predispuși.  
 Dar ce însemna "predispuși"? 
 Era vorba aproape mereu despre persoane obișnuite cu meditația, cu nivele 
de conștiință și de cunoaștere superioare față de medie. Însă, în unele cazuri, se 
părea că lucrurile nu funcționau; a fost destul de greu de stabilit de ce se întâmpla 
asta.  
 Din informațiile pe care le aveam la dispoziție era destul de clar că nu toate 
sufletele erau conștiente de prezența extratereștrilor. În realitate, sufletul este unul 
singur, dar are diferite identități, care se exprimă prin intermediul unităților 
singulare. Astfel de unități nu au avut cum, fiind degenerate în această fază a 
Universului, să citească toate informațiile Universului în sine. Cea care "a citit" 
mai mult este mai conștientă; cea care "a citit" mai puțin, are mai puțină 
experiență.  



 În acest context se introduce capitolul despre Programarea Neurolingvistică 
a sufletului din Alien Cicatix. Dacă nu se restructurează sufletul și acesta nu este 
pregătit să citească acel punct din spațio-timp în care vede că, dacă lucrurile rămân 
așa, acesta va trebui oricum să se supună dorințelor extraterestre, spunere urmată 
de moartea fizică a ființei umane, nu putem să avem pretenția ca sufletul să urmeze 
indicațiile noastre.  
 Înainte de a practica vizualizarea mentală corectă, care va produce efectul de 
eliminare a extratereștrilor, trebuie să procedăm astfel încât sufletul să devină 
conștient de acest aspect deosebit al realității virtuale. Unele suflete știu bine, iar 
acestea sunt cele care nu pot fi parazitate de extratereștri. Alții, care acum sunt 
parazitați, înțeleg imediat despre ce este vorba și pot apela la actul de voință care îi 
va elibera. Alții încă nu posedă calitățile pentru a înțelege în profunzime și trebuie 
să fie reprogramați la nivel sufletesc: acesta este aspectul cel mai dificil, la care se 
ajungea până acum cu hipnoza profundă.  
 În această fază este fundamentală voința sufletului, care este proporțional cu 
nivelul său de Conștiință. Cu cât un suflet este mai conștient , cu atât se eliberează 
mai ușor de paraziții săi; cu cât este mai puțin conștient, cu atât mai mult răpitul se 
va lăsa păcălit de vocile interioare ale diferiților paraziți, care îi vor întuneca 
mintea prin diferite mecanisme, care au fost deja descrise în alte lucrări.  
 Deci, răpitul trebuie înainte de toate să lucreze asupra lui însuși, dobândind 
capacitatea de a vorbi cu propria sa esență sufletească, să înțeleagă ce se întâmplă 
și să-și informeze sufletul, care va decide dacă să elimine extratereștrii sau să și-i 
păstreze.  
 Un suflet care ajunge la cunoaștere, elimină extratereștrii fără nicio 
problemă, pentru că altfel se naște o dihotomie gravă în interiorul aceleiași 
personalități a răpitului, care spune că vrea să elimine parazitul, dar în realitate nu 
e convins până la capăt.  
 Pentru aceste persoane din urmă nu se poate face nimic, decât să așteptăm, 
și, poate, cu timpul, Conștiința va ajunge să le scalde și lor mințile.  
 Aceasta este într-adevăr o limitare pur virtuală, dar "reală", și care identifică 
limitele metodei pe care o expun, trasându-i limitele de activitate și funcționalitate.  
  
 
 Dacă nu funcționează, acum știți de ce!  
  
 
 Pe baza acestor indicații am dezvoltat o vizualizare self consistent, capabilă 
să atingă diferite obiective.  
 Primul este acela de a-i permite răpitului să vorbească cu părțile care îl 
alcătuiesc, sufletul, spiritul și mintea, construind un dialog care apropie părțile 



între ele, le face să se recunoască reciproc (conștientizare) și le structurează astfel 
încât acestea se pot înțelege între ele mai bine.  
 Al doilea obiectiv constă în a conștientiza calitatea și cantitatea 
interferențelor extraterestre pe care răpitul le-a suferit de-a lungul vieții sale, și, 
îndeosebi, să identifice personajele care au participat la răpiri.  
 După identificare urmează decizia: în baza informațiilor acumulate în timpul 
vizualizării, sufletul răpitului este capabil să decidă dacă vrea sau nu să elimine 
paraziții extratereștri (MEA, Lux, Șase degete) și, ca ultim pas, pune în acțiune 
imediat strategia de eliminare.   
 Cei mai experți ajung imediat în acest punct, pe când alții, în funcție de 
nivelul de cunoaștere al sufletului lor, poate că se mulțumesc doar să obțină primul 
punct, care oricum reprezintă un pas înainte, ce îmbunătățește condiția răpitului.  
 
 

METODA PRACTICĂ DE APLICARE A TEHNICII SIMBAD 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
 Înainte de a începe adevăratul și propriul exercițiu poate fi util să vă 
antrenați, vizualizând o imagine în mișcare însoțită de sunete. Pentru asta m-am 
gândit la un exercițiu preliminar, capabil să verifice capacitatea subiectului de a se 
identifica în a trăi virtualitatea. Exercițiul propune ca răpitul să-și imagineze un 
cub într-o mișcare rapidă și complexă, lipind totul de un sunet de fundal sonor, 
cum ar fi, de exemplu, o muzică.  
 Fiecare își poate imagina ce dorește, dar pentru o mai mare claritate am 
pregătit un exemplu banal, dar destul de complex în legătură cu ceea ce vreau să 
spun (a se vedea fișierul multimedia atașat, intitulat Rotazionecubo): aceasta este 
doar o idee vagă a ceea ce mintea umană este capabilă să-și imagineze.  
 Odată ce ați devenit capabili să vă imaginați un cub care se rotește având 
culori diferite și cu o muzică adecvată pe fundal, se va putea executa următorul 
exercițiu, care reprezintă esența metodei SIMBAD: 
 
 Așezați-vă comod și relaxați-vă, ținând ochii închiși. Asigurați-vă că nimeni 
nu vă poate deranja și imaginați-vă că sunteți moderatorul unei mese rotunde 
televizate. Imaginați-vă studioul de televiziune și masa în jurul căreia se vor așeza 
diferiții invitați,  pe care chiar voi înșivă i-ați invitat. Tema mesei rotunde va fi Eu 
și extratereștrii! Vă veți invita sufletul, mintea și spiritul. Apoi veți invita 
extratereștrii, câți și pe care doriți, să se așeze în jurul mesei și să discute cu voi 
despre această problemă. Vor fi disponibile și legăturile externe, fie prin 
videoconferință, cât și prin telefon, pentru cine nu vrea sau nu poate să fie prezent. 
Invitații vor intra pe ușă după cum îi chemați, strigându-i pe nume sau printr-o 



siglă, dacă nu le cunoașteți numele, și îi veți lăsa să se așeze unde doresc. 
Imaginați-vă sala, cu microfoane, cu scaune. Veți pierde timp privind tipul 
luminilor din studioul de televiziune și modul în care acestea sunt aranjate.  
 După ce toți s-au așezat, aruncați imediat o privire la modul în care îi 
vizualizați: cum arată, cum sunt îmbrăcați, relația care există între ei și cum vi se 
par vouă când îi observați. Puteți pierde timp în această fază inițială, pe când 
așteptați să vi se dea linia pentru transmisia pe care urmează să o efectuați. 
Observați comportamentul fiecărui individ în parte. Se poate ca niște scaune să 
rămână goale sau se poate să fie necesar să adăugați și altele. Observați modul în 
care acestea sunt aranjate în jurul mesei și rețineți poziția fiecărui invitat, pentru că 
după aceea trebuie să faceți un desen schematic care să reproducă poziționarea lor, 
împreună cu o descriere a fiecărui participant.  
 După ce au venit toți participanții și după ce vi s-a oferit linia, va începe 
show-ul: adresați-vă participanților, cerându-le să se prezinte rapid. Începeți mereu 
cu sufletul vostru, apoi faceți cum doriți, dar sufletul trebuie să înceapă fiecare tur 
de intervenții. Amintiți-vă că sunteți moderatorul și că toți trebuie să vă asculte. 
Dacă închideți o discuție, trebuie să vă respecte decizia. După faza de prezentare 
începeți cu întrebările. Puteți pune orice întrebare doriți, dar sufletul trebuie să 
înceapă primul turul răspunsurilor.  
 Prima întrebare pe care trebuie să o puneți, și care este obligatorie, este 
următoarea:  
 Cunoști oaspeții care se află la această masă rotundă? Știi cine sunt și ce 
vor?  
 De la această întrebare obligatorie pornește discuția, care se va putea întinde 
și de-a lungul mai multor emisiuni (pentru a nu vă obosi prea tare). 
 După prima întrebare întrebați diferitele personaje ce părere au despre -i 
problema extratereștrilor și întrebați-i pe extratereștri, dacă sunt prezenți, ce caută 
acolo și care sunt interesele lor reale. Întrebați-i dacă îi ajută cineva, dacă sunt 
prieteni sau dușmani între ei, când își vor termina munca, etc. Dezbaterea are 
misiunea de a stabili de ce extratereștrii sunt aici și în ce relație sunt cu sufletul 
vostru, cu mintea și cu spiritul.   
 Vă puteți folosi și de niște filmări virtuale. Faceți astfel încât de sus să 
coboare un ecran mare și proiectați pe acesta filmările de care aveți nevoie. De 
exemplu, dacă sufletul vostru nu este de acord cu unele dintre personajele pe care 
le-ați invitat, prezentați filmarea cu "ceea ce s-a întâmplat în realitate" și apoi 
comentați-le în fața tuturor oaspeților, lăsându-i și pe ei să comenteze. Filmările au 
fost înregistrate de creierul vostru și informațiile vizuale vor fi furnizate de acesta; 
acestea reprezintă experiențele voastre, care acum pot apărea pe marele ecran, 
filmate de o cameră video, așezată în cea mai bună poziție, pentru a se putea vedea 
tot. Să nu vă fie teamă că inventați niște evenimente. Mintea voastră a înregistrat 



toată trăirea voastră și știe foarte bine ce imagini să prezinte oaspeților de la masa 
rotundă.  
 La închiderea transmisiei, pentru a ajunge la o concluzie, întrebați-vă 
sufletul dacă este de acord cu ceea ce se întâmplă. Dacă sufletul vostru nu este de 
acord, invitați-l să remedieze problema, eliminând-o. Dacă acceptă să facă asta, 
cereți-i să o facă imediat, în direct. Vizualizați fără grabă scena în care sufletul 
vostru întră în acțiune, fără grabă, sau faceți astfel încât acesta să accepte să 
elimine problema când consideră el că este mai bine. 
 Dacă sufletul decide să elimine problema extraterestră imediat, vizualizați 
bine această scenă și priviți cu atenție cum arată sufletul când pune în acțiune 
"voința de a face asta". 
 Apoi descrieți scena într-o scurtă povestire.  
 Țineți cont de emoțiile pe care le simțiți în timpul mesei rotunde și lăsați-le 
să se manifeste liber.  
 Priviți bine toate personajele, ca și când ați dori să le faceți un profil cu 
camera video în timp ce acestea interacționează cu voi.  
 La final este important ca oaspeții să fie salutați, așa cum se întâmplă la toate 
mesele rotunde, apoi, masa rotundă va fi reluată într-o ediție următoare, în care vor 
interveni aceleași personaje, sau altele, care vor clarifica totul.  
 La final faceți un desen și notați-vă un rezumat al experienței.  
 Vreau să amintesc că acest exercițiu a fost studiat exclusiv pentru adevărații 
răpiți. Falșii răpiți îl pot efectua și ei, pentru a-și confirma faptul că nu au nicio 
legătură cu acest fenomen.  
 Și această metodă este de tip autoevaluativ.  
 ATENȚIE! Înainte de a începe să puneți întrebările, aprindeți un dispozitiv 
virtual de alarmă care să țiuie atunci când sunteți pe cale să adormiți în timpul 
transmisiei. Însă, dacă sufletul vostru este prezent, încredințați-i lui să pornească 
alarma dacă ceva voluntar și exterior vouă va încerca să vă adoarmă sau să vă 
distragă în vreun fel.  
 
 
 PRECIZĂRI ULTERIOARE 
 
  
 A obține eliminarea paraziților înseamnă a elimina progresiv atât 
interferențele extraterestre de tip fizic, cât și atacurile lui Șase degete din 
dimensiunea în care acesta se află.  
 Luxul, odată eliminat, nu mai poate reparazita răpitul, pentru că sufletul 
răpitului nu doarme niciodată, păzindu-și mereu și cu atenție propriul corp, acesta 
nelăsându-se prins în distrageri de moment.  



 Răpirile fizice încep să scadă, pentru că extratereștrii constată că nu mai pot 
să facă copii răpiților, nu mai pot desprinde sufletul sau să opereze regenerarea 
extratereștrilor.  
 Sufletul și corpul răpitului nu mai răspund la solicitările extraterestre, de 
oricare tip ar fi acestea, pentru că Realitatea Reală este superioară Realității 
Virtuale, care este doar o creație a celei Reale.  
 La femei, ultimele răpiri se limitează la implantarea unui ovul și la extracția 
unui făt cu câteva luni după aceea, dar fenomenul trebuie oricum să înceteze, 
deoarece corpul răpitei nu mai este apt să suporte astfel de proceduri (oricum fătul 
nu ar ajunge la maturitate pentru a putea fi extras). 
 Rămân de eliminat unele ingerințe de tip militar, care se intensifică în 
această fază, din cauza intereselor pe care militarii le au cu privire la MEP 
(Memoriile Extraterestre Pasive) rămase copiate în mintea răpiților.  
 Consider că acum singura metodă pentru a elimina acest tip de interferență 
ar fi războiul civil, dar fiindcă eu nu cred că aceasta ar fi o soluție plauzibilă pe 
termen scurt, nu ne rămâne decât să ne bazăm pe voința sufletului de a găsi o 
metodă pentru a-l ascunde pe răpit în fața tehnologiilor militare. Oricum nu ne 
putem aștepta ca sufletul să-i fulgere pe militari. Sufletul ar putea face asta într-o 
clipă, dar sufletul nu are misiunea de a distruge, pentru că asta este împotriva eticii 
și programării sale.  
 Problema eliminării militarilor se va rezolva de la sine, pentru că aceștia "se 
vor elimina unii pe alții singuri", așa cum mi-a comunicat memoria extraterestră a 
unui Lux în timpul unei ședințe de hipnoză efectuată asupra unui răpit.  
 În viitor cu siguranță voi reuși să îmbunătățesc această metodă de a 
vizualiza, făcând-o tot mai eficientă, dar ofer, pentru prima dată în lume, ca și 
concluzie a studiilor mele, o metodologie simplă pentru eliminarea problemei 
pe care o studiam.  
 S-ar putea spune că, din punct de vedere tehnic, misiunea mea se termină 
aici, în afară de unele aprofundări pe care trebuie încă să le efectuez, în afară de 
studiul interferențelor militare, pe care oricum mi-am propus să le studiez mai 
bine.  
 Însă, dacă nu voi reuși să duc la bun sfârșit ceastă ultimă etapă, sau nu voi 
avea timpul necesar pentru a pune la punct o metodă mai bună de deparazitare 
(eventual și instrumentală), sper că, indiferent de cum vor evolua lucrurile, am 
reușit să dau niște indicații valide tuturor răpiților pentru a-și elimina problema.  
 Prin această lucrare îndemn pe toți răpiții să devină mai conștienți, pentru a 
putea să se salveze pe ei înșiși și să nu mai aștepte un salvator extern, pentru că 
acest lucru nu se va întâmpla.  
 
 



 NIȘTE CAZURI SPECIALE 
 
 
 Exemplul numărul 1 
 
 
 Cel care susține interviul este sufletul, pentru că în acest moment acesta 
trebuie neapărat să înțeleagă cum stau lucrurile. Iată textul: 
 Șarpele citește ziarul; Luxul vorbește pentru amândoi, și, pentru că Șarpele 
se înfurie imediat și este de părere că acest circ este inutil. Telefonul lui Ringhio 
sună de zeci de ori...dar, pentru moment, nimeni nu răspunde, și, dacă receptorul 
nu este ridicat, el nu poate nici să audă și nici să vorbească. Lăcusta intră pe poarta 
centrală, rămâne pe loc un pic pentru a-i privi pe toți, iar apoi se așează lângă 
Șarpe. Mai sunt alte două uși: cea din dreapta, care rămâne închisă, dar care în 
spatele ei ascunde o ființă foarte slabă, cu bărbia alungită. 
 Sufletul este cel care conduce interviul și cere explicații...Unul dintre cei trei 
domni așezați în margine, adică cel bătrân, îi face semn Lăcustei să înceapă. 
Aceasta se ridică în picioare, sprijinindu-și ambele labe pe masă, și, cu multă 
diplomație, spune că această situație trebuie să se termine imediat, pentru că toate 
acestea sunt de neconceput. Explică că ei au muncit mult și acum nu pot și nu vor 
să piardă toate cele pentru care și-au consumat existența. Chiar spune că a existat o 
eroare la începuturi din partea creatorului, eroare care acum este remediabilă doar 
prin toate acestea. "Noi nu vrem să dispărem..." și se așează. Șarpele, ai cărui ochi 
s-au făcut roșii, pufnește și împrăștie în aer toate foile pe care le așezase anterior pe 
masă...spunându-i Luxului, într-o manieră bruscă, să vorbească în locul său...apoi 
se așează la loc. 
 Între timp telefonul continuă să sune. Luxul, care are ochii încercuiți cu 
negru și chipul unui copil, și care nu se vede, dar poate fi perceput, își drege vocea 
și spune: "Dragă suflet, vezi tu, în univers, după cum știi, nimic nu aparține cuiva 
anume (așa spune) și asta implică că toți te pot folosi așa cum cred mai bine. 
Nimeni nu te împiedică să cunoști. Și atunci, de ce tu, care ești atât de bun, ai vrea 
să ne interzici să facem lucrul pentru care ne-am născut? Tu te-ai născut pentru a 
cunoaște...și noi pentru a fi și a rămâne; bineînțeles, pentru a face asta, avem 
nevoie de acest corp, de această minte, de acest spirit și de tine; tu, pentru a 
înțelege, ai nevoie de lucrurile tale, noi de altele, și, din acest motiv, nu ni se pare 
corect ca voi să decideți să interveniți așa brusc. Adică, dacă vi se pare corect să 
faceți pe despoții, nu aveți decât, dar nu stă în natura voastră să procedați așa...sau 
mă înșel?" Spunând asta îi trage un cot Șarpelui, care chicotește în spatele 
ziarului... 



 Ușa din stânga se deschide și intră Blonzii cu cinci degete: veniseră primii, 
dar rămăseseră afară. Femeia rămâne în spate și decide să nu ia loc. Bărbatul, 
dimpotrivă, îi salută pe ceilalți, făcând semn din cap, și se așează. Acum sufletul îi 
adresează aceeași întrebare și lui. De ce faci toate astea? El privește iar în jurul său 
și, dându-și seama că este fixat cu privirea de Șarpe și de Lux, spune, cu un ton 
aproape șoptit, dar decis, că nu cunoaște bine situația, pentru că a fot informat de 
puțin timp. "După cum bine știi, aceasta este povestea." - și mișcă mâinile de parcă 
ar vrea să le arate situația, apoi își încrucișează iar mâinile la piept - "De fapt, 
spune acesta, sunteți făcuți cu adevărat bine." și, în timp ce spune asta, adună de pe 
masă foile împrăștiate de Șarpe, le bate pentru a le alinia și le așează iar pe masă. 
Femeia face un pas înapoi, Șarpele îi aruncă o privire și ea îl privește în ochi, ca și 
când ar vrea să-l sfideze, apoi scutură din cap. Masculul, dându-și seama de 
situație, se întoarce, o ia de-un braț și îi spune: "Relaxează-te!". 
 Sufletul se întoarce spre ea și o întreabă dacă este la curent cu toate acestea 
și ce anume are de spus în acest sens. Ea face un pas înainte, ridică privirea, și, în 
timp ce se grăbește să spună ceva, Luxul intervine și spune că la ei femeile nu 
vorbesc...și-l privește pe bărbat, care aprobă din cap. Șarpele respiră lung, mai mult 
pentru a diminua tensiunea.  
 Unul dintre cei trei, pe care doar sufletul îi poate vedea, îi face semn să 
treacă peste și să continue, pentru că oricum se poate reîntoarce mai târziu la acea 
temă. Acum sufletul ar vrea să-l lase pe spirit să vorbească, dar țiuitul telefonului 
este atât de insuportabil, încât decid să răspundă: "Ah! În sfârșit!" - spune Ringhio 
- "Să nu-mi spuneți că ați început fără mine? Știți doar că mie nu-mi plac 
șmecherii." "Nuuu!" - îi răspunde Luxul - "Am făcut asta doar ca să te scutim de 
discuțiile inutile. Atâta tot! Știi, sufletul ar vrea să știe de ce facem asta." Și 
Ringhio: "Eh, dragă suflet, îți spun imediat. Tu ești al meu. Nu ți-a spus nimeni 
asta? Atunci să-ți spună asta amicul tău care vrea să facă pe șmecherul. Întreabă-l 
și pe el cum s-au desfășurat în realitate lucrurile și mai întreabă-l și cine a fost 
primul care te-a băgat în cușcă. Vei vedea că vei fi surprinsă. Vei vedea, și doar 
atunci vei înțelege. Aici, după cum toată lumea știe, eu am dreptul să-i comand pe 
ceilalți, pentru că eu mă trag din el (și arată spre unul dintre cei trei, un bătrân). Da, 
poate a fost o greșeală, dar deja a trecut foarte mult timp și acum e momentul să 
încerci să îndrepți lucrurile: acum sau niciodată, dar vei vedea că vom reuși. Dar 
nici tu nu vrei ca lucrurile să devină așa cum au fost la începuturi. Lasă-ne să 
intrăm în lume ta și apoi vei avea același liber arbitru. Doar nu vrei să te privezi de 
ceva a priori? Pentru a fi cu adevărat liber să alegi trebuie să știi împotriva a ce te 
îndrepți, trebuie să încerci, să experimentezi, iar apoi vei fi liber să decizi. Dar și 
tu, pentru a cunoaște tot, trebuie să încerci tot; nu îți dai seama că el vrea să te 
constrângă să te refuzi pe tine însuți? Tu ești ceea ce este important; în locul nostru 
și el ar fi făcut la fel. Știi cum e...e ușor să joci rolul celui bun când ai spatele 



acoperit. Dacă ești atât de curajos și înțelept, scutește-ne cu toate tâmpeniile astea 
și du-ne la tine, așa ne vom putea confrunta de pe poziții egale." Ființa de lumină 
încuviințează din cap. Între timp militarii tot încearcă să spună și ei ceva, dar de 
fiecare dată când unul dintre ei deschide gura ceilalți se mișcă, întorcându-le 
spatele, pentru că, în realitate, nu interesează pe nimeni ce spun sau vor ei. Dar 
sufletul are nevoie să înțeleagă și punctul lor de vedere, și, adresându-i-se celui cu 
beretă, îi pune aceeași întrebare: "De ce faceți toate acestea?" Militarul rămâne 
tăcut un pic: este prima oară când cineva este interesat de părerea sa. Își drege 
vocea, mișcă gulerul cămășii și începe să vorbească despre un acord dintre ei și 
extratereștri. Recunoaște că ei nu au acces în toate locațiile și că ei îi însoțesc pe 
răpiți până la un anumit punct, iar mai departe ei nu știu ce anume li se face 
răpiților. Apoi ia cuvântul celălalt militar, îmbrăcat un pic mai diferit, care spune 
că din acest motiv uneori subiecții sunt răpiți și de militarii tereștri. Facem asta, 
spune el, pentru a afla ce anume li se face răpiților și pentru a verifica dacă 
extratereștrii ne spun tot adevărul. "Știi cum e...dacă am reuși să facem și noi ceva 
pentru noi...nu ar fi rău.". "Despre ce adevăr vorbești?" - bombănește Luxul - 
"Chiar ți se pare că suntem atât de proști? Te rog! Sunteți înconjurați de atât de 
multe minciuni încât nu ați înceta să ne serviți nici în fața unor dovezi clare. Veți 
ajunge în punctul în care vă veți autoelimina între voi. Din punct de vedere fizic nu 
noi vă vom distruge pe toți. La momentul potrivit vă veți distruge singuri unii pe 
alții, și, credeți-mă, acest moment nu va întârzia să apară. Bineînțeles, prietenul 
meu, Șarpele, vă va da o mână de ajutor. He! He! He!"  
 Între timp, femeia continua să scuture capul și să se apropie de spirit.  
 Sufletul observă totul de sus. "Spirit, spune-mi, tu ce părere ai?" Spiritul are 
vocea un pic tremurândă - este emoționat. "Să știi că eu nu știu ce să cred. Eu nu 
am încredere în ei iar acest lucru se întâmplă și deoarece pentru mine nu este ușor 
să comunic cu tine. Eu zic un lucru, dar ei modifică mereu ceea ce spun după cum 
au chef. Uneori nu am putere nici să respir. Tu știi ce este bine pentru tine, ce este 
bine pentru toți. Fiecare trebuie să meargă pe propriul drum și nu sunt prea multe 
de explicat. Fiecare trebuie să fie ceea ce este. Cum poți să-ți dorești să fii ceva ce 
nu ești? Frumusețea existenței constă în faptul că fiecare dintre noi, chiar dacă face 
parte dintr-un EU unic, este diferit de toți ceilalți, și, niciodată nu va putea exista 
altul la fel. Ești și vei fi mereu unic așa cum ești acum. Iar asta nu vă ajunge? Nu 
ați mai fi voi și nu este nimic mai teribil decât să nu mai fiți voi înșivă. Căutarea 
voastră disperată de a exista pentru totdeauna vă reduce la condiția în care uitați de 
voi. Priviți-vă! Torturați alte ființe vii în tentativa disperată de a trăi, având în 
vedere că oricum v-ați petrecut întreaga viață alergând după viață în sine. Soluția a 
fost sub nasul vostru, dar nu v-a ajuns și acum vreți să aruncați vina și frustrările 
voastre asupra noastră. Încetați! Încă mai aveți timp. Este adevărat, nu aveți prea 
mult timp la dispoziție, dar voi ați vrut asta." 



 

 



 
 "Mai termin-o odată!" - spune Luxul - "Care EU?...Eu nu am pierdu nimic. 
De ce nu vorbim despre identitatea ta? Fără suflet ai fi disperat și tu, nu crezi?" 
 "Eu" - zice spiritul - "m-aș fi acceptat sub orice formă, și, oricum nu aș fi 
putut să fiu altcineva, dar este inutil să vorbesc cu voi - ca și conștiință de sine voi 
sunteți sub zero. Și după ce vă veți atinge obiectul ce veți face? Vă veți petrece 
eternitatea alergând după moarte? Și, până la urmă, ultimul cuvânt încă nu a fost 
rostit." 
 Șarpele se încălzește, pufăie și ochii îi iau foc; bate cu coada pe podea, 
provocând vibrații puternice în toată camera. Se pare că sufletul nu este 
impresionat de acest lucru și i se adresează bărbatului îmbătrânit: 
 "Tu știi. Tu era atunci și știi: de ce te-am abandonat?" 
 "Lucrurile nu s-au petrecut chiar așa" intervine Ringhio. "Gândește-te bine!" 
 "Scuzați-mă!" - intervine omulețul din spatele ușii din dreapta - "Pot să spun 
și eu ceva?". "Nu ne interesează!" - afirmă plictisit Luxul - "Suflet, ascultă-mă pe 
mine: mintea îți traduce lucrurile, este adevărat, dar spiritul spune minciuni!" 
 Am terminat astfel vizualizarea, fără să închei discuția, pentru că m-am 
simțit rău. Nu am reușit să merg mai departe. Mi se tot făcea greață. M-am simțit și 
obosită și atunci am decis să întrerup discuția. A fost ciudat, pentru că era ca și 
când ar fi fost adevărat. Camera chiar era plină și că nu am suficient aer ca să 
respir. Dacă mă gândesc bine, aproape că simțeam materialele hainelor cu care 
erau îmbrăcați cei așezați la masă.  
 Militarul cu beretă avea o uniformă dintr-un material aspru, din acelea care 
înțeapă un pic.  
 Uniforma lui Cinci degete, cea albastră, era rece la atingere.  
 Pielea lui Cap în formă de inimă era ridată. Parcă ar fi uscată în interior.  
 Lăcusta, când se mișcă, scârțâie...Ce ciudat! 
 Omulețul din spatele ușii este foarte înalt, are aproape doi metri, foarte slab, 
cu pielea de culoare violet închis. Pare a fi un pic cocoșat, dar poate că acest lucru 
se datorează posturii. Are brațele lungi și parcă acestea ar fi acoperite doar de un 
strat de piele poroasă, uscată și ridată , așa cum este la noi cea de la coate. Pare 
îmbătrânit; cred că l-am mai visat în trecut, dar era altfel. Dar nu este bătrân; are 
ochii negri si are ceva lipit de bărbie (ca la faraoni). Bucățica lipită de bărbie s-ar 
părea că este făcută din straturi circulare, de culoare aurie, dar unde se lipește de 
bărbie este cu negru. Pe spate nu are nimic.  
 Ringhio este dintr-o lume tenebroasă, tristă, destinată să dispară. El nu mai 
are nimic.  
 Cei trei așezați în spate: pe cel din mijloc îl percep ca fiind uniunea și 
separarea celorlalți doi. Deține toate caracteristicile celorlalți doi, dar separate. Este 
cel care face ca separația să rămână așa cum este. Îl percep ca fiind o spirală care 



menține cele două universuri separate, pentru că altfel acestea ar risca să se 
unească. Cred că acesta este și Ființa care nu îmbătrânește, dar este și Bătrânelul. 
El a decis să rămână aici: stă în mijloc, ca în desen. Celălalt nu știu cine este. 
Trebuie să reflect la asta, pentru că îl văd, dar nu Eu vizualizez.  
 Militarii: unul are uniformă mimetică, dar de o culoare aprinsă. Nu are scris 
nimic pe fermoare. Altul are o șapcă tip bască, cu un simbol deasupra (nu văd bine 
desenul: aș spune că e roșu, dar trebuie să mă gândesc mai bine la asta). Are acest 
simbol și pe fermoarele uniformei. Al treilea are o uniformă albastru închis (dar un 
albastru diferit de cel al lui Cinci degete), având și el un chipiu, dar, contrar 
celuilalt, acesta l-a scos și l-a așezat pe masă. Primul are niște pantofi maro,    
dintr-un fel de piele neprelucrată. Sunt murdari de pământ. Cel arogant, adică cel 
cu bască, are piciorul mic. Uniforma are mai multe culori, pentru că firele din care 
este făcută sunt de culori diferite. Oricum, este o culoare destul de închisă.  
 Mai este și un alt tip de militar, dar pe care acum nu mi-l mai amintesc bine, 
poate unul dintre cei trei, dar nu știu să spun cu exactitate cine. L-am și visat. Îți 
amintești când ți-am descris acel loc, despre care nici măcar nu era sigură că se află 
pe Terra? Iată! Acolo mi se pare că erau militarii. În vis îmi amintesc că am stat 
acolo destul de mult. Îmi amintesc toate detaliile acelor camere și clădiri.  
 În timp ce urcam cu acel mijloc de transport imens, puteam vedea și în afara 
lui. Atunci am văzut și o întindere de pământ un pic roșiatic. În unele locuri părea a 
fi un pic argilos. Vegetație nu era și baza era împărțită în două părți. Se intra pe sus 
și apoi se cobora la alte etaje. O bucată din partea de dedesubt ieșea la suprafață și 
avea o culoare foarte asemănătoare cu terenul, poate un pic mai deschisă, dar nu cu 
mult; era aspră. Erau multe geamuri pe pereți (geamurile cred că erau blindate), de 
aproximativ 30 cm pe 35 cm. Dumnezeule! Îmi amintesc prea bine locul acela! 
Încerc să-ți spun și lucrurile pe care încă nu ți le-am scris.  
 Camera: ușa care închidea camera nu avea mâner în interior. Se putea 
deschide doar din exterior. Mai era o cameră în fața camerei mele, o alta într-o 
parte și alta în față. Coridorul care separa camerele nu era foarte larg, poate că avea 
doi metri.  
 Militarii erau acolo și aveau sarcina de a controla și a însoți. Dar acel loc e 
diferit de toate celelalte în care am fost. Nu este locul clasic al răpirii, de unde te 
iau și te duc iar acasă, odată munca lor terminată. Acolo era diferit. După cum ți-
am mai spus deja, sunt aproape sigură că am rămas acolo mult timp.  
 Clădirea era structurată astfel: intrarea era în punctul cel mai înalt al bazei. 
Pentru a ne apropia am luat-o la dreapta și am urcat. Intrarea era o cupolă mare, de 
culoare gri reflectorizant, transparentă și înconjurată de roci. Nu existau uși și se 
intra prin partea se sus. Se deschidea un fel de spirală, prin care se putea intra în 
interior. Odată ce se intra în interior, nu se mai putea ieși, pentru că pereții se 
închideau. Același lucru era valabil și când se cobora. Peretele de deasupra se 



închidea, dar rămânea deschisă un fel de gură de aerisire, prin care nicio ființă 
umană nu putea trece (cu diametrul de 5/6 cm). Așezământul era cu câteva nivele 
mai jos (cel puțin 4). Sub așezământ nu era nimic, dar dacă mergeai un pic în 
dreapta, dedesubt erau și alte nivele. Această clădire era foarte mare.  
 Dacă mă gândesc acum mai bine, cred că militarul care ne însoțea jos era cel 
cu bască. Era slăbuț. Mergea mereu, fără să se oprească. Era mereu foarte încordat, 
rigid, nu se pierdea niciodată cu firea. 
 Cred că este o ierarhie și pentru militari. Sunt unii care nu văd niciodată 
extratereștrii. Vreau să spun că cineva mă ia din cameră și mă însoțește la un alt 
militar, care mă însoțește la alt militar, care mă duce la extraterestru, iar acesta din 
urmă (militarul), la rândul său, nu poate merge peste tot. Primul militar nu 
cunoaște identitatea celui de-al treilea și tot așa. Militarul cu bască, în general, este 
brunet cu ochii închiși la culoare.  Nu vorbesc între ei în italiană, iar eu nu înțeleg 
nimic din ceea ce își spun în momentul în care mă predau unul altuia. Dar cred că 
este un tip de militar care este mai important. Adică: sunt militari care cred despre 
ei că sunt mai importanți. Cei care însoțesc au doar acel tip funcție, ca un loc de 
muncă. Însă sunt și alții, care cred că sunt mai importanți (bineînțeles că în 
realitatea valoarea lor este egală cu zero). Probabil că nici măcar nu sunt militari, 
dar sunt tereștri care îndeplinesc niște sarcini importante. Am un tablou un pic 
ciudat în fața ochilor, și, dacă ar trebui să fac o ierarhie a ființelor umane "rele" 
aliate cu extratereștri, acesta ar arăta așa: 
 ● militarii care te însoțesc la alți militari 
 ● cei care te duc la extraterestru 
 ● cei care fac proiecte pentru militarii care servesc de aproape o anumită 
categorie de tereștri (poate șefi de stat), care cred că se sunt într-o poziție 
"aproape" de egalitate cu extratereștri. 
 Cred că militarii ce răpesc ființa umană sunt: 
 ● Cei care te duc la extraterestru, pentru că vor să știe ce îți fac extratereștrii 
 ● Cei care te duc la alți militari, pentru că și ei ar vrea să știe ce li se face 
răpiților. 
 ● Și cred că te răpesc și cei care sunt imediat sub guvernanți, pentru că vor 
să știe dacă extratereștrii le spun adevărul.  
 Nu știu, uneori este ciudat, deoarece simt această bază, această situație, în 
mod foarte real, ca și când aș trăi-o în timp ce ți-o scriu.  
 Militarii și gradele acestora parcă ar fi măsurate în funcție de etaje: cu cât 
poți coborî mai mult în interiorul bazei, ceea ce înseamnă și să ai acces la 
informații despre experimente, cu atât mai mult ești un militar mai important (dacă 
mă pot exprima așa). Pe coridor, pe lângă militari, din când în când mai trece și un 
extraterestru, care, dacă nu mă înșel, este Lăcusta. Este dificil de descris, pentru 



îmi amintesc foarte multe detalii (și numărul de straturi ale bucăților de gumă lipite 
de tavanul camerei). 
  
 Din analiza acestui exemplu, care a fost selectat pentru că este foarte 
complet și descriptiv, ies la suprafață anumite informații recuperate de răpită la 
nivel conștient, după ce au fost preluate din memoria pe termen lung într-un mod 
cu totul inconștient.  
 De exemplu, Blonzii cu cinci degete (Orange) au venit primii, dar au intrat 
după aceea: acest lucru poate fi interpretat ținând cont de informațiile furnizate în 
hipnoză de alți subiecți, conform cărora extratereștrii Orange au ajuns înaintea 
celorlalți extratereștrii pe această planetă, dar sunt cei mai puțin influenți. Iată că în 
vizualizare inconștientul îi pune să aștepte în spatele ușii. Femela este mereu în 
spatele masculului și în toate hipnozele în care apar extratereștrii Orange, femela 
este mereu în inferioritate față de mascul în ceea ce privește conducerea și mereu 
stă în spatele lui.  
 Mai este un extraterestru ciudat și înalt, care rămâne tot afară. În desen este 
reprezentat în sus la dreapta, cu o bărbiță ciudată, o protuberanță sub bărbie. 
Aceasta este o descriere excelentă  a extraterestrului care i-a inspirat pe egipteni în 
când aceștia au construit identitatea zeului lor, Horus, cel cu ochiul în centrul 
frunții, despre care se vorbește și în Alien Cicatrix. Cea care efectuează exercițiul 
mesei rotunde nu are de unde să știe că acești extratereștrii nu mai apar în această 
parte de Univers, pentru că, spun ceilalți răpiți în timpul hipnozei, pasajul pe care 
aceștia îl utilizau s-a închis cu mult timp în urmă. Și iată că această rasă este 
vizualizată în spatele unei uși care nu se mai poate deschide.  
 Ringhio, sau Șase degete, care este legat de răpit doar prin intermediul unei 
conexiuni externe, deci, care nu se află în mintea răpitului, contrar memoriilor 
extraterestre active (MEA), în vizualizare poate interveni doar prin telefon, oferind 
informația că, dacă răpitul nu activează intenționat legătura, Ringhio este constrâns 
să nu intervină.    
 Atitudinile reciproce dintre Șarpe și Lux au fost exacerbate ca într-o 
comedie, dar se prezintă foarte clar natura raportului dintre ei și anumite trăsături 
ale caracterelor lor, amplificate și evidențiate în mare parte de exacerbarea 
inconștientului.  
 Cei trei care stau în fund (răpita a inventat o formă interesantă pentru masa 
rotundă), nu sunt altcineva decât Creatorul nostru, Creatorul lor (cel a lui Ringhio) 
și cel din mijloc, pe care doar sufletul îl poate vedea este Creatorul celor doi 
Creatori.  
 Dualitatea Universului a fost reprezentată perfect, spunând că cel care stă în 
mijloc este suma celorlalți doi, dintre care unul îmbătrânește și moare, dar celălalt 
nu. Asta pentru că unul ar avea suflet, pe când celălalt l-a pierdut la începutul 



timpurilor. Toate acestea confirmă povestea pe care o spun sufletele despre crearea 
Universului.  
 Merită atenția noastră și numărul de scaune disponibile și poziția pe care 
răpita o atribuie participanților la masa rotundă. Trebuie să fim atenți la militari, nu 
doar la locul unde se așează, ci și la numărul de scaune care sunt la dispoziția lor, 
pentru că acel număr ne spune câte tipuri de militari sunt implicați în toată treaba 
aceasta.  
 Două tipuri de militari sunt îmbrăcați cu tonalități diferite de verde, așa cum 
îi descriu toți răpiții și în hipnoză.  
 
 
 Exemplul numărul 2 
 
 
 În acest exemplu este impresionat faptul că, fără ca măcar să li se furnizeze 
instrucțiuni răpiților, aceștia reușesc și singuri să facă ceva bun.  
 Dar să dăm cuvântul unei alte răpite, care îmi scrie următoarele: 
 
 ...Am citit în cartea dumneavoastră (Alien Cicatrix - n.a.) despre o răpită 
care se eliberează de Lux. Am încercat și eu în seara aceasta. Poziție de yoga și 
relaxare, respirație, etc., până când am intrat într-o stare de liniște în care eu și 
sufletul puteam vorbi liniștiți.  
 I-am vorbit despre Lux, dar nu foarte mult. Știa deja tot și se părea că ar fi 
așteptat doar acordul meu...și așa a și fost. Iată ce s-a întâmplat (cine știe dacă s-a 
întâmplat în realitate sau dacă m-a condiționat ceea ce citisem...nu aș putea să 
spun, dar era chiar sufletul). La un moment dat, după o lungă concentrare și după 
ce vocea mea spunea "gonește-l acum, acum, acum; trebuie să pleci, lasă-ne în 
pace, etc.", în fața feței mele fizice, dar eu stând cu ochii închiși, a apărut imaginea 
unei lumini, dar nu o lumină albă, ci o lumină mai mult cețoasă. Părea capul unui 
copil cu doi ochii negri, dar eu cunoșteam deja acea față, doar că mereu am 
considerat-o ca fiind un extraterestru gri. De la depărtare semăna cu fața unui 
extraterestru gri, doar că era neclară și impalpabilă, dar forma și ochii semănau 
mult cu cei ai unui extraterestru gri și asta te poate induce în eroare. Era în afară, în 
fața mea și mă fixa cu privirea, apoi o formă de energie închisă la culoare îl 
închidea ca în interiorul unei flori. Petalele florii se închideau, iar el se simțea rău 
în interiorul acelei chestii...  
 Am avut o frumoasă senzație de libertate...de seninătate.  
 Însă, înainte de a-l vedea pe acest idiot, sufletul ieșise din mine; să spunem 
că sufletul plutea în aer ca și când ar fi vrut să rezolve treaba de sus. Trebuia să 
vadă unde sunt toți, și, la un moment dat, o lumină mare s-a așezat în fața lui, ca și 



când el ar fi fost ceva frumos, iar acea lumină încerca să-l prindă, pentru a-l 
îmbrățișa. Eu nu sunt credincioasă, dar m-am gândit: "Pare a fi un Dumnezeu. Ce o 
fi cu lumina asta?" Mă gândeam la ceva bun, dar sufletul știa că nu era așa și 
încerca să se elibereze; chestia asta vroia să îl prindă, înșelându-l, dar nu a reușit, 
pentru că sufletul a fugit și și-a îndeplinit treaba, împreună cu mine.  
 Cine știe dacă totul a fost adevărat sau dacă a fost doar o dorință de-a mea, 
dar voi reîncerca în fiecare zi. În fiecare zi și în fiecare noapte.  
 
 Din analiza acestui exemplu se vede că este suficient să se urmeze niște 
instrucțiuni exacte ca lucrurile să funcționeze. Bineînțeles, acestei răpite nu-i 
explicasem nimic în legătură cu tehnica care trebuie utilizată, pe care o descriu 
pentru prima dată în această lucrare. A fost ca și când mi-aș fi văzut confirmate 
ipotezele pe o bază total experimentală. Nu se poate vorbi despre o influențare a 
răpitei din partea mea, aceasta necunoscând deloc metoda SIMBAD.  
 Exercițiul său a fost dictat în mod spontan de inconștientul său, adică de 
sufletul său.  
 Se poate observă că răpita, la un moment dat, spune că nu-și dă seama dacă 
ceea ce vizualizează este realitate sau fantezie. De fapt, zona creierului care este 
solicitată de această vizualizare este aceeași care produce și imaginile virtuale, dar 
și cea care interpretează imaginile percepute în mod real din exterior, astfel încât 
creierul nu este capabil să perceapă vreo diferență între cele două solicitări.   
 Oare sufletele au început să-și vorbească între ele singure? Să-și transfere 
informațiile prin acel canal subtil care le unește pe toate? Trebuie să spun că în 
ultimele doisprezece luni acest lucru a început să se întâmple, chiar dacă într-un 
ritm foarte lent. Este încă devreme să vorbim în acești termeni și nu am încă nicio 
probă științifică plauzibilă pentru a afirma acest lucru. Am doar o puternică 
senzație că lucrurile încep să meargă din ce în ce mai rău pentru extratereștri.  
 
 
 Exemplul numărul 3 
 
 
 Iată ce povestește o altă răpită: 
 
 Invitați: Sufletul, Spiritul, Mintea. 
Eu: Vrem să înțelegem cum stă treaba. În primul rând vreau să te întreb ceva pe 
tine, Suflet: Vreau să știu care este situația și vreau să știu dacă blondul mai este in 
interiorul nostru.  



Sufletul: Nu. Nu mai este. A plecat. Însă în acest moment situația este delicată, 
pentru că ar putea să se întoarcă să ia niște informații de care are nevoie și pe care 
le-a lăsat în creierul tău.  
Eu: De ce informații are nevoie și, mai ales, cum ar putea să se întoarcă? Eu am 
crezut că l-am trimis acolo unde este conștiința sa. Dacă s-a întors acolo, atunci nu 
ar trebui să se mai întoarcă.  
Sufletul: S-a întors, dar nu a rămas mult acolo. A decis să se întoarcă pentru a face 
ceea ce i-ai spus tu, să vorbească cu ai lui despre problema acestui război. Dar ar 
putea și să se întoarcă la tine, pentru că în interiorul tău sunt niște chestii care ar 
putea să-i fie utile.  
Eu: Dar eu l-am gonit. Cum poate să se întoarcă? Chiar nu înțeleg acest lucru. În 
acea conștiință unde s-a dus el se dizolvă în tot. Nu este posibil să te întorci de 
acolo. Ceva nu se potrivește și eu nu înțeleg. Deci, trebuie să înțeleg.  
Sufletul: Trebuie să înțelegi că conștiința acestora este diferită de a noastră. 
Conștiința lor este ca ceva de plastic, care se alungește și se contractă (imaginea 
unei plasme de culoare verde, ca și când Dumnezeul lor se poate împărți în multe 
bucățele, dar se poate recompune și într-o masă imensă), se dezlipește și revine să 
fie ceva izolat, apoi se lipește din nou. În general, noi facem ceva asemănător cu 
Sufletul. Ei nu au Suflet, și, deci, singurul mod pe care-l au de a fi în același timp 
atât un tot, cât și o parte, este acela de a utiliza această conștiință. El se va întoarce, 
pentru că trebuie să facă ceva. Trebuie să vorbească cu ai lui și să-i facă să 
înțeleagă cum stau lucrurile, dar trebuie și să opereze ceva pe ființa umană, și, 
pentru a face acest lucru are nevoie de informațiile care sunt în creierul tău: cele pe 
care nu a putut să le ia cu sine. Din acest motiv se va întoarce. Însă noi nu trebuie 
să-i permitem să intre din nou. Dacă va dori ceva, orice, o va face din afară și doar 
din afară. Nu va mai putea intra. Vom face acea zonă din creier inaccesibilă. Va 
putea acționa doar din afară. Pentru a acționa din afară va avea nevoie de un corp, 
deci, este posibil să vină cu un corp. Va veni cu un corp și te va întreba niște 
lucruri. Să ții minte că aceștia au o cunoaștere limitată a lucrurilor, mai ales cu 
privire la lucrurile ce privesc modul de a întreba și de a interacționa cu ființa 
umană, pe care aceștia încă o consideră ca fiind proprietatea lor, în ciuda a tot ce  
s-a întâmplat. Va trebui să fii foarte atentă, va trebui să fim foarte atenți. Va trebui 
să-l facem să înțeleagă cum ar trebui să se comporte, pentru că acum el este într-o 
situație un pic mai diferită față de ceilalți. El am mers spre conștiință, iar apoi a 
mers iar în spate. Asta înseamnă că el își amintește ce este conștiința și își 
amintește ce s-a întâmplat. Dispunând de aceste informații noi am putea să ne 
apărăm și să facem astfel încât informațiile pe care le vrea să-i fie furnizate în cel 
mai bun mod posibil, astfel încât nouă să nu ne facă rău și, mai ales, să nu-ți facă 
rău ție. Acum el știe, știe că îți face rău prin ceea ce face. Înainte nu știa asta. 
Acum se poate discuta cu el. Dar să nu faci din asta o obișnuință. O vei face doar 



cu el, o singură dată, când el va veni să-ți ceară informațiile care îi sunt necesare. 
Altfel ai risca să te lași iar folosită, așa cum s-a întâmplat până astăzi, iar noi nu 
vrem să ne mai lăsăm folosiți. Acest lucru l-am stabilit deja.  
Eu: Suflet, tu îmi spui că el se va întoarce la mine. Va dori niște informații. Îmi 
spui că se va întoarce cu un corp. Pentru a mă lua? Vrei să-mi spui că va pune iar 
mâna pe mine? 
Sufletul: Se poate întâmpla, chiar dacă știu sigur că cu tine nu mai pot face nimic.  
Eu: Spirit, tu ce părere ai? 
Spiritul: Cred că Sufletul are dreptate și simt chiar simt un pic această conștiință, 
cea de care sunt legat. Știu că acestea sunt intențiile sale. În orice caz, dacă noi 
rămânem uniți, Suflet, Minte și Spirit, dacă stăm toți strâns legați și înfruntăm toți 
trei împreună situația, atunci putem evita ca acest lucru să devină periculos.  
Eu: De acord! Mai este un scaun gol, și, dacă mai este cineva în interiorul meu, aș 
vrea să-l invit să se așeze pe acel scaun, pentru a putea conversa și a clarifica 
pozițiile respective...nu,  nu mai este nimeni. Nu mai este nimeni, nu-i așa? (Aici 
cred că am făcut o eroare de procedură. După ce citiți tot, să îmi spuneți dacă este 
așa. După părerea mea prima dacă ar fi trebuit să pun întrebarea despre proiect și 
apoi să chem pe cineva în scaunul gol.). Mă poate ajuta unul dintre voi să clarific 
ce se întâmplă cu acești militari? De ce acum sunt atât de interesați de mine? De ce 
atunci când m-au luat și m-au dus la munte, au aplicat acel procedeu de controlare 
a impulsurilor, pentru a vedea dacă el mai este acolo? De ce este atât de important 
pentru ei? Și de ce cei îmbrăcați în verde-kaki data trecută m-au predat 
israelienilor? Acum ce mai caută? 
Sufletul: Caută memoria sa. Dar mai ales pe el îl caută, pentru că el era cel care 
stabilea strategia și știa care erau persoanele cele mai potrivite pentru proiect.  
Eu: Ce proiect? (Aici transmisia s-a blocat. Scaunul liber a rămas liber, dar în 
spatele scaunului, un pic mai în spate în sală, la dreapta mea, spre ieșire, acum era 
un militar în uniformă verde-kaki). Ce se întâmplă? De ce nu vă mai aud?...Cine a 
fost? Cine ești tu? Ce vrei? 
Militarul: Vreau să te împiedic să descoperi aceste lucruri.  
Eu: De ce nu ar trebui să le descopăr? Tu ești un militar. Ce faci aici? Ce faci în 
interiorul meu? 
Militarul: Tu nu ai dreptul să pui aceste întrebări și nu ai dreptul să mergi și să-ți 
bagi nasul în treburi care nu te privesc.  
Eu: Ba mă privesc! Acesta este corpul meu, acesta este spațiul meu, este reuniunea 
mea! Sunt Sufletul meu, Spiritul meu și Mintea mea. Tu ești din afara mea și deci 
nu trebuie să fii aici. Trebuie să pleci! 
Militarul: Ah, nu! Nu plec! Trebuie să mă asigur ca totul o să meargă așa cum 
trebuie și că tu nu faci lucruri tâmpite, cum ar fi acesta. Nu ai acest drept! Până la 
urmă ți-am explicat deja asta, și încă de mai multe ori. Lucrurile astea le facem și 



pentru voi. Ar trebui să ne fii recunoscătoare pentru asta. Te scoatem din probleme. 
Ieșim noi și te scoatem și pe tine.  
Eu: Nu, nu. Nu-i bine. Încurcăturile sunt ale voastre și ne-ați băgat și pe noi în ele. 
Hai să nu încurcăm lucrurile! Și, până la urmă, ce nu ar trebui să știu? Despre ce 
proiect vorbea? Ce vreți de la el? La ce vă este de folos? 
Militarul: Sincer să fiu, nouă nu este trebuie la nimic. Ba este mult mai bine dacă 
dispare (foarte deranjat). 
Eu: De ce? De ce veți să dispară? 
Militarul: Pentru că el are ideile sale, care nu coincid cu ale noastre.  
Eu: Și care ar fi ideile voastre, care nu coincid cu ale sale? 
Militarul: Păi, noi trebuie să înțelegem cum naiba să-i gonim pe ăștia de aici. 
Vrem să-i gonim, dar și să obținem niște foloase. Ne-au fost foarte utili. Am înțeles 
unele lucruri pe care nu le știam.  
Eu: Și care ar fi aceste lucruri? Pun pariu că pot să ghicesc. Sufletele noastre. Cum 
să le luați, puterea lor, caracteristicile lor. Ceea ce putem noi să facem cu sufletul 
nostru. Iar aceia dintre voi care nu au suflet spun: "Bine, îl vom obține." Însă 
amicii voștri extratereștri nu vor să vi-l dea. Exact! Vor să îl țină numai pentru ei. 
Doar se folosesc de voi, este adevărat? Asta ați înțeles și voi. Și acum vreți să-i 
goniți, dar în același timp vreți să ajungeți la finalul proiectului și vreți sufletele 
pentru voi. Nu e așa? Iar el, Vasci, este cel care are cunoștințele pentru a ajunge la 
finalul proiectului, împreună cu ceilalți ca el, care știu și ei. Astfel, voi nu vreți să 
ajungă la finalul proiectului și vreți să-l goniți, dar în același timp vă interesează 
ceea ce are să vă spună, ceea ce este în capul meu. Iată de ce insistați atât de mult 
și de ce m-ați înmânat acelora. Aceia cu Lăcustele. Nu vă dați seama. Chiar nu vă 
dați seama! Dar nu ați înțeles încă cât de nenorociți sunt ăștia? Nu vedeți că urlă 
mereu? Și ce fac despoții? Ocupă cazărmile voastre! Vă umilesc! Și cu toate 
acestea voi le rămâneți alături; cum de puteți face așa ceva? 
Militarul: Păi pentru noi sun o formă de protecție.  
Eu: Sigur că da...protecția...sigur...protecția! Și voi credeți că ei vă protejează așa, 
pentru că vă plac? Hm? Au și ei interesele lor. Și când vor obține ceea ce îi 
interesează vă vor da un șut în fund și la revedere. Mulțumim frumos armată 
italiană! Asta veți obține.  
Militarul: Nu ne vom lăsa păcăliți.  
Eu: Daaa....nu vă veți lăsa păcăliți! Chiar vreau să văd asta! Dar de ce nu vrei ca eu 
să știu lucrurile astea? Poate vă pot fi de ajutor, chiar dacă ție nu ți se pare că este 
așa. Poate pot reieși niște lucruri care vă sunt și vouă utile. Și astfel facem pace. 
Dar fără să invităm și extratereștrii, israelieni sau alte rase. Ne ajutăm între noi, ca 
între prieteni.    
Militarul: Ești periculoasă.  



Eu: Periculoasă? Hai să fim serioși! Ai văzut cum m-ați luat aseară? Ce pericol 
sunt eu? M-ați luat imediat. Nu am putut face nimic, nu am reușit să plec nicăieri. 
Nu ai cum să spui că sunt periculoasă!  
Militarul: Cel care sapă prea mult și care știe prea multe este periculos.  
Eu: Iar cu secretele astea...oricum acum nu mai aveți secrete. Am înțeles care este 
scopul vostru. Lăsați-mă să-mi văd de treburile mele. Te asigur că nu-ți va părea 
rău. Însă nu înțeleg ce faci tu în capul meu...ești în vizită sau ești prezent mereu? 
Militarul: Nu, sunt în vizită.  
Eu: Ah! Deci, din când în când tu vii să controlezi.  
Militarul: Nu. Nu vin. Păi cum aș putea să vin? Nu pot intra în interiorul tău. Doar 
înregistrez.  
Eu: Ce înregistrezi? 
Militarul: Semnalul. Semnalul tău.  
Eu: Semnalul meu...deci este ceva care produce acest semnal. Da...mă tem că da, 
nu-i așa? 
Militarul: În capul tău.  
Eu: În capul meu? Unde? Unde în capul meu? Unde ați băgat chestia asta?...Nu 
vrei să-mi spui. Dar eu cred că știu unde. Cred că este deasupra ochiului drept, 
pentru că din când în când simt acolo niște sfârâituri. Deci mă tem că acolo l-ați 
pus. Nu-i așa? 
Militarul: Nu chiar.  
Eu: Mmmm...Nu chiar. Ce înseamnă "nu chiar"? 
Militarul: Tu pui prea multe întrebări și acesta nu este momentul pentru a le pune. 
Ai grijă! S-ar putea să-ți pară rău.  
 
 Aici se termină al doilea exemplu, pentru că răpita a fost deranjată de 
telefonul care a început să sune. La începutul exercițiului răpita era eliberată de 
Lux, Ringhio și MEA, care fuseseră eliminați în prrecedență. Dar rămâneau 
puternicele interferențe militare și masa rotundă ia altă formă față de primul 
exemplu. Orice subiect care efectuează vizualizarea mesei rotunde, merge să ia 
datele din zona de memorie pe termen lung, unde există toate informațiile, chiar și 
cele reale pe care conștientul nu le-a citit niciodată, dar care au fost înregistrate și 
percepute de către inconștient.  
 
 
 
 
 
 
 



 Exemplul numărul 4 
 
 
 Acest răpit a auzit despre experiment de la o altă răpită și a făcut și el 
exercițiul, așa cum a putut mai bine. După cum se va putea observa, acest exemplu 
nu este atât de complet, pentru că, neavând cum să discut direct cu acesta despre 
experiment, el NU A URMAT O PROCEDURĂ RIGIDĂ, dar oricum mi-a trimis 
acest rezumat interesant:  
 
 ...zilele astea am putut schimba niște emailuri cu A...în orice caz, îi ceream 
niște sfaturi practice despre cum aș putea să-mi dau seama de interferența lor și  
mi-a vorbit despre metoda mesei rotunde...Astăzi, la sfârșitul ședinței mele de 
yoga, am încercat și eu metoda și am invitat la masa rotundă următoarele 
personaje: pe mine (mintea), spiritul, sufletul, Luxul, Ringhio, Axthir 
(extraterestrul din MEA sa - n.a.) și pe alții care ar vrea să participe. Luxul, 
Ringhio și Axthir nu au venit, scaunele lor rămânând goale. Nici măcar nu au 
răspuns la chemare. După părerea mea s-au mutat. Atunci am întrebat dacă mai era 
cineva care ar dori să ni se alăture și dintr-o dată am spus: "Ah, da, vino tu!" și 
acest bărbat (un militar) a spus "Nu, la naiba, la naiba, porcăria naibii, nuuu!" 
(scuză-mi vulgaritatea, dar am redat textual). Deci, era foarte enervat, ca și când ar 
fi fost luat prin surprindere. Nu îl vedeam, dar îi simțeam prezența, chiar dacă, 
după ce s-a exprimat în mod colorat a rămas tăcut. I-am acordat cuvântul spiritului 
meu, care a spus: "Trebuie să creștem, să ne ridicăm, trebuie întărită legătura cu 
sufletul și cu restul." Apoi am dat cuvântul sufletului meu, care  spus: "Acum că 
suntem liberi putem progresa liniștiți, și, dacă acești bărbați nu ne vor pune bețe-n 
roate, așa va fi." Bineînțeles că se referea la militari. Și atunci am dat cuvântul 
militarului și l-am întrebat cum se numește. Mi se părea că acesta răspunde forțat, 
adică era ca și când l-aș fi constrâns să-mi spună cum se numește. A spus și cum se 
numește, dar numele nu mi-l mai amintesc; de numele de familie sunt sigur. A spus 
că se numește..., apoi m-a sunat tatăl meu la telefon, m-am trezit brusc și nu am 
mai putut continua această ședință, dar cred că voi încerca iarăși în zilele 
următoare.  
 ……. 
 …Astăzi am încercat să refac masa rotundă și i-am chemat iarăși pe toți. 
Luxul, Ringhio și Axthir nu au venit. Tăcere absolută. Însă l-am chemat pe militar, 
care cred că asculta. Când m-am gândit la acest bărbat, mi-a venit imediat în minte 
imaginea unui militar cu două căști negre și cu un aparat lângă el. Nu știu de unde 
a apărut această imagine sau dacă este fructul imaginației mele. Ideea este că atunci 
când eu l-am interpelat, el vroia să rămână tăcut, dar oricum răspundea la 
întrebările mele. Se numește ... , are 38 de ani și de 10 ani este în batalionul San 



Marco, dar nu a vrut să-mi spună și departamentul special de care aparține. După 
ce mi-a furnizat aceste informații a avut loc un dialog între noi și am încercat să-i 
spun că nu trebuie să procedeze așa, și, apoi, i-am explicat cum ar trebui să 
acționeze după părerea mea. L-am rugat să vorbească cu șefii săi, pentru că răpiții 
sunt ființe umane și trebuie să fie tratați cu respect. Până la urmă, interesul de a ne 
elibera de extratereștri este unul comun. După părerea mea, trebuie să colaborăm, 
dar asta doar dacă militarii se comportă diferit... Să vedem ce o să se 
întâmple...oricum, nu voi scrie pe forum despre asta, dacă preferi așa. Care ar fi 
celălalt motiv pentru care să nu vorbesc despre asta? Pentru că mă pot împușca sau 
pentru că am putea să le stricăm surpriza? Eh, eh, eh...Pe curând! 
 
 Trebuie precizat faptul că acest răpit se eliberase deja de paraziții săi și de 
Memoria Extraterestră Activă cu ajutorul hipnozei, și, după cum se poate observa 
din povestirea sa, scaunele lor, în reuniunea virtuală, rămân goale. Este constrânsă 
să intervină singura persoană care poate face asta - militarul. Răpitul nu se așteaptă 
în mod conștient la ceea ce urmează să se întâmple, dar inconștientul său îi 
furnizează informațiile din memoria pe termen lung.  
 
 
REALITATEA VIRTUALĂ INTERIORĂ ȘI EXTERIORĂ A RĂPITULUI 

 
 
 Imediat după ce am propus aceste exerciții, am observat ceva foarte ciudat: 
răpitul simula, dar se întâmpla ceva și în mod real. În timpul unor mese rotunde 
simulate, sufletul, de exemplu, își îndreptase degetul spre Ringhio, iar acesta se 
"topise ca zăpada în soare", dacă mă pot exprima astfel. Lucrul acesta nu mi-ar fi 
atras atenția, dacă nu s-ar fi părut ca răpitul ar fi eliminat cu adevărat parazitul. El 
era convins că reușise, trăia mai bine, avea mai multă energie și răspundea pozitiv 
la tot, în contextul vieții sale de zi cu zi.  
 În experimente asemănătoare și alți răpiți vizualizaseră eliminarea MEA, a 
extraterestrului Orange și se părea că acest lucru se întâmplase cu adevărat. 
Militarii interacționaseră imediat cu răpitul, și, reconstituirile din hipnoză au 
evidențiat, fără niciun fel de dubiu, că intervenția militarilor avusese scopul de a 
verifica dacă extraterestrul chiar fusese eliminat din mintea răpitului.  
 Deci, ce se întâmpla? 
 Chiar dacă părea incredibil, acest lucru era chiar banal.  
 Găsisem o metodă pentru a crea un raport virtual între voință, conștiință, 
suflet și extratereștri. Actul de voință creat astfel putea modifica și virtualitatea 
exterioară. Cu alte cuvinte, extratereștrii erau expulzați fără posibilitatea de a 
reveni. Probabil la fel cum anumite persoane, în anumite circumstanțe, erau 



capabile să se vindece singure de boli terminale, vizualizând în minte cum 
tumoarea se dizolvă zi după zi. Răpiții învățau să pună în scenă o vizualizare 
virtuală capabilă să îndeplinească miracolul de a goni extraterestrul la el acasă.  
 Creierul nu poate face diferența dintre ceea ce vede în mod real și ceea ce 
vede în mod imaginar, asta pentru că tot de virtualitate ar fi vorba. Trebuie precizat 
faptul că realitatea reală aparține doar componentei de conștiință și nu aparține 
Spațiului, Timpului și Energiei. În Conștiință se află voința, iar în voință stau 
forțele creatoare ale arhetipurilor, și, în acestea se află capacitatea de a acționa ca 
operatori lineari hamiltonieni pentru a modifica Universul. Nu trebuie să credeți că 
acesta este un discurs de tipul new-age. Putem să-l abordăm și dintr-un punct de 
vedere mai solid. Să admitem că dorim să eliminăm MEA prin această metodă. 
MEA se află în mintea noastră. Tot ceea ce vedem noi din realitate, vede și 
Memoria Extraterestră Activă (MEA). Astfel, dacă noi vizualizăm o scenă care nu 
există în exterior, ci doar în creierul nostru, MEA va crede că această scenă este 
reală și va trăi acea scenă ca și când aceasta ar fi realitate exterioară.  
 Găsisem o metodă prin care să încătușăm MEA într-o virtualitate creată de 
noi înșine. Puteam încătușa MEA în mintea noastră, să vizualizăm sufocarea ei și 
MEA s-ar fi sufocat imediat, pentru că virtualitatea ar fi fost pilotată de voința 
noastră, care, de altfel, este cu mult superioară față de cea a oaspetelui. Nu numai 
că puteam construi o virtualitate care ne permitea să modificăm unii parametri și 
din exteriorul minții noastre (efectul MT, a se vedea mai sus - n.a.), ci puteam și 
constrânge în această virtualitate pe oricine locuia în mintea noastră, pentru că 
aceștia ar fi văzut, ascultat, trăit, auzit, tot ceea ce noi am decis să-i facem să 
trăiască și să perceapă în mod virtual.  
 Din acest punct de vedere, exercițiul mesei rotunde depășise și cele mai mari 
așteptări ale mele.  
 Dar asta nu era tot.  
 
 
 DAR MILITARII SE POT ELIMINA? 
  
 
 Am ales exemplul numărul 4 al mesei rotunde virtuale pentru că în timpul 
desfășurării sale se petrece un lucru impresionant: intrarea unui militar, prin ușa 
din spatele camerei. Ce se întâmplă în mintea răpitului care efectuează exercițiul? 
El preia datele pe care le are în memoria pe termen lung; aceasta conține și datele 
despre militari și aceștia sunt reconstituiți într-un context virtual intern. Până aici 
nimic nou, dar răpitul care efectuează vizualizarea are o identitate, dar care nu pare 
să corespundă militarului. Este adevărat că militarul apare din fundul camerei, ceea 
ce, în mod arhetipic, înseamnă că  mintea îi spune subconștientului că nu știe cine 



este acel militar (apare din partea întunecată = de parte și din întuneric), dar 
militarul interacționează cu el aproape contrar voinței sale. De fapt, când militarul 
îi vorbește despre microcipul din craniu, răpitul spune că-l are deasupra ochiului 
drept, dar militarul nu vrea să intre în detalii suplimentare și declară că lucrurile nu 
stau chiar așa. Spune și că nu se află în mintea răpitului (păi cum ar putea să fie?), 
deoarece coordonează legătura din afară.   
 Este posibil ca această simulare să fie atât de bine realizată încât creierul 
celui care operează vizualizarea să fie capabil să preia informații pentru a-și realiza 
personajul atât din memoria pe termen lung, cât și să ia dintr-o altă parte informații 
inventate pentru a realiza simularea militarului?  
 Acest lucru nu este posibil conform teoriei lui Kosslin, deoarece creierul 
tinde să nu creeze informații inexistente.  
 La prima vedere ne-am putea gândi că fraza în care militarul spune că 
lucrurile nu stau chiar așa, poate însemna că răpitul nu posedă aceste informații și 
că, prin urmare, acesta îl determină pe militarul virtual să răspundă cu o frază în 
care lipsește informația de care nu dispune.  
 Astfel că, l-am rugat pe răpit să meargă până la capăt cu această problemă și 
să vizualizeze o altă discuție cu militarul. Iată rezultatul: 
 
 
 Exemplul numărul 5 
 
 
 Închid ochii; mă calmez, mă concentrez, îmi golesc mintea și când sunt 
pregătit fac să apară în mintea mea sala de conferințe, cu masa lungă și ovală; în 
fața mea stă așezat sufletul, în stânga mea spiritul. În dreapta mea, puțin mai în 
spate față de masă apare iarăși militarul în uniformă kaki. De această dată nu a fost 
invitat și prezența lui acolo mă deranjează.  
Eu: Ce faci tu aici? Cine te-a chemat? 
Militarul: Nimeni.  
Eu: Normal că nu te-a invitat nimeni! Atunci de ce ești aici? 
Militarul: Pentru a asculta conversația.  
Eu: Nu! Poți veni în acest spațiu doar dacă te chem  eu! Iar acum nu te-am chemat. 
Te rog să ieși. Acum militarul are o față teribilă, dar se întoarce spre partea din 
spate a camerei. Acolo este o ușă albă, din acelea rabatabile, care se ridică când se 
deschide și se coboară când se închide; acum ușa se ridică. Militarul se îndreaptă 
spre ușă, și, odată ieșit, centura rulantă coboară în jos, sigilând camera. Apoi respir 
lung și ajung la punctul esențial. Am convocat această conferință pentru a afla de 
ce, de ieri după-amiază mă deranjează ochiul drept: o durere ca și când ceva m-ar 



frige, ar pârâi în spatele sprâncenei mele. De ce am această problemă? La ce ar 
trebui să ne așteptăm? 
Sufletul: Că se întorc. Că încearcă din nou.  
Eu: Cine? 
Sufletul: Blonzii și militarii, împreună. Vor forma o coaliție și în acest moment 
trebuie să remedieze ceea ce s-a întâmplat.  
Eu: De ce  trebuie să remedieze? De ce este atât de important? 
Sufletul: Pentru că au ajuns în punctul în care este necesar să termine, iar pentru ei 
să termine înseamnă să obțină toate Sufletele pe care le-au gestionat și urmărit de-a 
lungul acestor ani. Dar pentru a face acest lucru au nevoie de informațiile care se 
află în capul tău. Au nevoie de ele atât militarii cât și blonzii. Din acest motiv se 
vor întoarce. În această noapte sau în următoarele. Trebuie să te aștepți la asta.  
Eu: Și ce putem face? 
Sufletul: Să fin conștienți de ceea ce se întâmplă. Să rămânem lucizi în momentul 
în care se întâmplă și să ne folosim de conexiunea noastră pentru a ști ce să facem 
la momentul potrivit. Nu vom permite să-i lăsăm să-și îndeplinească planurile, nu 
prin intermediul tău și al nostru. Acest lucru trebuie să fie clar și îi vom face să 
înțeleagă asta în orice mod posibil. Nu mai suntem dispuși să acceptăm nimic din 
partea lor.  
Eu: Da. Am văzut ce s-a întâmplat cu Ringhio. 
Sufletul: Exact. Așa că stai liniștit. Noi avem cuțitul în mână știm cum să-l 
folosim.  
Spiritul: Da, stai liniștit. Nu trebuie să te temi. Suntem deja un singur lucru și nu 
mai au ce să ne facă.  
Eu: Da, dar...militarii...ei sunt o problemă.  
Sufletul: Te vom ajuta, ne vom ajuta reciproc. Este unicul mod pe care-l avem de a 
reuși.  
Spiritul: Da, așa este. Vom înfrunta fiecare lucru la timpul său. 
 
...reapare militarul în uniformă kaki; nici de această dată nu a fost invitat și iarăși 
deranjează prin prezența sa.  
 
Eu: Tot tu ești! Ce vrei? 
Militarul: Să controlez, mi se pare clar (cu un ton arogant și nerușinat). 
Eu: Dar cine ți-a dat dreptul să controlezi? De ce faci asta? Aș vrea să știu asta! 
Militarul: Și de ce ai vrea să știi asta? 
Eu: Cine răspunde la o întrebare cu altă întrebare ascunde ceva și nu vrea să 
răspundă...sau face asta pentru că nu știe ce să răspundă. Care dintre cele două 
variante este?  
Militarul: Niciuna. Doar că nu sunt obligat să-ți răspund.  



Eu: Nu, nu ești obligat să-mi răspunzi. Însă ar fi bine dacă ai face asta! Ar fi și o 
dovadă ce ești educat...nu, la antrenamente nu vă învață și despre maniere! În 
realitate, voi chiar sunteți prea puțin educați.  
Militarul: În fine! Termin-o! Nu mai spune tâmpenii! Pot să știu ce faci? Ce 
înseamnă conversația asta? Ce înseamnă camera asta? Această masă, aceste 
scaune, de unde au apărut? Cum ai reușit să le creezi? 
Eu: Glumești, nu? Îmi spui că nu știi cum? 
Militarul: Nu, nu știu. Și nu înțeleg nici cum de am ajuns aici, în această cameră. 
Nu am vrut să ajung aici, dar tot am ajuns aici (aici enervarea se transformă în 
disperare). M-ai întrebat cine m-a invitat...nimeni, dar nici eu nu m-am invitat 
singur. Crezi că îmi place să fiu aici? Lăsați-mă să plec.  
Eu: Păi cine te ține prizonier? Știi că mi-ai face o mare plăcere dacă ai ieși de aici? 
Militarul: Eh, eu încerc, dar imediat cum ies pe acea ușă nu reușesc să te mai aud, 
să te urmăresc. Din acest motiv trebuie să vin aici. Dar tu ai creat această cameră, 
și nu-mi place, nu-mi place deloc... 
Eu: Dar dacă această cameră n-ar fi, tu ce faci? Vreau să spun: tu spui că ești aici 
pentru a mă controla, dar când această cameră nu este tu unde stai? 
Militarul: Stau în afară.  
Eu: Unde în afară? 
Militarul: În afara capului tău.  
Eu: Păi tu nu ești în capul meu? 
Militarul: Sunt în capul tău, dar din afară. Ți-am spus asta și data trecută. Nu pot 
sta în capul tău. Te controlez din afară.  
Eu: Și atunci ce se întâmplă când eu creez această cameră? Tu ajungi în ea? Te 
deranjează asta?  
Militarul: Da.  
Eu: Așteaptă...tu îmi spui că în mod normal mă controlezi din afară, dar când eu 
creez această cameră, acest mediu, și încep conferența, e ca și când te-aș aduce în 
capul meu și ție nu-ți place acest lucru. Adică, tu ajungi în capul meu, însă dacă 
încerci să pleci și ieși pe ușă (arăt spre ușa glisantă), atunci tu nu mă mai auzi. 
Deci, în afara camerei pe care am creat-o nu mă poți auzi. Dar dacă această cameră 
nu există, tu reușești să intri în mintea mea. Să știi că eu nu înțeleg asta.  
 
Militarul mă privește perplex, foarte perplex... 
 
Eu: Scuză-mă. Chiar te rog să mă scuzi. Am uitat că tu nu ești capabil să înțelegi 
anumite raționamente... 
Militarul: Pot să știu ce neam de tâmpenii ai spus acum?  
Eu: Nu, mai bine nu. Ar trebui să stăm un an de zile aici în tentativa de a te face să 
înțelegi, și, probabil că nici n-aș reuși să te fac să înțelegi. În orice caz, aș vrea ca 



tu să-mi răspunzi la o întrebare, apoi te las în pace. Această cameră, pe care o creez 
eu, te ține blocat în mintea mea, corect?  
Militarul: Da, creând această cameră...mă determini să intru în ea.  
Eu: Eu te determin să intri...este foarte interesant acest lucru...te fac să intri, dar tu 
nu ai vrea să intri. Dar se întâmplă ...că eu te fac să intri aici...  
 
 Liniște. Militarul nu răspunde și ședința virtuală se termină.  
 
 
 Niște observații asupra vizualizării 
 
 
 Subiectul nu știa încă despre rezultatele pe care le obțineam cu exercițiile 
meselor rotunde și nu știa că, printr-un truc, încercam să creez virtualități capabile 
să fie trăite de cei care utilizau mintea răpiților, cum ar fi Memoriile Extraterestre 
Active (MEA). Deci, nu era capabil să înțeleagă total ce se întâmpla în capul său. 
Chiar și după această simulare părea să fie descumpănit de rezultat, pe care nu 
reușea deloc să-l înțeleagă pe deplin. Pe de o parte, credea că simularea era fructul 
fanteziei, dar, pe de altă parte, ceva îi spunea că nu este așa.  
 Voi încerca acum să descriu în câteva rânduri cum stau lucrurile după 
părerea mea. Militarii, prin intermediul tehnologiei electronice, controlează ceea ce 
se întâmplă în mintea unor răpiți extrem de importanți. Nu pot să spun, având în 
vedere stadiul în care mă aflu cu cercetările mele, dacă un astfel de control se 
întâmplă în cazul tuturor răpiților. Cred că nu, din simplul motiv că militarii nu 
cunosc toate numele răpiților, pentru că extratereștrii nu le-au furnizat toate 
numele, contrar înțelegerii pe care au făcut-o la începutul operațiunilor, cu mulți 
ani în urmă.  
 Prin intermediul unui microcip și a unei alte drăcovenii, care este fabricată 
cu tehnologie împrumutată de la extratereștrii, militarii pun la punct un sistem de 
control mental în capul răpiților, și, prin intermediul acestui sistem, reușesc să 
controleze tot ceea fac aceștia, astfel încât să știe când aceștia sunt răpiți, cine îi ia 
și tot așa. Însă, toate acestea sunt executate cu ajutorul extraterestrului Cinci degete 
(Orange), fără de care militarii cu siguranță nu ar fi capabili să obțină aproape 
nimic. Extratereștrii Orange sunt cei care, fiind în opoziție directă cu Sauroizii 
(poporul Șarpelui), încearcă să construiască al doilea bloc politic mondial. La 
finalul lui 1800 această populație extraterestră a intrat în contact cu guvernul 
francez, apoi implicând probabil și alte state europene, iar astăzi cu siguranță și 
Italia.  



 Pe de o parte, militarii care s-au aliat cu extratereștrii Orange încearcă, cu 
ajutorul protecției acestora, să nu fie făcuți bucăți de Sauroizi, dar, pe de altă parte, 
încearcă să-i fraierească și pe "protectorii" lor (extratereștrii Orange). 
 Atunci când am eliminat Memoriile Extraterestre Active ale Extratereștrilor 
Orange, imediat au intervenit militarii, care au încercat să înțeleagă ce anume s-a 
întâmplat.  
 Dar lucrul cel mai uluitor, la care nu m-aș fi gândit niciodată, chiar dacă aș fi 
fost dotat cu o fantezie galactică, era faptul că microcipul din capul răpitului 
funcționa ca un canal de lectură a datelor, dar interacționa și cu acea parte din 
mintea subiectului, sau, mai bine spus acea parte din creier care este comandată de 
mintea subiectului, în care se află și neuronii destinați să înțeleagă realitatea care 
ne înconjoară.  
 Această parte din creier este aceeași care se ocupă și de crearea imaginilor 
virtuale, pe care, prin urmare, creierul nostru le consideră ca provenind din 
realitatea externă.  
 În timpul simulărilor în realitatea virtuală, răpitul construiește o realitatea 
care este percepută de MEA ca fiind reală, la fel cum ajunge să creadă și 
microcipul militarului care te controlează de la distanță.  
 Controlul nu trebuie să fie efectuat prin intermediul unui banal monitor, ci, 
probabil că se face prin intermediul unor senzori, care sunt legați de capul 
militarului care urmărește răpitul.  
 Fiecare militar controlează un răpit, care mereu este același, probabil pentru 
a-l cunoaște mai bine.  
 Când militarul simte ceea ce percepe creierul răpitului, nu este capabil să își 
dea seama dacă ceea ce vede este vizibil în mod real sau dacă este construit în mod 
artificial, deci total virtual. Militarul devine parte integrantă a jocului, intră în 
virtualitatea răpitului și nu o poate altera, el aflându-se în exterior. Militarul poate 
doar să înregistreze, dar înregistrarea acționează direct pe neuronii militarului 
controlor și el trăiește virtualitatea răpitului.  
 În această situație, dacă răpitul, în simulare sa, aruncă niște descărcări 
electrice simulate în direcția controlorului său, militarul va suferi descărcarea 
electrică și va fi indus să trăiască o criză cardiacă adevărată.  
 Dacă reușește să-și dezlipească contactele de pe cap, scapă, dar dacă rămâne 
legat de realitatea virtuală construită în jurul său, moare. Moare la fel cum ar muri 
și MEA, prizonieră a aceleiași realități virtuale construită în jurul său.  
 Iată de ce ordinele post-hipnotice destinate să elimine diferiții paraziți 
funcționau: doar creând niște realități virtuale în interiorul răpiților, care, la 
momentul potrivit, s-ar fi activat singure și ar fi gonit parazitul din corpul răpitului, 
pentru că, pe atunci, acesta era scopul meu. Unica diferență consta în actul de 
voință, care era al meu, nu al subiectului parazitat.   



 Unii dintre răpiții pe care i-am cunoscut de-a lungul anilor, în mod ciudat, 
reușeau singuri să elimine anumiți paraziți și unii dintre ei utilizaseră în mod 
inconștient vizualizările. Nu era important faptul că după aceea uitaseră acest 
lucru, sau că le metabolizaseră sub forma viziunilor de tip new-age , care sunt la 
modă în unele medii ezoterice. Important era ca ei să fi înțeles dintr-un punct de 
vedere tehnic ceea ce se întâmpla în realitate.  
 Acum se puteau înțelege pe deplin rezultatele cercetărilor asupra 
microcipurilor, craniale sau nu, care au fost prezentate în altă lucrare; acum 
devenea disponibilă o metodă sigură și neinvazivă, fără contraindicații și pe care 
toți o puteau utiliza pe ei înșiși pentru:  
 1. A-și cunoaște propriul Suflet, propriul Spirit și propria Minte.  
 2. A-și cunoaște propria MEA, propriul Ringhio și propriul Lux. 
 3. A elimina paraziții.  
 4. A elimina controlul militar.  
 Este suficient să se ajungă la simularea virtuală, să se vorbească cu părțile în 
scopul ca acestea să fie convinse să plece prin mijloacele proprii. Dacă aceștia 
opun rezistență, atunci se vizualizează cum aceștia explodează într-un milion de 
bucățele, sau că se topesc ca zăpada la soare, sau că sunt fulgerați de un fulger 
emis de suflet; se poate vizualiza și deschiderea unei uși prin intermediul căreia 
aceștia ies, apoi ușa se închide și dispare. 
 Cu metoda SIMBAD se pot obține rezultate foarte bune, în funcție de 
capacitatea de a vizualiza, de convingerea că putem să ne lăsăm pe mâna 
adevăratei voințe a sufletului de a elimina situația care-l chinuiește pe răpit.  
 Sufletul, așa cum am subliniat și în Alien Cicatrix, adesea nu știe ce fac 
extratereștrii, iar eu, prin intermediul tehnicilor de hipnoză, reprogramam sufletul 
tocmai pentru a-i aduce la cunoștință ce se întâmplă. Acum, hipnoza nemaifiind 
necesară, se apelează la vizualizarea mesei rotunde, în care sufletul poate să se 
confrunte cu diferiții paraziți, pentru a le cunoaște scopurile. Doar după aceea, ne 
putem încrede în voința sa de a-i elimina în timpul vizualizării. Vizualizările de 
acest tip pot fi efectuate în mai multe episoade. În primul episod intrați în contact 
cu toate personajele, pe care le lăsați să vorbească. În al doilea episod se elimină 
paraziții, și, dacă nu vă iese din prima, se reîncearcă într-un alt episod, fără grabă și 
fără nicio problemă colaterală.  
 
 
 
 
 
 
 



 ALTE EXEMPLE DE VIZUALIZĂRI CU MILITARUL 
 
 
 Exemplul numărul 6 
 
 
 ...M-am băgat în pat, dar mă gândeam la ideea ta...deci, am încercat faza cu 
conferința. Iată ce a reieșit din discuția pe care am avut-o cu acest militar, care se 
numește G., care cred că este același de data trecută. Deci, l-am adus în sala de 
conferințe, unde extratereștrii nu au venit, pentru că nu au răspuns la invitația mea.  
 În dialog voi indica militarul prin litera G:  
 
Eu: Vino! Știu că ești aici.  
G: Hmmm! (își drege vocea, fiind luat prin surprindere) 
Eu: Vino! Știu că mă asculți. Hai să vorbim un pic! 
G: (tăcere) 
Eu: Haide, este inutil. Oricum pot să-ți citesc mintea.  
G: Nu. Este periculos. Cineva ar putea asculta conversația noastră.  
Eu: Stai liniștit. Nu intenționez să te șantajez, dar vreau să înțeleg mai bine niște 
lucruri.  
G: Nu îți voi spune nimic.  
Eu: Oricum voi afla, dar aș prefera să vorbesc cu tine, să te cunosc. Până la urmă 
tu asculți fără permisiune. Aș vrea măcar să înțeleg cine ești.  
G: Asta nu este treaba ta.  
Eu: Ești G, cel de data trecută?  
G: Nu! (dar îi citesc în minte că este tot el) 
Eu: Ah, deci tot tu ești! Este inutil să mă minți, pentru că îți citesc în minte...să nu 
pierdem timpul, G. 
G: De acord... 
Eu: Cum reușești să comunici cu mine?  
G: Unii militari, care sunt selectați, la fel ca mine, au niște facultăți mentale 
deosebite: telepatie. Aproape toți cei care se ocupă de această muncă utilizează 
implanturi extraterestre care amplifică aceste facultăți.  
Eu: Și pentru a vorbi cu mine trebuie să treceți prin implanturile mele?  
G: Nu neapărat. Teoretic, ar fi posibil să instaurăm un contact telepatic și fără 
implanturi, dar este foarte dificil. Cu răpiții este ușor, pentru că ne folosim de 
implanturile lor.  
Eu: Și de care dintre ele vă folosiți?  
G: De cel pineal și de cel din spatele urechii 
Eu: Este posibil ca un răpit să poată să-și dezactiveze singur implanturile?  



G: Nici nu ar trebui să mă întrebi asta, având în vedere că tu deja ai făcut asta... 
Eu: Da, dar cel din spatele urechii tot mai funcționează, nu-i așa?  
G: Da, acela folosește doar la recepționare și transmisie; celelalte ne oferă un 
control mai mare asupra răpiților.  
Eu: Ce faceți voi cu mine? 
G: Acum nimic. Doar ascultăm.  
Eu: Și de ce doar ascultați?  
G: Acum tu ești dificil de controlat... 
Eu: Deci, îți dai seama că metoda voastră este greșită?  
G: Eu da. Încep să-mi dau seama că nu va da rezultate apreciabile, dar pe cei care 
comandă nu-i interesează asta... 
Eu: În ce zonă din Italia acționați mai frecvent?  
G: (liniște, dar îi citesc în minte: "În Italia, lângă granița franceză, sub Alpi.") 
Eu: Dacă nu îmi spui, oricum îți citesc în minte. De ce să nu-mi spui direct?  
G: Pentru mine este foarte periculos să spun lucrurile astea. Îmi risc viața.  
Eu: Te temi pentru viața ta?  
G: Nu mă tem de nimic! (îi citesc în minte"Da, îmi este frică!") 
Eu: De ce te temi, G? 
G: Mă tem că nu cumva să mor și să nu fiu nimic altceva decât ceea ce sunt acum. 
Stând în legătură cu voi, răpiții, mă trezesc reflectând la niște lucruri la care nu 
m-am mai gândit niciodată... 
Eu: Nu trebuie să-ți fie frică, sunt sigur că schimbarea este posibilă. Împreună 
putem să creștem mult, să ne ajutăm unii pe alții... Dar trebuie să vă schimbați 
modul de a acționa, înțelegi acest lucru?  
G: Da, înțeleg, dar nu toți șefii mei sunt de acord. Unii dintre ei încep să-și dea 
seama că această metodă nu funcționează, dar aceștia sunt puțini. Marea majoritate 
sunt doar pentru partea dură, dusă până la extrem. Dar nu funcționează și ei știu 
asta, doar se pare că pe ei nu-i interesează nimic.  
Eu: Unde acționați? Îmi spui? 
G: În Italia avem baze sub Alpi, la granița cu Franța și lângă Belluno. 
Eu: Ce este lângă Belluno? 
G: (tăcere) 
Eu: (citindu-i în minte) Deci, citesc că este o bază subterană militară care se 
numește Zona de Cercetare și Dezvoltare, nu-i așa?  
G: (tăcere) Nu pot spune nimic. E prea periculos. Te rog, oprește-te! (îi citesc în 
minte că este adevărat). 
Eu: De acord. Nu merg mai departe cu asta, dar spune-mi, în Italia cum 
funcționează? De exemplu în Sicilia? 
G: În Sicilia este NATO. Acolo noi avem puțină influență militară.  
Eu: Sicilia nu a fost sub controlul vostru militar? 



G: Nu, e controlată de NATO.  
Eu: Și voi cu ce rase colaborați?  
G: Cu Blonzii cu cinci degete (Orange), cei cu care colaborează și francezii.  
Eu: Și cu Șerpii, nu-i așa? 
G: Nu, Șerpii colaborează cu NATO, deci sunt în sudul Italiei, cum ar fi în Sicilia.  
Eu: Și de ce depinde această diviziune?  
G: Sunt zonele de influență.  
Eu: Și italienii ce influență au în toate acestea? 
G: Au o influență foarte mică; știm asta de puțin timp și ne-au pus într-o poziție de 
subordonare. Colaborăm cu francezii și cu alții, dar nu avem multă influență.   
Eu: Dar înțeleg că în Italia aveți o influență mai mare, nu-i așa? 
G: Da, așa este, acolo avem baze de-ale noastre, baze italiene.  
Eu: Tu înțelegi că modul vostru de a acționa este greșit? Răpiții nu sunt animale, ci 
persoane speciale. Trebuie tratate ca niște persoane.  
G: Da, îmi dau seama... 
Eu: Tu îți dai seama, dat tu nu iei decizii din câte se pare...și superiorii tăi ce cred?  
G: Unii vor să schimbăm modul de a acționa, dar discută în secret despre asta, din 
câte știu eu. Dar alții, cei mai influenți, sunt pentru modul de acțiune mai dur. 
După părerea mea, aceia nu sunt ființe umane... 
Eu: Crezi că sunt parazitați și sub control extraterestru? 
G: Da, mă tem că da. Între implanturi și parazitări, sunt cu adevărat inumani. Pe ei 
nu-i interesează nimic, decât proiectul.  
Eu: Înțeleg...dar nu-i puteți izola, să-i băgați în închisoare, să-i puneți să facă 
altceva? 
G: Nu, nu ar accepta niciodată. Aceasta este viața lor, nu au altceva.  
Eu: Aș vrea să continui discuția cu tine. Vezi, până la urmă nu sunt aici pentru a te 
șantaja, după cum cred că ai înțeles.  
G: Pentru mine este periculos să fac asta... 
Eu: Trebuie să vorbești cu șefii care sunt pentru schimbare. Este important, G. Știi 
foarte bine că atunci când nu veți mai fi de folos extratereștrilor, voi veți fi primii 
care veți muri. Acționând diferit ați putea obține rezultate mai importante, dar 
trebuie să acționați liberi de orice influență din exterior, cel puțin pe pământul 
italian. Înțelegi?  
G: Da, dar asta nu-i atât de ușor cum crezi tu.  
Eu: Schimbarea este posibilă, după părerea mea; dar ar trebui să faceți ceva.  
G: (tăcere) 
Eu: Bine. Acum trebuie să plec, dar poate vom mai vorbi și pe viitor.  
........................... 
 Autorul experimentului continuă astfel:  



 Deci, cam aceasta a fost discuția. Acum, singurul meu dubiu este acela că 
am o fantezie monstruoasă...numai că discursul era imediat, ca în hipnoză. Nu prea 
aveam timp să mă gândesc să inventez ceva... 
 Să fie oare fructul fanteziei mele? Este posibil? Ideea este că cu mine 
comunică doar prin implantul din ureche. Înainte să încep să vorbesc cu militarul, 
mă concentram asupra acestui implant, gândindu-mă la cum să-l dezactivez...doar 
că apoi mi-am spus "Dar dacă fac asta nu mai pot vorbi cu militarul; întâi să facem 
o probă." 
 
 
 Exemplul numărul 7 
 
 
 Joi, 2 iunie 2005 
 Aseară am vorbit cu Sufletul meu. I-am spus că trebuie să mă ajute. Eu nu 
reușesc singură, nu am forța necesară pentru a arde sau a topi implantul și aparatele 
acestor militari; nu reușesc. Mă fac să mă simt rău și am nevoie de ajutor. Ieri seară 
nici nu știam dacă m-a ascultat cu adevărat. Sufletul era acolo, bineînțeles, 
simțeam acea vibrație ușoară care apare mereu când vorbim, dar eu eram atât de 
disperată că nici măcar nu mă așteptam la ceea ce mi s-a întâmplat astăzi.  
 Astăzi, ora 14,45 
 Mă întind, închid ochii, și dintr-o dată mă cuprinde o undă de energie foarte 
puternică!  
 Într-o secundă sunt aruncată în sala de conferințe.  
 Vibrez...vibrez foarte puternic...în tot corpul.  
 Simt că sunt unită complet: Suflet, Spirit și Minte.  
 Iar corpul este traversat de această vibrație. 
 Nu am timp să gândesc, să vorbesc. Simt doar această energie incredibilă 
care într-o secundă topește toate aparatele militare. În camera unde văzusem cu 
ceva timp în urmă militarul, care avea acea cască în cap, era o consolă de 
instrumente care se topea lent în fața ochilor mei și sub privirile lor îngrozite, a 
persoanelor în uniformă care se aflau acolo. Metalul devine lichid, sfârâie și se 
topește. Firele pocnesc. Militarul se află încă în camera de conferință, în capul 
meu. Nu am distrus încă implantul, dar îl voi distruge imediat. Știu că distrugând 
consola, am deconectat un anumit număr se răpiți, pe care ei îi controlează prin 
acele instrumente. Sper că, în timp ce fac această operațiune, informația trece și la 
ei, și că aceștia reușesc să facă ceea ce fac și eu pentru a mă elibera. În orice caz, 
înainte ca ei să poată repara daunele, va fi nevoie de timp și poate că acel timp va fi 
util.  



 Militarii din camera consolelor sunt furioși și aleargă dintr-o parte în alta. 
Superiorul, în uniformă maro-kaki, cu multe medalii și decorațiuni, urlă că 
militarul trebuie să facă ceva pentru a mă opri. Nu înțelege cum este posibil așa 
ceva și militarul care este cu mine în camera de conferințe îi spune că eu am făcut 
asta.  
 Sunt în fața lui, în cameră, și acum îi vorbesc. Câteva cuvinte, seci și clare:  
 "Acum e rândul tău." 
 El mă privește alarmat:  
 "Ce vrei să faci?" 
 Nu îi răspund, cel puțin nu prin cuvinte. O serie de imagini și de emoții trec 
din mintea mea în a sa. Durere, urlete, copii care plâng, toate persoanele pe care  
le-au luat, torturat, folosit, cu toată încărcătura lor de durere și disperare, frica, 
senzațiile fizice, tot... din mintea mea, în a sa.  
 Știu că tu mi-ai spus să procedez altfel, să-l fac să simtă cât era de inapt și 
inutil, dar am preferat să acționez așa: să-l fac să simtă tot, în interior și exterior, 
durere fizică și morală împreună, ceea ce el a provocat în alții. Nu cred că există 
incompetență mai mare decât aceasta.  
 Văd că se chircește, își cuprinde capul cu mâinile și urlă: 
 "Nu, nu, ajunge!" 
 "Da" - zic eu - "Ajunge! Acum chiar că ajunge! Ajunge, ajunge, ajunge..." 
 Continui să repet ajunge la infinit...și în timp ce repet asta...vizualizez în 
capul meu zona din creier unde se găsește implantul.  
 Iată implantul! Îl vizualizez și îl înconjor într-o capsulă verde, apoi intru în 
el. Sunt în el și îl distrug din interior. Se topește, se răsucește și șuieră... 
 "Ajunge! Acum chiar că ajunge cu asta..." 
 Militarul nu mai este. A părăsit camera.  
 Eu continui să vibrez: nu am încetat deloc să vibrez de când a început totul. 
Rămân cu ochii închiși. Vreau să continui să văd...încă puțin...   
 Îl văd pe militar, care își scoate casca în camera cu aparate. Tremură. 
Superiorul său îi spune să facă ceva. El răspunde, cu o voce slabă, că acum nu se 
mai poate face nimic. Superiorul cheamă alt militar și îi spune să activeze 
implantul extraterestru. Militarul îl privește uimit și spune: "Dar nu putem. Nu 
avem permisiunea să facem asta!" El răspunde că nu-i trebuie nicio permisiune și 
cu asta basta, că trebuie să mă oprească. Militarul îi spune că nu se poate și că dacă 
extratereștrii află, va fi un dezastru. Îi este frică. Superiorul îi spune că nu-l 
interesează de extratereștri și că trebuie să-i urmeze ordinele.  
 Nu cred că vor reuși să mă ia din nou.  
 Acum chiar că ajunge! 
 
 



 
FANTEZIA UNOR CREIERE BOLNAVE SAU REALITATE FIZICĂ? 

 
 De fiecare care dată când expun public povestirile răpiților, se găsește mereu 
câte unul care să ridice o sprânceană (de obicei pe cea care corespunde ochiului cu 
care vede mai bine - n.a.) în semn de sfidare agresivă, ca și când ar vrea să spună 
că este vorba doar despre născociri incredibile.  
 În plus, acum, că pun la același nivel al realității o virtualitate 
contextualizată a minții răpitului, vor fi mulți care vor spune că o minte bolnavă a 
creat un vis într-o altă minte bolnavă.  
 Aș vrea să spun că în această cercetare nu mai am nevoie de probe fizice, pe 
care le consider total inutile și total virtuale, la fel ca cele trei pătrimi din ceea ce 
percepem în jurul nostru, dar există persoane care sunt înrobite de modul de 
gândire al lobului stâng al creierului, printre care sunt și cei care nu au suflet și au 
nevoie de "certitudinile" virtualității lor, de care sunt legați într-un mod morbid. 
Pentru aceștia adaug acest subcapitol, care este dedicat analizei realității lumii 
microcipurilor militare.  
 Din analiza povestirilor expuse mai sus și din vizualizările obținute, rezulta 
că un implant militar putea fi introdus în corpul uman la nivelul tâmplei (stângă 
sau dreaptă, acest lucru nu era foarte clar - n.a.). 
 Niciunul dintre răpiții pe care îi cunoșteam nu evidenția acest implant, în 
afară de o cicatrice pe frunte, deasupra sprâncenei, în majoritatea cazurilor 
poziționată în partea stângă a craniului (a se vedea Alien Cicatrix, capitolul despre 
implanturile extraterestre). 
 Astfel, am decis să reanalizez informațiile pe care le aveam la dispoziție, în 
căutarea unor cicatrici improbabile, și, prin corespondență, și a unor implanturi și 
mai improbabile. Și mi-am amintit că am la dispoziție o radiografie frontală 
aparținând unei răpite, care prezenta și un implant dentar. Răpita în cauză 
descoperise unele anomalii când a mers la dentist, făcând o radiografie dentară. Nu 
reușise, din diferite motive, să intre în posesia radiografiei, dar, își amintise că, cu 
un an înainte, făcuse, din cauza unor alte probleme, o radiografie craniană. Această 
radiografie prezenta implantul dentar, pe care dentistul îl confundase cu un reflex 
al piercingului din nas și apoi cu un corp străin metalic, lăsat acolo de un alt 
dentist. (? - n.a.). 



 
 
 Să analizăm această radiografie în cele mai mici detalii:  
 Săgeata albastră indică implantul suprapalatal, care apare și în radiografia 
dentistului, iar săgeata roșie indică piercingul nazal. Din motive de 
confidențialitate au fost înnegrite datele personale ale răpitei și cele ale medicului,  
dar și data în care a fost făcută radiografia. Săgeata verde indică o zonă destul de 
puțin vizibilă la această rezoluție, un pic mai închisă la culoare și pătrată, ca și 
când în acel punct craniul ar absorbi mai multă radiație X.  



 
 
 Am considerat că ar trebui să verific mai bine, cu ajutorul unor algoritme 
grafice (Spline© - n.a.), ce se ascundea în acest punct din radiografie, care, de 
altfel, corespundea exact zonei unde răpiții suspectau că au un microimplant.  



 Măririle imaginii pe care le-am efectuat, fără ca rezoluția să se piardă, arată 
prezența unui fel de membrană foarte transparentă (probabil un material plastic, 
care se pare că este aproape invizibil la raxele X), care este evidențiată în imaginea 
următoare:  
 

 
 
 Corpul luminos din stânga celui care privește imaginea este închis într-un 
cerc negru și nu face parte din țesutul osos al răpitei, cum nu face parte nici din 
structura în formă de săgeată care este cuprinsă în cercul portocaliu.  
 În plus, o analiză atentă a tuturor elaborărilor ne face să concludem că există 
aici niște structuri filiforme asemănătoare cu circuitele electronice ștanțate, care fac 
legătura dintre structura principală (cercul galben) și structura în formă de săgeată 
din cercul portocaliu.  
 Dar lucrul cel mai ciudat este prezența a patru fragmente, care par a fi niște 
litere ale alfabetului ebraic, în interiorul corpului principal, care seamănă cu un 
nasture rotund.  
 Examinarea acestor patru litere, evidențiate și în imaginile elaborate în culori 
și supuse filtrului "emboss", scoate la lumină următoarele lucruri: 
 ● literele alfabetului ebraic sunt 4 
 ● sunt toate răsturnate de-a lungul axei orizontale 
 ● de la stânga la dreapta, literele sunt Bet, Kuf, Yod, Zain, toate perfect 
aliniate într-o linie de text.  
 Se deduce că o membrană subtilă din material plastic, transparentă la razele 
X, a fost introdusă în craniul răpitei cu dosul îndreptat spre cel care privește 
radiografia, astfel că, privind cele patru litere, dacă acestea ar fi în poziție normală, 
se citește BKYZ (http://www.yivoinstitute.org/index.htm). 



 Nu știu ce înseamnă, dar mă pot gândi că primele două litere sunt de la Brain 
Kontrol (control mental), care în ebraică se scrie utilizând K, și nu C, cum se 
întâmplă în limba Yddish (eraica din Europa de Nord). 
 

 
 
 
 Acum a apare o întrebare:  
 Ce face o răpită italiancă cu o bucată de "plastic" în craniu, pe care este scris 
BKYZ în ebraică: o bucată în care se găsesc urme aproape imperceptibile de piste 
ce seamănă cu circuitele electrice ștanțate?  
 Oare ce tip de acord există între Israel și Italia?  
 Acordurile militare par a fi destul de confuze: piloții aviatici israelieni 
efectuează dintotdeauna exerciții împreună cu italienii la Decimomannu, în 
Sardegna, dar noutatea este aceasta:  
 Dintr-un articol de Manlio Dinucci din "Il Manifesto": 
 (http://www.hastasiempre.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1202&whichpage=1) 
 Guvernul Berlusconi intenționează să ratifice un tratat cu Israelul pentru 
sectoarele militare. Acordul violează legea 185 cu privire la exportul armelor, 
deoarece acordă Israelului tratamentul privilegiat prevăzut doar pentru state 
NATO și UE și stabilește o cooperare militară cu un stat care nu a semnat Tratatul 
de neproliferare a armelor nucleare. Acordul prevede schimbul de armament, 
organizarea forțelor, formarea și antrenarea personalului militar, cercetare și 
dezvoltare militară. Aceste activități, în baza "acordului asupra siguranței" 
conceput în 1987, se vor desfășura sub secret militar.  
 Italia și Israel deja au convenit și au finanțat "dezvoltarea în comun a unui 
nou sistem electronic de luptă, proiect care este foarte secret". Deoarece acesta 



este un domeniu în care Israelul a cooperat până acum doar cu SUA, înseamnă că 
acordul italo-israelian a fost aprobat mai întâi de Casa Albă. Deci, nu este doar 
un acord tehnic: miniștri de externe și ai apărării l-au definit ca fiind "un 
angajament politic exact, asumat de guvernul italian în materie de cooperare cu 
statul Israel în domeniul apărării".Un acord cincinal, propagabil în mod automat, 
care va obliga, nu doar guvernul actual, ci și următoarele guverne, la o alegere 
precisă de politică externă: cea de a fi lângă guvernul israelian, orice ar face 
acesta. O alegere destul de gravă, din moment ce guvernul israelian este decis să 
utilizeze orice mijloc pentru a menține în Orientul Mijlociu monopolul asupra 
armelor nucleare. The Sunday Times dezvăluie că forțele israeliene se antrenează 
pentru un atac asupra instalațiilor nucleare iraniene. Astfel, ar urma să fie 
distrusă și instalația nucleară Bushehr, construită cu ajutorul Rusiei, care se 
angajează să furnizeze combustibilul nuclear și să retragă deșeurile, garantând 
astfel ca Iranul să nu folosească de ele pentru a produce plutoniu. Planul, care 
prevede și activarea forțelor nucleare israeliene, pregătite să lovească în cazul 
unor represalii iraniene, a fost consimțit cu SUA. Avioanele de vânătoare 
israeliene ar trece din spațiul aerian irakian, controlat de Pentagon și ar fi ghidați 
de sistemele satelit americane. Niște funcționari americani au declarat că "un atac 
militar împotriva instalațiilor nucleare iraniene din partea forțelor israeliene sau 
americane nu este exclus, dacă problema s-ar bloca în ONU." După părerea 
experților "A întârzia atacul implică riscul ca, odată activate reactoarele din 
Bushehr, distrugerea lor ar putea cauza o catastrofă de mediu asemănătoare celei 
de la Cernobâl". Într-o astfel de situație, exact când EU este implicată într-o 
tratativă delicată cu Iranul cu privire la problema nucleară, aprobarea acordului 
militar cu Israelul ar da guvernului Sharon semnalul politic cum că Italia este 
pregătită să susțină Israelul în atacul asupra Iranului.  
 
 Toate acestea înseamnă că putem avea pe teritoriul nostru, în secret, militari 
israelieni și că aceștia nu trebuie să răspundă nimănui cu privire la prezența lor 
într-un teritoriu care este sub protecția Uniunii Europene.  
 Cititorul nu trebuie să creadă că vorbim despre implanturile militare din 
craniul persoanelor, ca și când ar fi vorba despre o fantezie ambiguă care nu se 
poate demonstra.  
 Vă invit să citiți acest raport foarte interesant, cu titlul:  
The 1950s Secret Discovery of the Code of the Brain: U.S. and Soviet Scientists 
Have Developed the Key to Consciousness for Military Purposes. How The U.S. 
Government Won the Arms Race to Control Man. A documentary with quotes by 
leading scientists, professionals and several independent sources, scris de Cheryl 
Welsh și publicat pe site-ul: http://mindcontrolforums.com/victm-hm.htm#Welsh 



 Astfel, vă puteți lămuri imediat în legătură cu utilizarea unor implanturi 
electronice ilegale, localizate în creierul sărmanelor victime care habar nu au de 
existența acestora în corpul lor. Pentru o listă cu victimele acestor abuzuri și pentru 
mărturiile furnizate de acestea se poate consulta lista publicată pe site-ul 
http://mindcontrolforums.com/victm-hm.htm, unde 463 de victime au făcut declarații în 
legătură cu implanturile electronice extrase din corpurile lor doar în SUA, țara cea 
mai civilizată și democratică din lume (?). 
 
 Dar cum se comportă la testul mesei rotunde o persoană care nu este răpită?  
 Foarte simplu: nu apar extratereștrii, tocmai pentru că lipsesc din interiorul 
răpitului. Subiectul reușește să poarte o discuție doctă cu sufletul și spiritul despre 
starea artistică a problemei propuse și nimic mai mult.  
 
 
 UN ALT EXEMPLU INTERESANT DE MASĂ ROTUNDĂ 
 
 
 În acest caz, complexitatea situației care a ieșit la iveală din testul mesei 
rotunde a necesitat o anumită aprofundare interpretativă. Să vedem despre ce este 
vorba: 
 Eu sunt prezentatoare și transmisia nu a început încă, dar scot un pic capul 
din culise, unde mă aflu eu (partea din stânga a studioului), pentru a vedea cine a 
venit. Privesc spre stânga și văd lumea care s-a așezat în semiobscuritatea 
studioului. Sunt cu toții tăcuți, așezați, aranjați și așteaptă intrarea mea. Sunt 
oameni. Toți sunt oameni.  
 Studioul are pereții albaștri, albastrul cerului înstelat, care este foarte drăguț 
- în place această culoare.  
 Sunt trei cameramani care sunt poziționați: unul la dreapta, unul la stânga și 
unul în centru, în spatele postamentului cu spectatori. Postamentul este compus din 
două jumătăți, astfel încât cameramanul din centru se așează acolo și nu deranjează 
lumea.  
 În centrul studioului este o măsuță pe care nu reușesc să mi-o imaginez chir 
rotundă, ci are o formă futuristă (desen). Culoarea mesei este roșie. Sunt trei 
scaune, din acelea cu roți, foarte confortabile, căptușite și moi. Eu sunt îmbrăcată 
într-un costum alb, iar părul meu este desfăcut. În spatele meu sunt oameni, care 
lucrează cu cablurile și eu aștept să-mi dea acordul pentru a intra în studio, pentru 
a-mi prezenta oaspeții, care nu au venit încă toți.  
 Arunc o privire și mi se spune: "Acum poți începe! Invitații au sosit." 



 Luminile din studio se aprind, lumea aplaudă, eu intru surâzând. Pe mine mă 
filmează camera din dreapta. Îmi filmează fața când intru. Mă întorc spre public și 
încep să-i salut pe oameni și să le prezint tema din această seară.  
 "Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară ne aflăm aici pentru a 
discuta tema: Eu și extratereștrii. Acum trec direct la a vi-i prezenta pe oaspeții 
noștri din această seară, care sunt: Sufletul (camera video din stânga face un cadru 
pe doamna Suflet, care intră din partea dreaptă a studioului) ". Este o doamnă de 
vârstă mijlocie, îmbrăcată în alb, zâmbitoare, cu un șirag de perle la gât; este 
îmbrăcată în niște haine albe, dintr-o țesătură foarte ușoară, dar care este aspră la 
atingere, și cu un fular tot alb, pe care îl are după gât, ajungându-i până la mijloc. 
Are sânii mari. Se vede asta, chiar dacă bluza sa nu este mulată, ba chiar este largă. 
Are o fustă lungă până la genunchi și niște pantofi albi, cu puțin toc. Părul este alb, 
tuns gen castron, cu vârfurile orientate în sus; are cărarea într-o parte, pe stânga, și 
părul ei formează o undă spre stânga. Este zâmbitoare, iar când intră pasul ei este 
decis, privirea îi este fermă: pare a fi regina show-ului, ținând capul sus și privind 
spre public, ca și când ar fi putut îmbrățișa toate persoanele prezente dintr-o  
singură privire. 
 Merg spre ea și îi strâng mâna. O invit să se așeze (camera video din centru 
mă filmează când eu sunt cu spatele, strângând mâna doamnei); o așez pe primul 
scaun. În timp ce ea se face comodă eu sunt filmată tot din stânga, pentru că 
urmează să intre următorul oaspete, care este domnul Spirit. Îl prezint (doamna 
Suflet intră și ea în cadrul care este îndreptat spre ușă, deci, se vede și ea, și, în 
timp ce îl anunț pe domnul Spirit, ea își aranjează hainele). 
 "Doamnelor și domnilor, avem încă un invitat: domnul Spirit!" Spiritul este 
un domn în vârstă, cu o haină din stofă maro; atât sacoul, cât și pantalonii sunt 
maro. Are mustăți și o pălărie pe cap, un fel de pălărie melon, și aceasta de culoare 
maro, cu o panglică de culoare bordo. Pantofii sunt negri, are un papion negru și o 
cămașă albă. Materialul din care sunt făcute sacoul și pantalonii e de tipul lânii; 
sunt haine de iarnă, culori de toamnă. Cămașa este dintr-un material de in, foarte 
curată, albă și are niște năsturei mici și rotunzi. Mustața sa este neagră și deasă, 
ochii mici și închiși la culoare, dar foarte profunzi și atenți. Intră în studio, și, în 
timp ce lumea aplaudă, privește un pic în jos, merge repede, un pic rigid, cu brațele 
pe lângă corp. Este foarte slab și înalt.  
 Și doamna Suflet este înaltă (bineînțeles, nu atât de înaltă ca domnul Spirit), 
însă este un pic mai plinuță decât domnul Spirit. El o ia înainte, pentru a se așeza, 
pe când eu, cu un surâs un pic jenat îi spun: "Domnule Spirit, în partea aceasta." 
 Camera din centru filmează. Eu sunt prinsă în cadru doar parțial, pe când 
domnul Spirit este filmat din față și îmi răspunde: "Oh, da,da." 
 Ne strângem mâna. Doamna Suflet, care este așezată, ridică ochii spre el, 
pentru a-l privi în față și râde dulce, amuzată de gafa domnului Spirit și îl invită, 



împreună cu mine, să se așeze în dreapta doamnei Suflet, pe al doilea scaun. 
Domnul Spirit se așează și trage un pic de sacou, pentru a-l aranja. Este un pic 
încordat domnul Spirit, un pic împiedicat; stă drept pe scaun, fără să pună picior 
peste picior, însă doamna Suflet stă picior peste picior. Are piciorul drept peste cel 
stâng, stă într-o poziție grațioasă, fiind stăpâna scenei, și se leagănă în scaun, 
pentru a se întoarce spre partea unde este publicul sau spre celelalte părți ale 
studioului (camera video din dreapta surprinde acest comportament). 
 Eu mă aflu în mijlocul studioului și urmează să-l las să intre pe domnul 
Minte.  
 "Doamnelor și domnilor, (camera video din mijloc mă prinde într-un cadru 
american) ultimul nostru oaspete: domnul Minte." Aplauze; din public se aud niște 
urlete și intră un băiat de 20 de nai, cu niște haine foarte ciudate, de un galben 
închis, plin de semne de întrebare, de diferite mărimi, pe jachetă și pe pantaloni, cu 
un cilindru în cap, și acesta plin de semne interogative. Semnele de întrebare sunt 
roșii și verzi, pantofii negri, un tricou alb din bumbac pe sub jachetă, fără cravată. 
 În timp ce intră își ridică pălăria și se înclină un pic: este dezinvolt. Părul 
este castaniu, cu niște reflexe blond-roșiatice și este dat cu gel de păr, ca și când ar 
avea părul umed (tot camera video din stânga filmează această scenă). Este un 
băiat drăguț, solar și dezinvolt, publicul râde din cauza hainelor sale extravagante, 
dar lui îi place și nu este un râs care să semene a bătaie de joc.  
 

 
 



 Publicul este iarăși filmat cu camera din centru, încadrând o doamnă care își 
duce mâna stângă la gură pentru a încerca să-și acopere fața; are în mână o batistă 
albă, pe care o folosește pentru a-și șterge lacrimile provocate de râs.  
 Acum camera din centru se mută pe mine, în timp ce eu îl invit pe băiat la 
locul său, strângându-i mâna. El se așează și își pune pălăria pe masă; ține 
picioarele depărtate când stă așezat (acum filmează camera din dreapta). 
 Acum, tot camera din dreapta mă încadrează pe mine, în timp ce eu spun:  
 "Bine, acum, că au ajuns toți oaspeții noștri, să luăm o mică pauză 
publicitară. Ne revedem imediat! (camera din mijloc îmi face un primplan)." 
 În timpul publicității persoanele din public încep să vorbească între ele; se 
aud niște murmure și eu mă apropii de oaspeți și întreb:  
 "Doriți să serviți ceva în timpul pauzei?" 
 Doamna Suflet cere un pahar cu apă, domnul Spirit o cafea și domnul Minte 
o țigară. Doamna Suflet îmi zâmbește în timp ce îmi spune că ar vrea apă. Domnul 
Spirit privește în jos în timp ce spune "O cafea, mulțumesc!" și domnul Minte, în 
timp ce spune "O țigară" (acum stă așezat diferit - are bustul înclinat pe spate, stă 
aproape întins pe scaun, și are un piciorul stâng ridicat peste cel drept , așa cum fac 
bărbații pentru a forma un 4). Este relaxat; privește în față, direct în ochii mei și 
ține ambele mâinile prinse la ceafă. Dezinvolt, îmi surâde și încuviințează din cap.  
 Am două imagini cu această scenă: perspectiva mea, care este în fața 
oaspeților și camera video din centru, care filmează din spate, din depărtare. 
 În timp ce un operator de scenă aduce lucrurile cerute de oaspeți pe o măsuță 
(este un bărbat de 40 de ani, cu păr scurt, cu chelie, dar nu chiar atât de vizibilă, 
îmbrăcat în blugi și o cămașă albastră, cu căștile pe urechi - camera din stânga îl 
filmează pe bărbat când intră din partea stângă a studioului, dar nu prin locul pe 
unde au intrat oaspeții , el vine din spatele studioului), eu mă sprijin de masă, pe 
jumătate așezată, lângă doamna Suflet, în stânga ei (deci, filmată din centru eu sunt 
cu spatele la cameră.  
 Le ofer invitaților lucrurile pe care le-au cerut cu mâna stângă; însă, țigara o 
ofer cu dreapta (domnul Minte are bricheta în buzunar, un Zippo lucitor).  
 Îi întreb pe cei doi oaspeți, care zâmbesc, și pe celălalt, care cu un gest sigur 
și rapid deschide bricheta Zippo și aprinde țigara, dacă se cunosc unul pe altul.  
 Doamna Suflet răspunde prima (aș vrea să adaug, dacă are vreun sens, că 
mi-a venit în mod natural ideea că doamna Suflet răspunde prima, independent de 
"ordinul" pe care dumneavoastră  [se referă la cel care scrie - n.a.] mi l-ați sugerat; 
poate pentru că eu sunt așezată lângă doamna Suflet... - și tot camera din centru 
filmează această scenă).  
 Doamna Suflet se grăbește să răspundă imediat la întrebarea mea, 
întrerupându-se brusc din a bea apă. În timp ce răspunde, pune paharul pe masă cu 
mâna dreaptă și spune:  



 "Oh, da, eu și domnul Spirit ne cunoaștem în mod personal (doamna Suflet 
mă privește pe mine); însă pe domnul Minte îl vedem apărând adesea la televizor." 
 Ea îl privește pe domnul Minte, și, îl privesc puțin și eu, urmând-o, în timp 
ce acesta fumează și scoate fumul într-un hohot de râs, apoi ia cuvântul și spune:  
 "Da, sunt oarecum faimos..." spune el cu o mimică mulțumită.  
 Domnul Spirit privește tot în jos și este tăcut. Stă nemișcat, imobil. Îl observ 
și îl întreb:  
 "Domnule Spirit, cum de sunteți așa de rigid? Nu vă simțiți confortabil?" 
 Iar el spune, privind tot în jos:  
 "Oh, nu, mă simt foarte bine aici." Ridică ochii înspre mine, în timp ce 
spune asta. Ochii săi sunt larg deschiși și se văd venele: albul ochilor este galben. 
M-am speriat: un gest prea neașteptat. Are o privire cu adevărat profundă. Mă 
întreb în interiorul meu dacă nu cumva l-a supărat ceea ce am spus și el îmi 
răspunde: 
 "Oh, nu, nu." privind iar în jos. Eu rămân un pic tăcută și intervine doamna 
Suflet, care observă că mă aflu în dificultate, și, îl bate pe domnul Spirit pe umărul 
stâng cu mâna dreaptă, spunând:  
 "Nu-ți face probleme. Domnul Spirit este un pic cam brusc, dar, în fond, este 
bun." și îl trage pe domnul Spirit spre ea (camera din centru). 
 Domnul Spirit schițează un surâs pe sub mustăți; eu îl privesc (apare o altă 
cameră, care filmează surâsul meu și privirea mea care încearcă să o prindă pe cea 
a domnului Spirit, dar fără niciun rezultat). 
 Mă bat cu mâna pe genunchiul stâng și spun:  
 "Bine! Domnule Minte, dumneavoastră îi cunoașteți pe domnul Spirit și pe 
doamna Suflet?" 
 Când răspunde, el ia o poziție dreaptă (pălăria, pe care o pusese înainte pe 
masă, acum nu mai este; nu știu unde este) și spune, așezându-se mai bine în 
scaun: 
 "Da, îi cunosc, chiar dacă nu sunt atât de faimoși în mediul televizat; oricum 
sunt niște personaje destul de importante (își sprijină coatele de masă și apoi își 
întinde mâinile, unind mâinile și încrucișându-și degetele). Domnul Spirit este un 
medic foarte bun (tot camera din centru)." 
 "Doamna Suflet" - continuă domnul Minte - "este un medium foarte bun și o 
senzitivă." 
 Eu îl întreb pe domnul Minte: 
 "Și dumneavoastră ce sunteți?" 
 El: "Eu? He, he!" - domnul Minte râde - "Eu sunt un gânditor foarte bun." 
 Eu: "Cum de sunteți îmbrăcat atât de extravagant? Nu vi se pare că puteți da 
impresia că sunteți lipsit de seriozitate?" 
 El respiră profund, se lasă pe spate și spune: 



 "Ce vreți să vă spun ?...eu sunt și extravagant; îmi place să fiu așa, mă mișc 
bine în aceste haine." 
 Mimează niște mișcări și râde. Râd și eu.  
 Mi se face semn: reîncepem. Îmi mai trag o altă palmă peste piciorul stâng și 
mă ridic de la masă, mă îndrept spre mijlocul studioului și, adresându-mă 
spectatorilor (atât celor de acasă, cât și celor din studio), reiau tema (tot camera din 
centru mă prinde într-un primplan de tip american, dar uneori mă filmează și 
camera din dreapta):  
 "Bine! Dragi prieteni, ne despărțisem pentru o pauză publicitară. Acum am 
revenit și suntem pregătiți să începem. Să vă reamintesc tema emisiunii!" privesc 
în jos, fac o mică pauză și spun "Eu însămi și extratereștri". Spun asta repede, 
pentru a compensa pauza. Mă întorc spre oaspeți și încep. Doamna Suflet îmi 
zâmbește, pentru că știe că voi începe cu ea. Privirea sa e pregătită.  
 Încep cu prima întrebare: 
 "Doamnă Suflet, dumneavoastră cunoașteți situația corpului care vă 
conține?" 
 Ea suspină profund, privind în fața sa, și spune:  
 "Da, o cunosc: este un corp chinuit, rătăcit. Ochii corpului care mă conține 
sunt în întuneric, fetița este pierdută, încearcă să iasă din tenebre. O văd: ești chiar 
tu (mi se adresează mie), mică, te văd în oglindă, văd ochii tăi mari care sunt 
rătăciți. Încerci să scapi, nu știi unde să mergi și ești confuză. Te văd ghemuită în 
pământ, printre frunzele uscate dintr-o pădure, cu mâinile pe pământ, privind în 
sus. Părul îți cade pe spate, lung, fluturând. Privirea ta este foarte pătrunzătoare; 
lumina lunii îți luminează chipul și haina lungă și albă." 
 Eu continui și întreb:  
 "Cunoașteți niște ființe interesate de acest corp?" 
 Și ea: 
 "Această fetiță este atât de strălucitoare; nu văd pe nimeni în jurul ei." 
 "Răspundeți-mi clar! Știți dacă vreo ființă este interesată de acest corp?" 
 "Nu, nu știu. Nu văd pe nimeni în jurul ei." 
 Doamna Suflet încetează să mai privească drept în față, cu ochii ficși, ca și 
când ar fi în transă și ar încerca să se intre în contact cu vreo entitate, apoi mă 
privește cu tristețe și spune: 
 "Îmi pare rău, eu nu reușesc să văd mai mult." 
 "Ce anume vă împiedică să știți?" 
 "Sunt forțe care nu pot fi penetrate în acest fel; dumneavoastră îmi cereți 
ceva ce nu pot face atât de rapid." 
 "Atunci cum ar trebui să procedați?" 
 "Trebuie să intru în contact cu entitățile, să mă unesc cu ele." 
 "Ați mai intrat vreodată în contact cu aceste entități?" 



 "Da, am mai intrat; eu am intrat în contact cu multe entități." 
 "Vă plăcea să intrați în contact cu aceste entități?" 
 "Nu pot să spun asta - fiecare entitate este diferită, de fiecare dată am 
senzații diferite." 
 "În ce corp vă place să stați cel mai mult? În cel care vă conține sau în cele 
în care mergeți?" 
 "Casa mea este fetița mea, și doar cu ea eu eman lumină." 
 "Domnule Spirit, dumneavoastră?" 
 "Eu o cred pe doamna Suflet și ceea ce spune dânsa." 
 "Percepeți ceva ciudat?" 
 "Eu și doamna Suflet am fost uniți cândva, dar apoi ne-am despărțit și eu  
m-am dedicat studiului. Este o femeie foarte sensibilă. Nu am intrat niciodată în 
contact cu entități: cred că există, dar eu nu le-am simțit niciodată." 
 "Domnule Minte, dumneavoastră?" 
 "Nu știu să răspund dacă există sau nu alte entități: uneori cred că există, 
alteori nu. Adesea, dacă se vorbește despre entități, extratereștri, crește mult 
audiența în televiziune." 
 "Dar le-ați văzut vreodată? Nu ați văzut nimic ciudat pe cer?" 
 "Ba da, i-am văzut în plină zi, dar, înainte să strig "Extratereștrii!" mă mai 
gândesc dacă să fac sau nu asta." 
 "Dumneavoastră sunteți guvernat de raționalitate?" 
 "Da, tind să fiu..." 
 Eu nu mai știu ce să întreb, publicul este împietrit, în studio este liniște.  
 Adaug:  
 "Vrea cineva să adauge ceva?...Nu?" 
 Doamna Suflet se ridică și vine la mine, mă ia de mână și spune:  
 "Scumpa mea, eu sunt cu tine..." și îmi surâde. Totul se stinge. Ceilalți doi 
rămân așezați la masă, publicul se ridică și pleacă. Invitații ies exact pe unde au 
intrat și eu merg să fumez o țigară în culise.  
 
 Este evident că autoarea povestirii se recunoaște în sufletul său, dar și în 
spiritul și mintea sa. Se pare că mintea reprezintă mijlocul pe care autoarea îl are 
pentru a gestiona rapoartele sale cu ceilalți: comunicarea, mai ales cea vizuală. 
 Ea tinde să se prezinte altora așa cum se arată mintea sa, care, de altfel, are 
multe semne de întrebare pe ea, pentru că ea însăși, uneori, nu știe să relaționeze cu 
propriile sale gânduri, pe care, tot uneori, nu reușește să le înțeleagă în profunzime. 
Ideea persoanei extravagante o fascinează pe autoare și mintea sa imită acest ideal.  
 Culorile semnelor de întrebare de pe haina minții, roșul și verdele, indică 
faptul că autoarea își pune întrebări cu privire la sfera de acțiune a vieții (verdele) 
și cea a simțurilor (roșul).  



 Dar autoarea povestirii nu este doar mintea sa - este și suflet. Are hainele de 
aceeași culoare ca sufletul, dar sufletul său este mai bătrân și "hrănește", în sens 
metafizic și restul. Spiritul pare a fi mai puțin familiar, dar să le luăm pe rând.  
 Sufletul preferă să stea cu propriul corp și în legătură cu asta nu aveam 
niciun dubiu. Spune și că nu trebuie să-i fie frică, pentru că ea protejează corpul. Și 
nici în legătură cu asta nu aveam niciun dubiu. Ba, mai mult, în acest context 
sufletul este foarte atent la toate (nu mereu se întâmplă acest lucru). 
 Sufletul își ia o postură deschisă față de ceilalți doi interlocutori, la fel ca 
domnul Minte, care stă așezat ținând picioarele deschise, și Spiritul, care pune 
piciorul stâng peste cel drept (lăsând, în mod arhetipic, ca organele sale genitale să 
fie atacate de persoana care stă în dreapta sa). 
 În timpul pauzei publicitare se observă că Spiritul se așează într-o poziție pe 
spate, poziție clasică a celui care nu vrea să relaționeze cu reporterița, privește în 
jos și nu reușește să-i susțină acesteia privirea. Nici măcar nu i-ar fi strâns mâna 
când a intrat, dacă reporterița nu ar fi insistat.  
 Sufletul vrea să bea apă, indicând că între ea și minte este un raport bun (a se 
vedea semnificația celor patru elemente relaționate cu arhetipurile fundamentale, 
din lucrarea Alien Cicatrix - n.a.). 
 Mintea fumează, indicând un bun raport cu sufletul (simbolismul aerului 
legat de termenul anemos - n.a.), dar spiritul nu știe ce să facă și își manifestă 
nervozitatea printr-o cafea.  
 Situația care apare în legătură cu extratereștrii se înțelege în felul următor: în 
aceste condiții, autoarea povestirii s-ar fi eliberat de interferențele extraterestre, dar 
sufletul nu vede bine ceva ce pare a avea legătură cu faptul că spiritul este cu totul 
deconectat, nu ca odată, când sufletul și spiritul erau mai strâns legați între ei. 
Spiritul are o atitudine prea puțin clară. Ține mereu privirea în jos, de parcă ar avea 
ceva de ascuns. Spune că acum studiază. Aceasta este o atitudine tipică pentru 
lobul stâng al creierului, o atitudine tipic extraterestră (Lux -n.a.). 
 Dar lucrul cel mai ciudat este numărul camerelor video. Este una în plus. În 
timp ce subiectul și invitații săi sunt încadrați de cele trei camere video, cea de-a 
patra încadrează o singură dată spiritul, când aceasta încearcă cumva să se exprime 
- un alt punct de vedere care încearcă să verifice dacă există contact vizual între 
reporteriță și propriul Spirit...iar acest lucru nu se întâmplă.  
 Cine se află în spatele celei de-a patra camere, mă întreb eu? Cei trei oaspeți 
stau alezați într-o anumită ordine, dar, încă o dată, spiritul tinde să greșească 
locul... nu vrea să se așeze lângă suflet, dar apoi încetează și se preface că nu este 
nicio problemă.  
 Mintea apare adesea la televizor, pentru că este partea care ține cel mai mult 
de lumea exterioară, a relațiilor cu ceilalți.  
 Sufletul este rezervat, dar are puteri foarte mari.  



 Cei trei invitați se așează astfel încât să favorizeze o discuție între ei. La 
nivel de PNL aceștia vor să-și vorbească. Cel puțin mintea și sufletul 
interacționează între ei, chiar dacă sufletul nu vrea să-și dezvăluie esența intimă. 
Punctul slab este spiritul, care, ar putea fi puternic infectat de Lux. Luxul nu vrea 
ca autoarea/reporterița să vorbească cu spiritul și ca acesta să se apropie de ea și 
controlează, printr-o încadrare, dacă spiritul ar tupeul să ridice privirea, dar nu vrea 
nici ca ea să vorbească cu sufletul său. De fapt, când sufletul merge la ea și o ia de 
mână...(nu întâmplător) lumina din studio se stinge și totul rămâne în întuneric.  
 Spiritul e nervos: ceva nu este așa cum ar trebui...  Studioul de televiziune 
este reprezentarea simbolică a răpitei și conține corpul, mintea, sufletul și spiritul 
său, dar și extratereștrii paraziți. Cele două postamente cu spectatori probabil că  
reprezintă o imagine arhetipică a celor doi lobi ai răpitei - cel stâng și cel drept.  
 În această situație, am sfătuit-o pe răpită să reia experimentul și să meargă și 
mai departe cu vizualizarea în studioul de televiziune virtual, să meargă prin studio 
în timp ce angajații lucrează, când sunt în pauză și să privească cine se află în 
spatele celor patru camere, întrebându-i pe cameramani cum au fost angajați acolo, 
sau ceva asemănător. Și iată ce se întâmplă (mai jos este reprodus dialogul virtual, 
cu roșu fiind redate niște fraze deosebit de importante iar cu albastru sunt scrise 
comentariile mele):  
 
 Sunt în culise, unde am intrat pentru prima oară; îmi fumez țigara și privesc 
în sus. Sunt un pic gânditoare. Aud în spatele meu zgomotele pe care le fac 
cameramanii, care strâng cablurile de la camerele video. Îl văd pe cel de la 
camera din dreapta (care controlează și filmează sufletul) care strânge primul 
cablurile. Merg la ei. Luminile din studio s-au reaprins, dar sunt difuze, în 
penumbră. Mă îndrept spre acest cameraman și îi spun:  
 "După părerea ta, cum a ieșit emisiunea?" 
 Iar el: 
 "Bine, bine, acum strâng cablurile..." 
 Mă întorc și încerc să-i văd pe ceilalți cameramani, cel din mijloc și cel din 
stânga. Nu-i văd în spatele camerelor și îl întreb pe cel din dreapta: 
 "Dar unde sunt ceilalți? " 
 "Cred că au ieșit afară, să își bea cafeaua." 
 "Și lasă totul așa?" 
 "Strâng eu toate cablurile. Camerele video rămân aici, pentru următoarele 
emisiuni." 
 Acest băiat este simpatic și amabil.  
 "Cine te-a angajat aici, în acest studio?" 
 "M-au angajat din întâmplare, printr-un cunoscut, și m-au adus aici." 



 "Și ceilalți cameramani, cel care era în mijloc și cel din stânga?"(adică cei 
care controlează spiritul și mintea) 
 "Nu știu. Ar trebui să-i întrebăm pe ei." 
 "OK! Merg să-i caut." 
 Mă îndepărtez de bărbat, fac câțiva pași și apar imediat și ceilalți doi 
bărbați, din fundul studioului, din stânga. Ambii au ceva în mână: unul o cafea și 
celălalt o țigară (pot fi recunoscuți după ceea ce țin în mână: țigara îl dă de gol pe 
cameramanul minții, iar cel cu cafeaua este cel al spiritului). Primul care îmi iese 
în cale (pentru că celălalt este în spatele lui) este un pic grăsuț, cu părul lung și 
negru. Vine în față și spune:  
 "Deci, a ieșit bine emisiunea?" 
 "Frumos! Da, a ieșit foarte frumos." 
 Celălalt bărbat, acum îl văd, este slab și înalt, mai timid. Se sprijină de 
camera din stânga în timp ce ascultă conversația dintre mine și cel grăsuț. Este 
atent la ceea ce spun, dar, din când în când, privește prin studio și în jos, pentru  
a-și privi vârful pantofului, pe care l-a sprijinit pe suportul camerei, pe care îl 
folosește pentru a-și muta corpul, ca și când ar vrea să-și ridice corpul mai sus 
decât suportul camerei. Își atinge uneori nasul și chicotește, lăsând privirea în jos. 
(acest cameraman execută o serie de mișcări care îl prezintă ca fiind nervos: nu 
vrea să fie unde se află acum și spune minciuni, chiar dacă se crede superior. 
Acest cameraman seamănă cu personajul pe care trebuie să-l filmeze: este slab, la 
fel ca spiritul.. .- n.a.) 
 "Dacă nu vă supărați, aș vrea să vă pun niște întrebări. Cum ați fost 
angajați aici?" 
 Cel grăsuț răspunde:  
 "Eu lucrez de ani de zile în acest sector." 
 "La ce cameră erai?" 
 "La cea din centru." 
 "Și tu (către cel slab)?" 
 "Și eu! Lucrez în acest studio de ani de zile." 
 "Ești prietenul lui (a celui grăsuț)?" 
 "Da, ne cunoaștem de când lucrez și eu aici. Sunt aici de mai puțini timp." 
 "Atunci el (primul cameraman pe care l-am văzut, adică cel de la camera 
din dreapta) este cel care lucrează de cel mai puțin timp aici?" 
 "Da" - răspunde tipul - "de fapt, pe ei nu-i cunosc foarte bine" 
 "Câte camere sunt în acest studio?Voi sunteți trei, dar mai este una în 
cealaltă parte a studioului. Cine stă în spatele acelei camere?" 
 Ne întoarcem cu toții în direcția camerei video din cealaltă parte a 
studioului. Nu răspunde nimeni. Grăsuțul: 
 "Aceea funcționează singură." 



 "Dar un bărbat o poate manevra? " 
 "Da, dar e făcută special pentru a merge în mod automat." 
 "În timpul emisiunii mele era cineva în spatele ei ca să o manevreze?" 
 "Nu știu, nu am văzut. Eu nu am văzut pe nimeni care să meargă în spatele 
acelei camere." 
 Îi privesc pe ceilalți doi, dar aceștia îmi spun că nu au văzut pe nimeni.  
 "De fapt, nu am văzut nici eu pe nimeni care să se deplaseze pentru a merge 
în spatele acelei camere. Nu-mi amintesc nici măcar să o fi văzut când am intrat, 
dar la un moment dat a apărut acolo." 
 Grăsuțul răspunde: 
 "De ce acea cameră este așezată după acel paravan (îmi arată)? Este o 
cămăruță acolo, în spate, și acolo intră camera. În unele emisiuni este nevoie de o 
cameră care să filmeze din acea poziție." 
 "Deci, îmi spui că camera a fost mereu acolo, în spatele paravanului?" 
 "Da, este mereu acolo. Este activată doar când este nevoie." (Bărbatul mă 
privește în față, iar atitudinea sa este calmă). 
 "Cine activează acea cameră video? Cum funcționează?" 
 "După cum vezi, toate camerele (tot cel grăsuț vorbește) au roți, astfel încât 
noi să le putem muta cu ușurință. Aceea e electronică. Se mișcă singură. 
Bineînțeles, poate fi manevrată și de un bărbat, este la fel ca celelalte, doar că ale 
noastre nu au activarea automată. Trebuie să le mișcăm noi." 
 "De ce nu a fost activată la începutul emisiunii?" 
 "Pentru că intră în funcțiune doar în anumite situații; este o cameră în plus, 
nu este foarte necesară. Regia a decis că, dată fiind poziția ta și a oaspeților, 
trebuie activată în acel fel." 
 (Cu cât interviul se dezvoltă, devine tot mai clară ideea că camerele video 
sunt un fel de control vizual asupra spiritului, sufletului, minții și a corpului. Ceva 
controlează sufletul, ceva mintea și altceva spiritul. Apoi, din când în când, regia, 
adică controlorii/supervizorii, au nevoie de un control ulterior, care poate fi 
efectuat de un bărbat, dar și în mod automat.) 
 "De ce nu a fost repoziționată de către regie în spatele paravanului, ci a fost 
lăsată acolo, de unde a filmat?" 
 "Nu se poate întoarce înapoi în mod electronic singură, pentru că roțile se 
împiedică în fire. Trebuie să mergem noi să o așezăm și să tragem de cablu. Să 
mergem mai aproape și îți arăt cum se procedează și cum este fixată." 
 Mergem acolo și văd că este un fir care intră în perete. 
 "OK, mulțumesc!" 
 "Este suficient să o rotești un pic și să treci cablurile pe deasupra. Un 
bărbat, pentru a merge să o ia, ar fi trebuit să treacă prin studio și ar fi fost filmat. 
Dar nu era nimeni, deci, cred că regia a fost cea care a pornit-o în mod automat. 



În spatele acestui paravan este peretele... și cutia care conține circuitele 
mașinăriei. Nu se poate trece prin spate." 
 "Da, am văzut. Însă nu văzusem niciodată o cameră video care să 
funcționeze astfel. Este una nouă, suplimentară. Auzi, dar tu ai văzut vreodată un 
operator care să o manevreze?" 
 "Nu, a funcționat mereu singură. Nu trebuie să facă cine știe ce." 
 "Nici pentru verificare? Nu au fost niciodată probleme cu această 
cameră?... Nu s-au încurcat cablurile, nu s-a blocat? " 
 Iar cel grăsuț:  
 "Nu s-a încurcat niciodată; trebuie să facă trei pași și apoi corpul superior 
se rotește în toate direcțiile..." 
 "Tot regia decide asta?" 
 "Da, bineînțeles." 
 "Cunoști pe cineva din regie?" 
 "Nu am fost niciodată acolo sus." (regia este sus, la înălțime în toate 
sensurile) 
 "OK!" 
 Ne întoarcem la ceilalți, care vorbesc între ei, și spun: 
 "Bine! Băieți, eu acum plec. Vă doresc muncă ușoară! La revedere! Încă 
ceva! Tu (către grăsuț) ai pus cablurile pe un pivot și ai pus la loc camera... atunci 
cum se va mișca aceasta, dacă firele sunt așezate pe pivot? Dacă se mișcă când 
este activată, nu poate să meargă prea departe..." 
 "Da, este adevărat, nu ar trebui ca firele să fie încolăcite în jurul pivotului." 
 "De ce le-ai încolăcit în jurul pivotului?" 
 "Mi-a venit asta în mod natural. De ani de zile le încolăcesc în jurul 
pivotului în cazul camerelor normale..." 
 "Atunci a fost un gest automat, da? Dacă nu ți-aș fi spus, ar fi fost un 
dezastru, nu crezi?" 
 "S-ar fi împiedicat de propriul fir. Eh, eh, mă duc să desfac cablul." 
 "Nu, las-o legată așa; poate că regia va veni să-ți spună când să o 
dezlegi..." 
 "Nu pot, eu nu vorbesc cu ei, nu știu când vor decide să o activeze; lasă-mă 
să merg să dezleg cablurile." 
 Aleargă spre paravan și desface cablurile (nu îl văd, dar cred că asta 
face...) 
 (Se poate observa cum grăsuțul ar încerca să provoace căderea camerei în 
mod intenționat, dacă i-ar fi reușit trucul. El nu vorbește cu șefii din regie și nu 
poare vorbi: face doar ce i se spune. Râde de fiecare dată când lasă impresia că 
spune o minciună.) 



 "Mie mi se pare că tu nu te-ai mai ocupat niciodată de acea cameră... să o 
așezi la locul ei... așa mi se pare." 
 "În realitate nu am mers niciodată să o așez la locul său." 
 "Și cine merge să așeze la loc?" 
 "Nu știu; când îmi termin treaba, eu și colegii mei plecăm. Nu stau să 
privesc unde este camera aceea, dacă o activează sau nu... dar voi? " 
 "Nici noi nu știm cine merge să o așeze la locul ei..." 
 "Este clar că este așezată la locul ei de cineva" - spun eu - "și de ce nu o 
lăsăm mereu în mijloc, pregătită pentru a filma, în loc să o scoatem de acolo, din 
spate?" 
 "Pentru că (vorbește grăsuțul) eu, stând la camera din centru, o prind în 
cadru și se vede în timp ce filmez; nu este frumos să se vadă în cadru o altă 
cameră, deranjează fundalul. Poate că pentru asta este electronică. Vezi cum 
suntem noi îmbrăcați? Suntem operatori. Nu este frumos să ne arătăm la televizor, 
unde toți sunt îmbrăcați frumos." 
 (camera și operatorul său trebuie să se auto-mascheze, pentru că altfel sunt 
dați de gol). 
 "Dar, scuză-mă...camera, chiar dacă este electronică, stă tot în fața camerei 
tale, din centru, deci discursul de a prinde în cadrul și operatorul este același: și 
cea electronică te prinde în cadru, dacă intră în acțiune, și poate că și celelalte 
două..." 
 "Da, dar (vorbește cel grăsuț) doar pentru o clipă: aceea intervine pentru 
puțin timp, pe când noi filmăm mereu totul." 
 "Se poate să o așeze la loc cineva de la curățenie?" 
 "Se poate: noi nu o așezăm la loc. Ne vedem de ale noastre." 
 "OK. Acum plec. Voi face o altă emisiune în curând, tot în acest studio. Din 
acest motiv vroiam să știu anumite lucruri. Mulțumesc! Pa!" 
 "O seară frumoasă, domnișoară!" 
 Ies pe unde au intrat cei doi bărbați. Văd un bar, dar văd și ieșirea. 
 Recitind, mi-am dar seama că cel grăsuț m-a luat peste picior: întâi îmi 
spune că ei așează la loc camera electronică și apoi îmi spune că ei nu se ocupă cu 
asta. Se contrazice când strânge sul cablurile camerei electronice, pe care în 
realitate nu ar trebui să le strângă, pentru că, dacă le strânge aceasta se 
împiedică... Spuneți-mi dumneavoastră ce să fac... după părerea mea, înainte de a 
reuni încă o dată invitații, ar trebui să înțeleg cine merge să așeze acea cameră la 
locul său.   
 
 Într-o vizualizare ulterioară...:  
 



 Mă întorc în studio. Este încă semiîntuneric. Nu este nimeni, dar apoi văd 
un pitic care manevrează camera din spatele paravanului. A scos-o de după 
paravan și vorbește. (Cu cine vorbește dacă este singur? - n.a.). El nu și-a dat 
seama că eu sunt acolo. Mă apropii. Este îmbrăcat în blugi, pantofi negri, clasici, 
bărbătești, o cămașă, la fel ca ceilalți cameramani. Nu știu ce face. Atinge camera, 
o privește... o scrutează. Este chel. Mă apropii și îi spun: 
 "Mă scuzați, ce faceți aici? Cine sunteți dumneavoastră?" 
 "Eu sunt cameramanul acestei camere." 
 "Sunteți furios. Ce spuneați mai devreme?" 
 "Au atins-o. Nu au pus-o la locul ei." 
 Ochii sunt de un maro-roșiatic, fața rotundă. Are un lanț de aur la gât și 
pieptul păros, o curea neagră din piele, cu catarama pătrată, din inox, pantofi 
negri. 
 "Cum vă numiți?" 
 "Ben-jamin (face o pauză între ben și jamin)" 
 
 (Responsabilul celei de-a patra cameră pare a fi mic, chel, iar ochii săi 
chiar amintesc de figura Luxului, cel care se bagă între minte și spirit, cel care 
controlează spiritul. Și simbolismul lanțului din aur de la gât ar putea fi un semnal 
interesant, la fel ca și catarama de la pantaloni, care, dintr-un punct de vedere 
arhetipic, evidențiază la bărbat organele genitale. O cataramă este o închidere, și, 
noi știm din hipnozele regresive că Luxul nu procreează. Dar acest cameraman 
misterios are și un nume, nume care, din punct de vedere arhetipic, are o 
semnificație exactă: "Ben Jamin" sau "Fiul dreptei", în ebraică "preferat". 
 În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze 
de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: "Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu 
vii la mine?" Şi răspunzând, Iisus a zis către el: "Lasă acum, că aşa se cuvine nouă 
să împlinim toată dreptatea." Atunci L-a lăsat. Iar botezându-se Iisus, când ieşea 
din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se 
ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul 
Meu cel iubit întru Care am binevoit". (Matei 3:13-17) 
 Din punct de vedere arhetipic, am văzut deja că și în alte scrieri simbolul 
porumbelului este legat de extraterestrul luminos Lux. Se pare că la acest răspuns, 
răpita se lasă oarecum influențată de cultura, care devine și mai coerentă, având 
în vedere că, în mod inconștient, ea știe care este adevărata semnificație a numelui 
Beniamino și consideră, tot în mod inconștient, că trebuie să atribuie acest nume 
celui de-al patrulea cameraman.) 
 "Cine v-a angajat aici?" 
 "M-au angajat aici din milă, pentru că altfel nu aș fi avut bani să trăiesc. 
Vin aici și mă ocup de această cameră. O țin curată și o aranjez cum trebuie." 



 "Dar vă cunoaște cineva în acest studio? Ieri am vorbit cu alți cameramani 
și mi-au spus că nu știu cine se ocupă de această cameră." 
 "Eu sunt mic. Nu mă observă prea multă lume. Vin aici când nu este nimeni: 
lucrez la negru." 
 Mă așez pe podea, lângă bărbat. 
 "Dumneavoastră nu aveți din ce să trăiți?" 
 "Nu este ușor să lucrezi când ești atât de mic, și atunci găsesc locuri de 
muncă ca acestea, care nu necesită mult timp și prea multe abilități. Trebuie să fac 
lucruri simple, să țin această cameră curată și să verific dacă funcționează, dacă 
este bine. Vin aici când nu este nimeni și fug de aici imediat ce am terminat. Nu mă 
vede nimeni." 
 "Dar cei care v-au angajat știu că dumneavoastră veniți aici?" 
 "Bineînțeles, chiar dacă ei nu știu când vin. Dar văd că eu îmi fac treaba." 
 "Și vă dau bani pentru asta?" 
 "Da." 
 "Dumneavoastră unde trăiți?" 
 "Trăiesc într-o clădire abandonată, la ultimul etaj." 
 (Arhetipic vorbind, o clădire abandonată reprezintă decadența corpului și 
ultimul etaj reprezintă a fi sus... dar și regia, să ne amintim, era tot sus. Însă este 
vorba despre altă clădire, nu despre cea în care se află regia. Cameramanul 
depinde de această muncă și nu ar avea cum să trăiască dacă nu ar presta-o.) 
 "Cine v-a angajat aici? Regia?" 
 "Nu. M-a ajutat un amic de-al meu." 
 "Dar nu vă temeți că prezența dumneavoastră aici poate fi descoperită și că 
regia se va înfuria? Nu i-a fost frică de acest lucru nici bărbatului care v-a 
însărcinat să faceți asta?" 
 "Nu pot să fac nimic. Și apoi eu mă arăt ca fiind simpatic dacă cineva mă 
vede. Nu deranjez pe nimeni. De ce ar trebui să mă gonească? Și până la urmă 
prietenul meu de ce ar trebui să își piardă locul de muncă? Face o faptă bună..." 
 "Dar ce bani vă dă prietenul dumneavoastră dacă nu ați fost angajat de cei 
din regie... de nimeni?" 
 "Nu știu de unde ia banii. Poate se împrumută." 
 "La cât timp vă plătește?" 
 "Din când în când, când trebuie să mănânc." 
 "Dumneavoastră ați manevrat vreodată această cameră video?" 
 "Da, uneori am și filmat. M-am așezat pe scaun și am filmat." 
 "Ați filmat într-o emisiune?" 
 "Nu. Aici, singur." 
 "Ați vrea să fiți cameraman?" 



 "Îmi place mult să privesc prin ochiul camerei. Să văd ceea ce vede 
aparatul." 
 "Nu aveți resentimente că NU FACEȚI cu adevărat munca de cameraman?" 
 "Nu. Eu privesc foarte  bine și de aici, chiar dacă nu filmez și ceea ce văd nu 
este transmis. Îmi este suficient. Camera asta este a mea, lucrez de mult timp la ea. 
Îmi place să o ating, sunt gelos. Cine a atins camera? Au atins-o ca să o mute în 
spatele paravanului, dar au greșit și au așezat-o rău, văd asta. Uite ce au făcut cu 
cablurile! Le-au așezat rău, cu riscul de a se încurca. Trebuie să fie așezate 
întinse." 
 "Mă scuzați, dar mie mi se pare ciudat că regia are aici o cameră 
electronică, care trebuie pusă la loc de fiecare dată când este scoasă afară de o 
persoană despre care nimeni nu știe că există. Cum este posibil așa ceva? Dacă 
dumneavoastră ați așeza-o rău, dacă cineva ar așeza-o rău, aceasta s-ar strica,   
s-ar înțepeni..." 
 "Pentru asta sunt eu aici." 
 "Am înțeles, dar nimeni nu se interesează dacă camera funcționează bine 
sau nu?" 
 "Regia trebuie să vadă că funcționează; pe ei nu îi interesează cine o așează 
la loc. Doar ei nu pot să se gândească la toate. Atâta timp cât funcționează, totul 
este bine." 
 "Când se strică, este ceva. Și ce se întâmplă dacă se strică? Pe cine vor da 
vina? " 
 "Nu se strică. Am grijă de ea." 
 "De ce dumneavoastră țineți atât de mult la camera aceasta? Este o 
mașinărie... ce faceți cu ea?" 
 "Mașinăria asta îmi dă o pâine. Dacă nu m-aș ocupa de această mașinărie 
nu aș putea mânca. Din acest motiv trebuie să-mi fac bine munca și să am grijă să 
nu se strice." 
 "Ce alte locuri de muncă ați mai avut?" 
 "Niciunul. Doar acesta. Lucrez la această cameră de ani de zile" 
 "Aici? De ce?" 
 "Pentru că numai asta știu să fac. Nu am un creier foarte mare, dar știu să 
fac una sau două lucruri, dar pe acelea le fac bine, cum ar fi să am grijă de 
această cameră." 
 (aceasta este descrierea perfectă a mentalității Luxului) 
 "Vă place să intrați în studio pe ascuns?" 
 "Eu nu intru pe ascuns. Ceilalți nu mă văd." 
 (Luxul știe că nu poate fi văzut prin sistemele normale, dar poate fi găsit 
dacă este căutat bine. Luxul a spus că nu a cerut permisiunea de a parazita 



răpitul, pentru că oricum nu deranjează pe nimeni și nu-i trebuie permisiune - un 
comportament asemănător cu cel al operatorului de la a patra cameră video.) 
 "Eu acum v-am văzut... și atunci?" 
 "Da, iată-ne aici!" 
 "Nu vă temeți că poate intra și altcineva, care vă poate goni?" 
 "Păi de ce să mă gonească? Nu înțeleg. Nu fac nimic rău." 
 "Păi atunci de ce nu spuneți tuturor că lucrați aici? Poate că astfel vă pot 
ajuta și alții să aveți o viață mai bună." 
 "Eu mă simt foarte bine așa! Am camera și asta ajunge. Trebuie doar să 
trag de un cablu și cu asta basta!" 
 "Nu vă temeți că eu pot să merg să spun cuiva că v-am văzut? De exemplu, 
celor din regie?" 
 "Nu, pentru că știu că nu vei face asta." 
 (observați că acum vorbește la pertu, dar înainte i se adresa cu 
dumneavoastră - n.a.) 
 "Și de unde știți asta? (râd) Sunteți sigur?" 
 "Am cunoscut multă lume, iar femeile ca dumneavoastră înțeleg faptul că nu 
este necesar să spună ceva." 
 "De fapt, pe mine nu mă interesează prea mult să spun cuiva că v-am văzut, 
însă eu știu că dumneavoastră existați; vă deranjează prezența mea aici?" 
 "Nu.  Dar pe dumneavoastră vă deranjează prezența mea (întreabă 
bărbatul)?" 
 "Nu pe mine, dar dacă totul ar putea fi legalizat..." 
 "Care legalizat? Dacă află mă vor goni. Atâta timp cât nu mă văd, dar știu 
că sunt, ei nu vor face nimic, dar dacă mă văd pentru că cineva m-a văzut, atunci 
este o problemă. Situația este ok așa cum este acum. Eu primesc bani, am grijă de 
cameră și cu asta basta. Nu ar intra în standarde, nu? Da. Mă simt bine așa.Care-i 
problema? Creez probleme? Ba mai mult, am și grijă de cameră. Deci, în acest 
studio fiecare își vede de treburile lui, până în momentul în care nu se întâmplă 
ceva urât...Dar nu...dacă se strică camera electronică, atunci apar probleme. Cu 
celelalte camere nu sunt probleme." 
 "Dar care-i treaba cu această cameră video electronică de este atât de 
deosebită?" 
 "Este frumoasă, este nouă, este mai tehnologică. Eu vorbesc cu ea și parcă 
ea m-ar înțelege. A devenit iubita mea." 
 "Dar este un obiect!" 
 "Și ce dacă este un obiect?Mulțumită acestuia văd altfel lucrurile, și văd și 
mai sus. Sunt liber, nu am obligații când mă așez pe acel scaun și o manevrez." 
 "Arătați-mi!" 



 Omulețul se ridică în scaunul camerei ca o maimuță care se cațără într-un 
copac. Se împinge în scaun cu un braț, dintr-o singură mișcare. Se așează și 
începe să filmeze în toate direcțiile. Este prins, aproape agitat. "He, he..." râde 
omulețul. Mă ridic. Este foarte atașat de cameră. Se vede asta. 
 "Acum ce veți face?" 
 Omulețul răspunde:  
 "Păi, termin cu lustruitul și apoi plec." 
 "Mă scuzați, dar dumneavoastră intrați doar când nu este nimeni sau veniți 
și în timpul emisiunilor?" 
 "Uneori vin și în timpul emisiunilor." 
 "Dar manevrați și camera?" 
 "Nu, o văd în acțiune și îmi place mult treaba pe care o face." 
 "Și cei din culise nu vă văd?" 
 "Mă văd, dar nu-mi dau atenție." 
 "Dacă eu aș întreba pe cineva despre dumneavoastră, de Ben-jamin, lumea 
ce mi-ar spune? " 
 "Ar spune că nu-l cunosc. Nu-mi știu numele, știu doar că eu sunt piticul." 
 "Văd că dumneavoastră oricum ați tras niște foloase din poziția 
dumneavoastră de pitic; sunteți mic, vă băgați peste tot și lumea nu observă." 
 "Doar nu este vina mea că nu mă observă. Eu sunt aici. Ei sunt cei care nu 
mă văd."  
 "Și de ce nu vă văd, după părerea dumneavoastră?" 
 "Pentru că sunt ocupați să facă altceva." 
 "Oricum dumneavoastră nu interacționați cu ei." 
 "Păi dacă ei nu văd, ce pot eu să fac? Dacă ei îmi vorbesc, atunci le vorbesc 
și eu." 
 "Nu credeți că dumneavoastră vă faceți invizibil?" 
 "Nu." 
 "De ce mie mi-ați spus numele dumneavoastră? Și celălalt prieten al 
dumneavoastră vă cunoaște numele?" 
 "Da, îl știe și el. Eu mă prezint dacă lumea vorbește cu mine, sunt amabil." 
 "Dar de ce nu deschideți dumneavoastră o conversație, să încercați să 
comunicați?" 
 "Dar ce mă interesează pe mine să comunic cu persoane care nu mă bagă în 
seamă?" 
 "Înțeleg, dumneavoastră nu căutați să aveți prieteni...Vă este bine așa, nu?" 
 "Da, am camera." 
 "Dacă eu aș spune acum cuiva că dumneavoastră sunteți aici ce s-ar 
întâmpla? Ați fugi?" 
 "Da. Ți-am spus mai devreme de ce aș face asta." 



 "Și pe unde ați ieși?" 
 "Prin culise. Eu alerg cu viteză și lumea nu mă vede." 
 "Dar dacă eu aș da alarma și le-aș spune tuturor?" 
 "Pe ei nu-i interesează. Și oricum nu m-ar găsi." 
 "Dar s-a întâmplat vreodată ca cineva să dea alarma?" 
 "Nu, ți-am spus: totul este foarte bine așa cum este. Unele persoane știu că 
sunt aici, altele nu, dar nimeni nu schimbă nimic. În definitiv, pentru ceea ce fac eu 
nu trebuie să-și facă prea multe probleme." 
 "Manevrezi o cameră video inovativă..." 
 "Da, dar fac foarte bine acest lucru." 
 "Cine știe că tu ești aici?" 
 "Amicul meu și tu. Poate și ceilalți m-au văzut, dar este ca și când nu aș 
exista." 
 "Bine. Te las. Acum plec. La revedere! Crezi că ne vom revedea?" 
 "Da. Dacă tu mă vezi da. La revedere!" 
 "Și dacă ești și tu..." 
 "Oh, dar eu sunt mereu." 
 (Luxul este mereu și cu această ultimă frază se dă singur de gol în mod 
definitiv! În această psihodramă virtuală există patru camere video, care sunt 
interfețele prin care patru ființe controlează mintea, sufletul, corpul și spiritul. 
Aceste patru camere video sunt gestionate de Șase degete, de Memoria 
Extraterestră Activă (MEA), de Lux și de militari.) 
 În studio nu sunt extratereștrii, pentru că aceștia sunt în spatele camerelor, 
verificând ce se întâmplă, pe când în regie sunt ierarhiile extraterestre superioare. 
Atunci haideți să examinăm caracteristicile celorlalți trei cameramani. Aceștia nu 
au venit împreună, chiar dacă doi dintre ei s-au angajat la studio cam în același 
timp. Luxul spune că s-a angajat datorită unui prieten, dar știm că prietenul 
Luxului este Șarpele, și, se pare că această răpită are o MEA de Sauroid.  
 Cel din centru a venit înaintea tuturor și este legat de minte. Este poziționat 
între lobul drept și cel stâng, arhetipic simbolizați de cele două postamente unde 
stau așezați spectatorii emisiunii. Ar putea fi cameramanul lui Șase degete. 
 Cel din dreapta, care le filmează mai ales pe reporteriță și pe suflet, ar putea 
fi cameramanul militar.  
 Primul cameraman, cel mai tânăr, ar putea fi cel al MEA.  
 Trebuie să observăm că în prima vizualizare sufletul nu a știut să răspundă 
clar la întrebarea cea mai importantă: dacă sunt interferențe în corpul său. Sufletul 
spune că nu reușește să vadă prin această metodă, indicând, în mod arhetipic, că 
încearcă să vadă. Sufletul nu vede pentru că nu recunoaște, în cele patru camere 
video și în cei patru cameramani, obiectele căutării sale.  



 Cu alte cuvinte, în acest corp cei patru paraziți se ascund bine în spatele 
tehnologiei microcipurilor, păcălind astfel sufletul.  
  
  
 CONCLUZII 
 
 
 Este clar că discursul nu poate fi încheiat atât de ușor. 
 Poate că ne aflăm la o cotitură de drum în ceea ce privește studiul 
fenomenelor de răpiri extraterestre, poate că am făcut cea mai mare greșeală din 
viața mea, dar rezultatele obținute se află sub privirile tuturor răpiților și a tuturor 
celor care urmăresc experimentele mele cu interes. 
 Aș vrea să închei șirul de aplicații ale metodei SIMBAD cu un ultim 
exemplu: povestea unui tip care a venit la mine într-o seară pentru că avea niște 
amintiri ciudate pe care dorea să le aprofundeze.    
 După aplicarea tehnicii camerelor video (ancore fixe și mobile - a se vedea 
Alien Cicatrix pentru aplicațiile cu ancore), subiectul și-a amintit niște experiențe 
de răpire, care se petrecuseră când el era copil.  
 El nu știa nimic despre cercetările mele, așa că i-am explicat, în câteva 
cuvinte, unele aspecte ale rezultatelor mele, fără să intru în prea multe detalii,  și   
l-am sfătuit să facă exercițiul cu masa rotundă. 
 După 24 de ore mi-a scris următoarele: 
 
 Dragă domnule profesor,  
 "Exercițiul" meu s-a desfășurat linear.  
 Eu (corpul) am creat camera pentru întâlnire (un mediu metalic sferoidal-
alungit, de culoare bleu deschis ), în interiorul căruia am așezat o masă eliptică cu 
diferite scaune de birou.  
 Am stabilit că există doar o singură ușă (stil aeroplan) și nicio fereastră. 
 În interior am pus o lumină difuză.  
 Au intrat în următoarea ordine:  
 1. Sufletul (cu aspectul unui gentleman din 1500). 
 2. Mintea (vizualizată ca un creier suspendat). 
 3. Corpul (vizualizat arătând la fel ca mine). 
 4. Militarul (vizualizat ca un fel de sperietoare de ciori în uniformă). 
 5. Cap în formă de inimă (așa cum mi-l aminteam). 
 6. Șarpele (așa cum mi-l aminteam). 
 7. Ringhio (un fel de pastă albastră și oribilă). 
 8. Luxul (un copil palid). 
 Acum, cu toți înăuntru, am închis ușa și i-am cerut sufletului să se exprime. 



 Acesta, fără a pierde timpul, s-a ridicat și a făcut să apară un mic cuptor 
sub militar, arzându-l. Apoi, foarte rapid, a făcut același lucru cu Șarpele, pe care 
l-a străpuns în mod repetat cu o spadă, în timp ce îl privea în ochi. Același 
tratament a primit și Ringhio. Cu Luxul a avut niște piedici de ordin tehnic, ca și 
când ar fi considerat că flacăra și lumina nu l-ar fi omorât pe Lux. În ciuda acestei 
probleme, sufletul a deschis cuptorul sub Lux, care a început și el să ardă (spre 
profunda satisfacție a sufletului).  
 Apoi sufletul s-a așezat în fața lui Cap în formă de inimă și i-a dat un 
ultimatum:  
 "Dacă ai tăi nu vin să te ia într-o oră, vei avea același sfârșit; pentru 
moment vei rămâne închis în cameră, fără nicio posibilitate de a ieși." 
 Sufletul s-a unit cu mintea și corpul, luând astfel forma unui copac viu, apoi 
au ieșit cu toții din cameră închizând (sigilând) ușa după ei.  
 Nu a fost o discuție, ci un atac rapid și decis, fără nicio ezitare.  
 Sufletul știa foarte bine ce vroia și dorea să facă, nu avea niciun dubiu sau 
reținere: dorea să-i termine pe toți și asta a și făcut.  
 Ahaaaaaaaa… 
 Acum îmi puteți spune ce pot/trebuie să fac ? 
 Mulțumesc!  
 
 În textul Rigpa (Cunoaștere) de Padmasambhava, cel "Născut din Lotus" 
legendarul guru budist original din Uddiyana, un regat antic situat în regiunea 
actualului Swat (Pakistanul de Nord), despre care se crede că fost primul care a 
introdus învățăturile ezoterice Tantra  în Tibet, contribuind și la ridicarea templului 
din Samye, care datează din 755, putem citi următoarele:  
 
 Toți (toate ființele) se pot elibera, dacă experimentează (cunoașterea pură). 
De fapt, în ceea ce privește capacitatea (de înțelegere) nu există nicio diferență 
dacă aceasta este acută sau obtuză. Dacă susanul și laptele sunt cauza uleiului și 
untului, dacă primul nu este măcinat, iar al doilea bătut, nu ar exista nici ulei și 
nici unt.  
 Toate ființele sunt niște potențiali Buddha, dar dacă nu experimentează 
(cunoașterea adevăratei lor naturi) nu se iluminează, pe când, chiar și un 
mandarin se eliberează dacă o experimentează.  
 Chiar dacă nu știm cum să o explicăm, putem să experimentăm: e ca și când 
am gusta zahărul în mod personal, astfel încât nu mai este nevoie ca o altă 
persoană să ne explice gustul său.  
 Chiar și un mare învățat devine subiectul păcălelii, dacă nu are această 
înțelegere.  
  



Sincere mulțumiri tuturor celor care, 
 în mod inconștient,  

au contribuit la această cercetare pe care am efectuat-o. 
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