Corrado Malanga
Biografie
Corrado Malanga se naşte în Spezia, in anul 1951. Din
1983 este profesor universitar si cercetător la
Departamentul de Chimie si Chimie Industriala, la
Facultatea de Ştiinţe Matematice, Fizice si Naturale
din cadrul Universităţii din Pisa. Este autorul mai
multor articole publicate în reviste ştiinţifice
internaţionale.
In paralel, se interesează de fenomenele OZN (obiecte
zburătoare neidentificate) şi colaborează cu Centrul
Ufologic Naţional (CUN), până devine membru în
comitetul tehnico-ştiinţific al acestei organizaţii. În
urma unor neînţelegeri cu privire la evaluarea
fenomenului de răpiri extraterestre, Malanga decide să
iasă din CUN, în anul 2000.
Apoi, teoriile lui Malanga influenţează Grupul Stargate Toscana şi alte Grupuri, care
au luat naştere şi în alte regiuni italiene – mai ales în Friuli, Lombardia şi Lazio, care în 2008
se unesc sub forma C.S.I. - Coordinamento Stargate Italiani.
Din 1 decembrie 2009, Malanga nu mai face parte din Grupurile Stargate şi C.S.I..
Numeroasa afluență de persoane care participă la conferințele sale este mărturia unei
adevărate și proprii mișcări, aflată în continuă creștere și care continuă să se extindă tot mai
mult cu ajutorul a numeroase site-uri, bloguri și forumuri în diverse limbi ale globului, în care
sunt prezentate descoperirile făcute de Corrado Malanga.
Teza centrala a lui Malanga susţine că există mult mai multe persoane care au fost
răpite de extratereştri decât se credea în mod normal. Într-adevăr, marea majoritate a răpiţilor
nu-şi amintesc răpirea, chiar dacă au urme fizice sub formă de cicatrici, care rămân în urma
operaţiilor si a implanturilor chirurgicale practicate de extratereştri. Răpiţii îşi pot recupera
aceste amintiri prin intermediul utilizării unor instrumente cum ar fi hipnoza regresivă şi
programarea neurolingvistică, instrumente utilizate de Malanga împreună cu o metodologie
particulară, ce permite deosebirea amintirilor reale de răpire de amintirile false. Malanga a
elaborat si un test de autoevaluare (TAV), care poate fi făcut şi online şi care i-ar permite unei
persoane să stabilească dacă este sau nu răpită. Faptul că mulţi dintre cei care fac testul ajung
să răspundă pozitiv la multe dintre întrebări, artă, în opinia lui Malanga, că, cu toate că
extratereştrii se străduiesc, tot mai rămân nişte amintiri depozitate în persoanele răpite, lucru
care îi împinge apoi pe aceştia să completeze testul şi să-l contacteze pe Prof. Malanga.
Spre deosebire de alţi autori de cărţi despre OZN-uri – aceasta fiind cauza majoră a
separaţiilor şi a polemicilor – Malanga susţine că fenomenul răpirilor extraterestre nu este
unul pozitiv, ci unul negativ. Extratereştrii nu sunt „fraţii din spaţiu” care vin să aducă iubire
şi pace. Ei sunt inamicii umanităţii, sunt cei care manipulează pământenii, pentru a le sustrage
energia vitală, de care au nevie pentru a supravieţui şi a urmări visul imortalităţii. Malanga
contestă şi teoriile conform cărora ar exista atât extratereştrii buni, cât şi extratereştrii răi. Şi
cei buni sunt tot răi travestiţi. Cei mici şi gri, despre care vorbeşte literatura ufologică, sunt un
fel de roboţi biologici care se află în serviciul extratereştrilor (extratereştrii ii folosesc şi
pentru răpiri). Extratereştrii se împart în cinci rase principale, care fie colaborează, fie se află
în conflict.
Prin răpirea pământenilor, fiecare rasă urmăreşte scopuri parţial diferite, dar, în esenţă,
toate rasele au nevoie de oameni pentru a primi energie vitală şi pentru a-şi prelungi viaţa sau

chiar pentru a atinge imortalitatea. În acest sens, extratereştrii depozitează în creierul răpiţilor
amintirile lor, pe care, le pot recupera după aceea, sau separă temporar sufletul răpitului de
corp şi îl introduc în corpul lor extraterestru, absorbindu-i astfel energia vitală. În plus, intră şi
în mintea răpiţilor, printr-un fenomen care seamănă cu posesiunea. În cursa lor către
imortalitate, extratereştrii nu răpesc pe oricine, ci doar pe cei care au sau, mai bine spus, sunt
suflet. Cei care sunt suflet reprezintă doar 20% din populaţia umană.
Răpirea este şi o situaţie care se perpetuează pe linie genetică: în general, un răpit are un
părinte care a fost răpit, iar fii săi probabil vor fi şi ei răpiţi la rândul lor.
Cu toate acestea, în ciudata tehnicilor avansate de răpire pe care le utilizează,
extratereştrii nu sunt infailibili: unele persoane, chiar şi fără să-şi dea seama, pot rezista
tentativelor de răpire, însă experimentând diferite probleme şi fenomene paranormale (până la
cazul extrem de combustie umană spontană) din cauza consumului imens de energie pe care îl
pune în scenă sufletul pentru a se opune atacului extraterestru.
Tehnicile propuse de Malanga susţin că pot să pună capăt unui număr mare de
probleme care pot să apară, atât de origine fizică, cât şi psihică, dar care, în realitate, derivă
din amintirile de la nivel inconştient şi din urmările răpirilor extraterestre. Prin procedurile lui
Malanga se poate interacţiona cu extratereştrii prezenţi în minţile răpiţilor, la fel cum
procedează exorcistul cu demonul în cazurile pe posesiune, ca la final, să elibereze răpitul de
aceste prezenţe şi de consecinţele lor. Referirea la posesiune nu implică că Malanga este de
acord cu religiile. Este exact contrariul. Pe de o parte, Malanga afirmă că poate furniza o
explicaţie ştiinţifică fenomenelor interpretate în mod grosolan de către religii: astfel, de
exemplu, glosolalia, sau mai bine-zis xenoglosia – capacitatea de a vorbi limbi necunoscute)
şi presupusele amintiri din vieţi trecute, derivă din faptul că răpitul accesează amintirile
extratereştrilor sau pe ale altor persoane răpite de către aceeaşi extratereştrii, din moment ce
toate aceste amintiri se amestecă când creierul uman a fost folosit ca mijloc de stocare sau
depozitare. Pe de altă parte, marile religii – la fel ca marea politică şi comploturile pentru o
nouă ordine mondială – se află în serviciul extratereştrilor. Unele evenimente nu sunt decât
trucuri inventate de extratereştrii pentru a-i convinge pe oameni să le permită să sugă energia
lor psihică fără prea multe proteste. Malanga susţine că, mai ales apariţiile Fecioarei Maria,
sunt înscenate de extratereştrii cu acest scop şi se exprimă în termeni foarte severi cu privire
la religii.
„Extratereştrii” - explică Malanga într-un interviu – „costumaţi în preoţi, fraţi şi surori
ai papei, ne irită şi ne sperie, promiţându-ne suferinţe severe pe viitor dacă nu facem cum vor
ei.”
Deci, ar trebui să refuzăm religia, convingându-ne că ”Dumnezeu se află în interiorul
nostru, pentru că noi suntem Dumnezeu.” Pornind de la această conştientizare, studiul
acestui fenomen ne-a determinat să nu ne oprim doar la a denunţa acţiunile extratereştrilor si
ale complicilor lor, ci să propunem şi un itinerar ce ar trebui să conducă spre conştientizarea
de sine, redescoperirea Omului, înţeles ca fiind fiinţa ce se află cel mai aproape de Dumnezeu.

