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Prefață
În această lucrare construim o puternică legătură între realitatea
experiențelor de răpire extraterestră și lumea mitului. Și mai ales, vom reinterpreta
Cabala ebraică utilizând fenomenul răpirilor extraterestre, acesta fiind o cheie de
lectură modernă, capabilă să ridice toate vălurile ce nu au fost încă ridicate de
studiile lui Luouria. Înainte de a parcurge această lucrare vă recomand să citiți
cartea "Extratereștri sau Demoni" și articolele: "Fizica răpirilor", "Timpul și
percepția sa" și "Simulări mentale", asta pentru a înțelege mai bine conceptele care
aici nu mai sunt reluate.
Introducere
A venit momentul să clarificăm geneza din interiorul Universului.
În articolele precedente, care descriau rezultatul cercetărilor noastre privind
răpirile și interferențele extraterestre de pe această planetă, în cadrul tehnicilor
folosite de noi pentru a clarifica anumite probleme, formulasem o idee despre
cosmos, despre extratereștri, despre poziția creatorilor, etc. Astăzi suntem în
măsură să oferim o imagine mai complexă a hărții teritoriului.
Informațiile obținute au fost descoperite fie utilizând tehnica hipnozei, prin
care se creează o legătură între conștientul și partea sufletească (sufletul) a răpiților
noștri, fie prin intermediul sistemelor de simulare mentală (simbad sau flash
simulation, despre care vom vorbi în următorul articol).
Sistemele de simulare mentală adoptate de noi nu prevăd prezența unui
simulator extern, putând fi și autoinduse. Dar aceasta va constitui subiectul
următoarei noastre lucrări.
În această lucrare este suficient să se știe că am încercat să utilizăm răpiții
care au ieșit din fenomenul răpirilor extraterestre pe post de remote viewer, dacă
putem spune așa. Din acest punct de vedere, capacitățile lor s-au dovedit a fi
extrem de interesante și ne-au furnizat puncte de plecare foarte bune pentru a
încerca să formulăm o organigramă a întregii creații umane. Însă, surpriza finală va
fi incredibilă până și pentru noi.
Dar să le luam pe rând.
Pe scurt, i se cerea părții sufletești, care era extrudată din contextul triadei
(suflet, minte și spirit), să descrie anumite evenimente despre situația trecută,
despre evoluție, despre situația de pe planeta noastră. Astfel de declarații nu au fost
mereu solicitate, uneori apărând spontan, fie în prezența noastră, fie în absența
noastră. Subiecții luați în considerație în prima fază a experimentului nu au fost

puși în contat unul cu altul, ci doar după aceea s-a permis ca declarațiile lor să fie
confruntate direct.

Deci, organigrama în 3d pe care v-o propunem este reprezentarea creării
Universului, așa cum ne-a fost descrisă de părțile sufletești. În această organigramă
am făcut o corecție importantă în ceea ce privește ipotezele precedente legate de
poziția figurii Primului Om (PO). În această lucrare, prin Primul Om (PO), se
înțelege expresia creației primului om din perspectiva primului Creator, unul
dintre cei doi creatori produși de Conștiința Inițială. În ultimul timp mai multe
persoane ne-au cerut să clarificăm poziția acestui personaj, care nouă ne apărea la
începutul cercetării ca bunul nostru părinte creator, dar care până la urmă s-a
dovedit a fi un personaj cu adevărat nerecomandabil.
Dar haideți să le luăm pe rând și să analizăm ceea ce se întâmplă la început,
din momentul când creația se trezește.

Tabloul general

Pentru a descrie interiorul universului am pregătit un tablou general, pe care
îl prezentăm în continuare. Îl vom folosi pe post de ghid și-l vom consulta de-a
lungul descrierii evenimentelor.
Acest tablou ar reprezenta descrierea interioară a universului, așa cum îl
cunoaștem astăzi prin intermediul descrierilor făcute de părțile sufletești interogate
de noi.

Conștiința și liberul arbitru

Să începem cu partea de sus și să analizăm esența Conștiinței, pe care noi am
descris-o în organigrama noastră ca fiind o sursă luminoasă. Conștiința există
dintotdeauna pentru că este eternă.
Dar într-o zi (simbolism temporar care nu are sens: ar trebui să spunem "un
moment perceptiv" N.A.) aceasta se trezește și se aprinde.
În acel moment devine conștientă de sine (conștientizează că este, că există)
dar nu știe cum este făcută (nu se cunoaște pe sine). Singurul mod prin care poate
afla cum este făcută ar fi acela de a se privi într-o oglindă, dar care încă nu există.
Atunci conștiința își creează o oglindă pentru a se privi, oglinda fiind și
reprezentarea universului virtual, așa cum am mai spus și în lucrările precedente.
În acest punct conștiința decide că trebuie să trăiască experiența de sine: trebuie să
știe, nu doar să se privească în oglindă, trebuie să se cunoască, trebuie să se atingă,
dacă s-ar putea spune așa.
În acest moment conștiința emană printr-un act de voință dorința de a trăi
experiența aceasta și decide s-o trăiască fără niciun fel de limitări. În acel clipă,
doar gândindu-se la asta, produce apariția dualismului.
Dualismul este expresia fundamentală a ideii de alegere. Cu alte cuvinte,
dacă decid să fac experiență, decid și că pot să-mi aleg eu experiența, și, în acest
context, învăț și să înțeleg ce semnificație are ideea alegerii în corelație cu
responsabilitatea alegerii însăși.
Astfel, oferindu-i-se conștiinței posibilitatea de a se cunoaște pe sine,
totodată i se oferă și posibilitatea de a nu dori să se cunoască.

Cu alte cuvinte, conștiința nu creează un binar în care ești aruncat și unde ți
se zice să mergi înainte, ci creează un binar unde ești așezat la jumătatea drumului
spunându-ți-se..."Mergi înainte sau înapoi, după cum alegi!"
Acest aspect al creației produce un efect singular. În orice punct din univers
te-ai afla, poți să mergi deasupra sau dedesubt, la dreapta sau la stânga, în sus sau
în jos, etc.. Fiecare lucru pe care poți să-l faci va avea fie semnul plus(+), fie
semnul minus(-), tu fiind cel care alege ce să facă. În acel moment se naște liberul
arbitru.

Cei doi creatori

Conștiința e unică, nonduală și eternă. Aceasta este, a fost și va fi. Ceea ce se
schimbă nu este conștiința în sine, ci cunoașterea de sine, care este câștigată în
timpul experienței sale de viață.
O astfel de experiență trebuie trăită de imaginea sa virtuală. Această
imagine, creată chiar de către conștiință, bineînțeles că este duală. În mod
inevitabil, sunt creați cei doi creatori, fiecare putând să aleagă ce anume să facă.
Cei doi creatori nu pot fi nici unul, nici trei, ci doar doi, pentru că universul a fost
creat pe o bază duală.
Doi creatori pot alege drumuri diferite de evoluție, și, prin intermediul lor și
a emanațiilor lor, conștiința va înțelege cine este cu adevărat și cum este făcută,
pentru că ceea ce este și că există a înțeles deja iluminându-se (actul inițial al
creației, actul inițial al cunoașterii de sine).

Primul creator și neamul său

Am vrut să-l reprezentăm pe primul creator prin simbolul C1 și l-am așezat
în mod inconștient, ideatic și arhetipic în dreapta observatorului. Acest prim
creator alege să creeze la rândul său o ființă perfectă, prin intermediul căruia el
însuși să poată face experiențe. Această ființă am reprezentat-o prin sigla PO
(Primul Om).
Acest Prim Om are caracteristici primordiale foarte precise. În primul rând
este dotat cu o parte sufletească legată foarte bine de sinele propriul, este aproape o
emanație a creatorului său, cu care uneori se confundă (se amestecă).

Deci, PO a fost creat de primul creator imediat, ca ființă aproape perfectă,
are suflet, fiind deci imortal și în corp, și este reprezentarea lui Adam din Geneza
biblică.
Se va putea observa că în reconstituirea noastră fiecare figură are un
corespondent în cărțile antice, cărți care spun povestea Zeilor, în literatura ebraică,
dar și cea babiloniană și, de ce nu, cea sanscrită.
Aici trebuie să deschidem o paranteză importantă pentru a explica cum de
este posibil ca realitatea lucrurilor să fie scrisă în aceste cărți. De fapt, aceste texte
nu trebuie interpretate ad litteram, ca texte exclusiv istorice, ci ca texte în care
povestirile narate sunt mai curând mituri: nu legende, nu istorii cronologice a unor
evenimente care s-au întâmplat în anumite perioade, ci ca mituri, adică simboluri
arhetipice a ceea ce este, există și va exista.
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/mito.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Mito

PO creează extratereștrii!

PO, fiind imortal și din acest motiv incapabil să facă experiența morții pe el
însuși, trebuie să creeze alte ființe, care să facă pentru el experiența morții. PO îl
reprezintă pe Adam, care, pentru a fi asemenea creatorului său, creează și el la
rândul său, săvârșind un păcat foarte grav, cel al orgoliului. În tradiția ebraică acest
Adam va deveni muritor fiindcă mănâncă din copacul vieții și al morții, și va fi
alungat din paradisul terestru. Acest Adam nu suntem noi și izgonirea sa, din punct
de vedere ideatic, se întâmplă acum. Trebuie să ținem cont că textele antice sacre
trebuie interpretate ca fiind ideatice și simbolice, adică în afara timpului și a
spațiului, pentru că povestesc despre tot, și nu despre înainte și după, așa cum se
crede astăzi.
Iată că apar extratereștrii - toți cei pe care am reușit să-i identificăm noi și
cine știe câți alții pe care noi nu-i cunoaștem. Aceștia nu au suflet, deci mor.
În organigrama noastră am reprezentat extratereștrii cu figuri geometrice,
închise într-un paralelipiped de cristal care determină limitele totalului existenței
lor.
Extratereștrii văd cum creatorul lor (PO a nu fi confundat cu primul creator
C1) este imortal, pentru că este suflet, și își propun să devină ca el. Extratereștrii
creați de PO sunt creați după imaginea sa, deci fac aceeași greșeală pe care a
făcut-o PO față de primul și adevăratul său creator, C1. "Spune-mi cine sunt
prietenii tăi și îți spun cine ești!" În acest moment extratereștrii, sub controlul lui
PO, creatorul lor, încearcă oricum să răstoarne ordinea lucrurilor și să ia locul

creatorului lor. Însă, pentru a obține acest rezultat, extratereștrii trebuie să devină
imortali și să se poată pună la același nivel cu PO. Extratereștrii plănuiesc să fure
partea sufletească a lui PO. În acest moment PO înțelege că creaturile sale s-au
revoltat împotriva sa și se refugiază într-o zonă din univers în care extratereștrii nu
pot intra.

Experiența morții

Acum trebuie să lămurim conceptul de experiență și să înțelegem de ce
creația a simțit necesitatea să creeze doi creatori, care, la rândul lor, după cum vom
vedea, au simțit necesitatea să creeze alte ființe.
Trebuie să înțelegem că Conștiința este eternă. Deci, Conștiința are la
dispoziție totul, mai puțin un lucru - moartea. Deci, Conștiința să trăiască pe
propria piele experiența morții. Conștiința nu înțelege ce înseamnă a începe și a
termina pentru că este eternă. Atunci cere celor două emanații ale sale - cei doi
creatori - să facă pentru ea o astfel de experiență. Cei doi creatori, odată ce au
devenit conștienți că există, refuză să trăiască această experiență pe ei înșiși, pentru
că asta ar însemna și sfârșitul existenței lor, și își deleagă creaturile să facă această
experiență în locul lor.
În acest sens primul creator (C1) creează Primul Om (PO) cu suflet, care,
având suflet, înțelege că sufletul nu are axa timpului și înțelege că secretul
imortalității stă în suflet. Și PO refuză să trăiască experiența sfârșitului de sine și
decide astfel că nu dorește să se despartă de partea sa sufletească. Poate obține
acest lucru într-un singur fel - creând la rândul său alte ființe, extratereștrii, care
vor găzdui partea sa sufletească.. Extratereștrii vor muri și PO își va lua înapoi
partea sufletească, dar astfel încât aceasta să-și fi trăit experiența, dar pe spatele
altora. PO nu moare, iar extratereștrii sunt mijlocul prin care acesta poate să
trăiască această experiență a morții.
Însă planul nu va funcționa conform planificării.
Extratereștrii, care sunt creaturile lui PO, se răzvrătesc pentru că sunt tratați
astfel, iar PO face astfel încât aceștia să-și piardă partea sufletească, pentru că este
prea periculos ca ei să o aibă în interiorul lor, ca nu cumva apoi să nu mai dorească
să o înapoieze proprietarului legitim la sfârșitul experienței.
Unii extratereștri sunt privați chiar și de corpul de care se agață sufletul (cum
este cazul Luxului), iar alții suferă distrugeri și războaie. PO, care orchestrează
totul de sus, își readuce astfel sufletele acasă - mitul Turnului Babel.
În acest stadiu, sufletele, care au trăit diferite experiențe, înțeleg că a se
întoarce la PO înseamnă a se întoarce într-o închisoare virtuală, unde PO comandă

și unde nu îi este permis să moară, adică să facă acea experiență necesară
sufletului, pentru care a și fost creat. Dacă corpul său nu moare (corpul lui PO),
sufletul nu poate să se desprindă și să facă o nouă experiență.

Strategia extraterestră

Extratereștrii au fost abandonați de creatorul lor, PO, dar nu renunță și
ticluiesc o nouă strategie de supraviețuire. Construiesc omul (adică pe noi).
Nu un om oarecare, ci un om cu un ADN capabil să devină capcană pentru
suflete (să ne amintim că sufletul intră doar în anumite corpuri, dotate cu o
secvență specială de baze purinice și pirimidinice, determinată de ADN, probabil
mitocondrial, de la părintele de sex feminin).
Un ADN care să-l imite pe cel al lui PO.
Extratereștrii modifică structura omului de Neandrethal până creează omul
de Cro-Magnon. Și așteaptă ca sufletul să ajungă înăuntru. Odată ce sufletele ajung
în aceste capcane, extratereștrii vor îi vor răpi pe acești oameni cu suflet și-i vor
folosi pentru toate lucrurile pe care le-am descris în lucrările anterioare, așteptând
să-și modifice și ei ADN-ul, pentru a-l face biocompatibil cu partea sufletească a
omului. Când asta se va întâmpla omul va fi distrus, iar partea sufletească, chiar
dacă nu va dori, va fi forțată să intre în corpurile extraterestre biocompatibile cu
prezența sa. În acel moment, strategia extraterestră prevede blocarea fluxul de
suflete în corpurile lor, ne mai permițându-i sufletului să iasă. La final am fi
obținut un extraterestru imortal, asemenea lui PO.
Dar unde să găsească extratereștrii suflete care să între în aceste corpuri
umane?
Extratereștrii știu că PO trebuie să-și introducă sufletele în corpuri care să
moară, ca apoi să și le ia înapoi, între timp sufletul devenind conștient de
fenomenul morții.
Extratereștrii așteaptă răbdători, iar PO începe să utilizeze corpurile create
de extratereștri.
Între timp, extratereștrii încep să răpească oamenii cu suflet în încercarea de
a fura mai devreme sau mai târziu partea sufletească a propriului lor creator, PO.
Încă o dată se naște și se propagă o luptă pentru viață și imortalitate între PO
și creaturile sale, dar această luptă se face prin intermediul altor creaturi (oamenii),
care habar nu au de toate acestea.
Dar e mai ușor să faci rău decât să accepți o posibilă înfrângere, după care ai
fi nevoit să plătești prețul relelor pe care le-ai înfăptuit.

Al doilea creator

Al doilea creator a decis să parcurgă un drum evolutiv diferit, dar făcând
asta și-a pierdut partea sufletească, care nu a vrut să-l urmeze.
Acum noi nu știm cum și de ce s-a întâmplat asta, dar știm din memoriile
extraterestre ale răpiților că al doilea creator s-a trezit că a ajuns într-o zonă
compromisă din universul dimensional, unde sufletul său a refuzat să-l urmeze. Al
doilea creator este într-un univers bidimensional, cel puțin pentru ochii noștri. Un
univers care se închide, așa cum îl descriu memoriile extraterestre active ale
răpiților noștri, unde nu există culoare sau corpuri.
Pe de-o parte avem un al doilea creator, care de-acum nu mai are suflet și
corp, iar pe de altă parte avem o parte sufletească care se plimbă prin acest univers,
dar neavând corpuri pe care să le utilizeze. Dar când sufletul celui de-al doilea
creator vede creația extratereștrilor (oamenii), iată că încearcă să intre în acele
corpuri care fuseseră pregătite să găzduiască sufletul derivat din PO. Pentru
extratereștri este un noroc neașteptat.
Nu este foarte clar ce a făcut al doilea creator, dar tentativele sale de a se
întoarce în partea noastră de univers au eșuat, pentru că aici te poți întoarce doar
dacă ești suflet, altfel ești obligat să rămâi dincolo. Un "dincolo" care în sfintele
scripturi este reprezentat de infern, unde diavolul și creaturile sale (demonii) au
fost marginalizați. Și încă o dată ne trezim redând ceva ce era deja descris în mod
arhetipic în textele sacre ale unei anumite culturi, cum ar fi de exemplu cea ebraică,
dar nu numai.
Al doilea creator, reprezentat în schemă cu C2, face și el o creație mai
modestă, creând extratereștrii fără corp, pe care i-am descris de multe ori, dar mai
ales pe cei limitați să aibă un corp fals pentru a putea interacționa cu realitatea
noastră, utilizând o păpușă, asemenea unor păpușari, care este reprezentarea
extraterestrului nordic, înalt, cu părul alb, cu șase degete la mâini, îmbrăcat în alb,
purtând la gât un medalion caracterizat de dublul triunghi răsturnat.
Alt extraterestru de acest tip e cel identificat cu monograma Ra (să ne
amintim de Zeii Egipteni, de figura cărora este legat), care utilizează ca și corp
corpul unui extraterestru, care pare a fi o pasăre foarte înaltă, având în loc de nas
un cioc și un fel de excrescență sub bărbie (ca la curcan sau cocoș), plus un ipotetic
al treilea ochi în centrul frunții. În realitate nu știm nici până în ziua de azi ce este
acest al treilea ochi, dar așa ne este descris de răpiți, care își amintesc această

pasăre antropomorfă, înaltă de aproximativ patru metri (identificat de noi cu
numele de Horus).
Și al doilea creator își folosește creaturile ca mână de lucru pentru a-și
recupera partea sufletească pe care și-a pierdut-o. Acești extratereștri fără corp
încearcă să rămână în viață utilizând partea sufletească a răpiților noștri, așa cum
am descris în alte articole precedente.
Obiectivul lor era să construiască un corp sau să utilizeze altul pentru a trece
în această parte a universului (lucru care este posibil doar dacă ai un corp în a treia
dimensiune). În acest context, extraterestrul care a găsit un corp îi utilizează partea
sufletească și încearcă să o integreze în sine însuși. Scopul său final este să treacă
aici, ca apoi să se întoarcă la conștiință, de unde derivă primul creator.
În concluzie, el vrea mai întâi să se salveze și apoi să nu moară niciodată din
punct de vedere fizic.

Poziția omului

Ființa umană se află într-o situație destul de complicată.
Pe de o parte, extratereștrii fără corp creați de cel de-al doilea creator vin să-i
ia partea sufletească, încercând să o utilizeze, susținând că aceasta era odată a lor și
că acum o vor înapoi. Apoi sunt extratereștrii creați de PO - creat la rândul său de
primul creator - care vin să răpească omul pentru a-i lua sufletul, în ideea ca ei să
poată trăi etern, ca după aceea să elimine umanitatea pentru totdeauna.
Această situație a fost descrisă de părțile sufletești ale răpiților, care în
timpul hipnozei regresive descriau acest tip de univers. La declarațiile sufletului sau adăugat declarațiile forțate ale extratereștrilor fără corp care îi parazitau pe
răpiții noștri și pe care reușeam să-i determinăm să interacționeze.
Acești pseudo-demoni se manifestau adesea zgomotos, transformând
ședințele noastre de hipnoză în adevărate ședințe de exorcism.
Apoi mai erau și declarațiile diferiților Lux - paraziții luminoși fără corp care susțineau același cadru operativ, la care se adăugau declarațiile memoriilor
extraterestre active (MEA), care ofereau in formații despre părțile care lipseau din
acest scenariu.

Ce greșeli s-au făcut

Era evident că în descrierile pe care le oferisem acestui fenomen în
precedență făcusem mai multe greșeli importante, pe care trebuia să le corectăm.
Prima greșeală a fost cea de a crede că primul creator (C1) a creat mai întâi
extratereștrii și apoi l-a creat pe PO, ca un produs mai bun, pentru că, față de
extratereștrii, pe el l-a creat cu parte sufletească. Dar lucrurile nu s-au petrecut așa.
De fapt, PO a fost creat imediat (de altfel, Biblia susține, în mod destul de curios,
că prima creație a fost făcută fără a se avea în vedere vreun evoluționism,
evoluționismul privindu-l doar pe "al doilea om", adică pe noi, dar numai parțial).
Acest lucru trebuia verificat în vreun fel.
Verificarea nu a întârziat să apară: li s-a cerut subiecților în hipnoză
profundă să-și amintească structura fizică al primului corp în care se încarnaseră.
Doar câțiva au declarat că intraseră în interiorul unui fel de gorilă primitivă, pe
când alții vedeau o ființă foarte înaltă - un gigant am fi spus noi dacă l-am fi văzut
în fața noastră. Alte confirmări ale acestui lucru au fost obținute lucrând cu răpiții
care deja se eliberaseră de problema răpirilor extraterestre. Aceștia, utilizând
tehnicile de simulare mentală, cum ar fi SIMBAD sau simularea flash (despre care
vom vorbi cu altă ocazie), obțineau de la partea lor sufletească, întrebând-o direct,
exact aceleași descrieri.
PO crease extratereștrii și extratereștrii creaseră al doilea om, adică pe noi.
A doua greșeală pe care o făcusem consta în a crede că în interiorul
corpurilor răpiților se afla doar partea sufletească fugită de la al doilea creator (C2).
Dar am găsit și părți sufletești care proveneau de la PO, acesta fiind creat de primul
creator, adică de C1.
O altă ipoteză de lucru se baza pe o serie de hipnoze pe care le făcusem cu
ani în urmă, unde se întrevedea ipoteza că PO pusese în corpul unor oameni câteva
suflete, pe care le monitoriza personal. Acestea aveau rolul de "cal troian", putând
astfel să verifice ce complotează pe la spatele său creaturile sale, extratereștrii, în
intenția lor de a-i fura partea sufletească.
Noi chiar ne gândeam că dacă extratereștrii ar reuși până la urmă să ia în
mod stabil partea sufletească a oamenilor, mai devreme sau mai târziu ar fi ajuns
să-l urmărească pe PO prin tot universul, în încercarea de a-i lua partea sufletească
provenită de la primul creator, reușind astfel să trăiască etern.
Deci, noi credeam că PO îi spionează pe extratereștrii prin intermediul
răpirilor pentru că ar fi vrut să-i atenționeze pe oameni, ajutându-i să nu cadă în
capcana întinsă de aceștia. În acest context, susțineam că nimeni nu te ajută pentru
că îți vrea binele. Oricine vrea să te ajute știe că procesul de cunoaștere, fiind un
proces personal, nu trebuie să fie perturbat. Cu alte cuvinte, extratereștrii buni nu
există sau dacă există nu pot face nimic pentru a te salva, pentru că tu ești cel care
trebuie să se salveze și să facă experiență singur.

În acest context se poate susține cu certitudine că cercurile din lanuri (crop
circles) au fost făcute de PO. Însă acest fapt ne ajuta să înțelegem că, dacă pe de o
parte PO ne îndeamnă să privim în ADN-ul nostru - copacul vieții eterne - pentru a
înțelege ce modificări nefaste ale acestuia pot fi provocate de extratereștri, pe de
altă parte, salvând omul extratereștrii se salvau pe ei înșiși.
Dar ceva nu se potrivea. Dacă totul a fost cu adevărat așa, ar fi trebuit să
găsim în răpiți suflete provenite majoritar de la al doilea creator și doar foarte
puține părți sufletești derivate din primul creator, adică de la PO. Dar lucrurile nu
stăteau așa, pentru că numărul de părți sufletești care derivau de la PO, adică cele
care își aminteau că au avut corpul lui la începutul timpului, erau cel puțin 50%.
Erau prea multe ca să fie considerate niște "cai troieni".
Și mai era încă ceva. Lucrând cu sute de cazuri, ne-am dat seama că subiecții
eliberați de răpirile extraterestre, care ieșeau din această problemă utilizând
tehnicile noastre, fie prin hipnoză, fie prin simulările mentale, se comportau în
două feluri și constituiau două grupuri bine definite. Analizând cu multă
circumspecție aceste două grupuri am observat următorul fapt: răpiții care aveau
suflet de la al doilea creator scăpau de problemă și nu mai aveau niciun fel de
recrudescențe. În schimb, ceilalți răpiți, cu suflet de la primul creator, erau atacați
iar. Chiar dacă aceștia se puteau apăra de atacuri, extratereștrii încercau în
continuare să le ia corpul și partea sufletească. Am mai observat că în exercițiile
Simbad pe care le făceau răpiții, camera mentală rămânea goală, însemnând că
extratereștrii fuseseră eliminați, dar în interiorul acelui spațiu virtual apărea un om
înalt, mare, impozant, uneori având barbă și semănând cu un om gigant, făcut
parcă din piatră.
Această ființă ori tăcea, ori se exprima față de partea sufletească cu
afecțiune. La început partea sufletească considera această figură virtuală ca fiind un
fel de tată sau chiar un creator. Cu vremea, părțile sufletești mai istețe observau că
această figură exercita un rol de control și constrângere. Această figură, pe care
răpiții o recunoșteau ca fiind PO, dorea să-i convingă să se lase luați de
extratereștri și mai dorea să convingă părțile sufletești să se întoarcă la el (PO), să
se întoarcă acasă la sfârșitul experienței lor pe această lume.
Deci, această situație trebuia revăzută și corectată în baza noilor evenimente.
Astfel, am inițiat un fel de "detașament anti PO", reprezentat de un grup de
răpiți eliberați care contactau între ei, dar fiecare în parte neștiind că face parte
dintr-un detașament care avea obiectivul de a înțelege care este adevăratul rol al
Primului Om (PO) în toată această poveste.
Astfel am reușit să avem niște conversații cu acest PO, utilizând ca
intermediari câțiva răpiți.

La un anumit stadiu al cercetării noastre PO a fost cel care a cerut să discute
cu noi, iar asta s-a întâmplat într-un interval de 24 de ore, în cazul a doi răpiți care
nu se cunoșteau și nu se cunosc nici până în ziua de astăzi.

Hipnozele cu PO

În timpul acestor hipnoze PO spune că este obligat să elimine ființele umane
pentru că acestea conțin părți sufletești de-ale sale și se teme. Dacă extratereștrii
vor reuși să ia definitiv părțile sufletești, acestea vor ajunge toate la ei. PO susține
că acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori (ref. la distrugerea omenirii). PO
afirmă că a fost nevoit să elimine umanitatea pentru că extratereștrii se apropiaseră
prea mult de soluția la problema lor, iar PO nu putea permite așa ceva. Însă
discursul lui PO avea multe puncte slabe. De ce să elimine umanitatea? De ce să nu
elimine extratereștrii? PO spune că se teme de extratereștri și că nu știe să se lupte
cu ei. PO ne comunică că nu se poate face nimic. Admite că distrugerea omenirii
nu este o soluție, pentru că de fiecare dată când provoacă una, umanitatea iese din
ea aproape distrusă, dar extratereștrii oricum se apropie tot mai mult de PO, iar mai
devreme sau mai târziu acest sistem nu va mai funcționa; dar PO zice că nu are alte
soluții disponibile acum.
Auzind discursul lui PO, părțile sufletești se revoltă și încep să aibă un
comportament ostil față de el.
PO încetează să mai joace rolul părintelui binevoitor și începe să se
comporte ca stăpânul ce a decis deja să elimine umanitatea.
În zilele care au urmat acestor sesiuni de hipnoză PO îi răpește pe subiecții
noștri eliberați, îi duce la el, încearcă să-i amenințe și folosește o anumită
tehnologie pentru a le introduce în crier un microcip complex, format din trei
elemente, aplicând mai întâi un element pe emisfera dreaptă, apoi unul pe cea
stângă și apoi conectându-le pe acestea două cu un al treilea element.
PO nu era persoana care să-și dorească să ajute umanitatea. PO vroia
altceva.
În tehnica Simbad această figură nu putea fi eliminată cu tehnicile folosite în
mod obișnuit împotriva extratereștrilor. Visele răpiților arătau arhetipic o figură a
unui PO bun, care iubește partea sufletească și pe care vrea să o protejeze, iar ea
trebuie să se întoarcă la tatăl său, adică la el.

Legătura cu PO era posibilă la nivel hipnotic pentru că PO se afla în
interiorul răpitului, ca și cum ar fi fost al nu știu câtelea parazit pe care trebuia să-l
înfrângem.
Nu părea să fie doar o comunicare directă cu el, ci ceva mai mult.
Înainte să găsim o soluție trebuia să înțelegem de ce se întâmpla asta și ce
dorea cu adevărat acest PO.
Apoi soluția a venit singură. Trebuia doar să ne gândim foarte bine, pentru
că aveam totul în fața ochilor. Aveam toate elementele pentru a înțelege, trebuia
doar să facem conexiun
Primul Om și greșeala sa

Când primul creator (C1) l-a creat pe PO, a făcut-o pentru a face experiență
prin intermediul lui. Ca să nu moară, C1 construiește un prim om cu suflet, care să
moară în locul său. De fapt, moartea este singura experiență pe care trebuie să o
facă sufletul prin intermediul corpului fizic. Sufletul nu știe ce înseamnă moartea și
misiunea sa este să trăiască și apoi să moară într-un corp fizic. Sufletul, fiind
imortal, înțelege astfel ce înseamnă a începe și a termina, două concepte care lui îi
sunt total necunoscute. Asta îl va ajuta pe creator să înțeleagă ce înseamnă să nu fii
etern. La fel cum conștiința i-a creat pe cei doi creatori pentru a trăi experiența
morții, aceștia, la rândul lor, îi deleagă pe alții să o facă, și, în acest sens, primul
creator îl deleagă pe PO să facă experiența pentru el. Dar PO decide să devină
imortal și refuză să facă această experiență. PO săvârșește același păcat pe care l-a
săvârșit și creatorul său. Un păcat de trufie, dorind să devină ca Dumnezeul său.
PO este imortal. Chiar el ne spune că are un singur corp care există în trecut, în
prezent și în viitor. PO decide să folosească creaturile construite de extratereștri
pentru a face experiența morții. Acea experiență pe care nu a reușit să o obțină
utilizându-i direct pe extratereștri, creaturile sale, vrea să o facă pe oameni.
Cu alte cuvinte, PO își constrânge părțile sufletești să intre și să trăiască în
om, să facă experiența morții, ca apoi să ia cu forța partea lor sufletească și să o
închidă în el pentru totdeauna.
Noi vom fi constrânși să murim pentru că PO vrea să trăiască etern.
PO folosește mâna de muncă extraterestră pentru a obține acest rezultat; pe
de o parte le-a promis extratereștrilor - care sunt creaturile sale - o recompensă
sufletească (sufletul celui de-al doilea creator), dar în realitate îi va înșela la
sfârșitul jocului, pentru că extraterestrul nu și-a dat seama că lucrează pentru un șef
mincinos, care se gândește doar la interesele sale. Prostul de extraterestru face
munca murdară a lui PO.

Acum înțelegeam cum stau lucrurile în realitate. PO nu se teme de
extratereștri, ci îi folosește pentru proiectul său final. Extraterestrul cunoaște doar o
parte din proiect. I-am spus acelui parazit luminos aparținând grupului Lux (mai
mult în glumă și pentru a-l provoca) că ierarhiile superioare pentru care lucrează îl
păcălesc. Luxul a tăcut și apoi a recunoscut că nu s-a gândit niciodată la această
posibilitate.
Acum înțelesesem cine erau ierarhiile superioare la care se refereau
extratereștrii.

Ierarhiile superioare sunt de fapt Primii Oameni !

Primii Oameni nu vor să-l ajute pe om să se salveze de extratereștrii. Asta
pentru că ei știu prea bine că în cazul în care oamenii îi vor învinge pe extratereștri,
oamenii vor deveni viitorul universului. De fapt, omul își respectă sufletul (care
este și a lui PO) a acceptat de mult timp să moară și nu vrea să-și încătușeze
propriul suflet. Omul știe că nu există moartea, ci numai corpul fizic moare, care
de altfel e finit, virtual, mort, atunci când nu are conștiință. A constrânge sufletul
să stea blocat în propriul corp înseamnă să blochezi conștiința, să îngheți universul.
Omul este viitorul universului, nu PO.
Pe de altă parte, PO nu vrea ca extratereștrii să învingă și să ne ia sufletul,
pentru că ei ar deveni ca și creatorul lor (adică ca el) și mai ales pentru că ar lua și
sufletul "lui", căci în interiorul nostru, în afară de cel a celui de-al doilea creator,
este și sufletul lui PO. Atunci nu trebuie să învingă nici omul, dar nici
extraterestrul, și între cei doi certăreți PO se simte foarte bine. Omul creat astfel
era folosit pe post de capcană de suflete. Sufletele lui PO ajungeau în interiorul
omului, asta fără ca extratereștrii să știe ceva, aceștia crezând într-o primă fază că
în interiorul oamenilor sunt doar suflete provenite de la al doilea creator (C2).
Apoi PO ar fi pus mâna pe toate părțile sufletești, i-ar fi distrus atât pe
oameni cât și pe extratereștri, devenind asemenea creatorului său. Bineînțeles că
PO îi vorbește de rău pe extratereștrii în fața oamenilor și pe oameni îi vorbește rău
în fața extratereștrilor.
Acum totul se potrivea, concordând chiar și cu declarațiile obținute de la
părțile sufletești, care își aminteau ce le făcuse PO, înșelându-le, făcându-le să
creadă că PO era creatorul, dar abandonându-le în această parte de univers, în
corpuri unde sufletele nu vroiau deloc să stea.
Când sufletul înțelege asta, furia sa devine nemărginită și în acest moment
începe ultima luptă. Lupta în care sufletul încearcă să scape de legăturile puternice
pe care le are cu PO. Dar vom reveni mai târziu asupra acestei lupte.

În această etapă creația părea un eșec total. Cel de-al doilea creator își
pierduse imediat sufletul și poate că și el s-a gândit să-și ia partea sufletească
înapoi, pentru că aceasta fugise, evitând în acest mod să se lase înlănțuită. În
schimb, primului creator i-a mers mai bine, reușind să-l facă pe PO, iar acesta a
făcut restul - Un dezastru!!!

Reconstituirea protoistorică a realității

Acum putem să observăm reconstituirea noastră și să înțelegem mai bine
toate pasajele descrise în ea. Se schimbase harta teritoriului și schema pe care o
propusesem înainte ni se părea că arată altfel.

Ei bine, întrucât noi susținem că nu în istorie, ci în mit este scris tot adevărul
- tot ceea ce s-a întâmplat și se va întâmpla, din simplul motiv că în mit omul
descrie totul inconștient, citind în grila holografică, ceea ce există în prezentul
etern al realității holografice, pe care am descris-o într-o altă lucrare - am căutat
chiar în mit urme ale acestei liste de evenimente.
Am început astfel să cercetăm mitul creației. În esență, miturile creației sunt
toate la fel, dar ne interesau în special miturile marilor civilizații, începând cu
grecii, trecând prin lumea ebraică, ajungând la egipteni, oprindu-ne în
Mesopotamia și Babilonia, și terminând cu valea Indusului.
Acum trebuie să oferim o informație pe care am primit-o de la mai mulți
răpiți. În multe dintre aceste cazuri, partea sufletească a acestor subiecți vorbea,
prin intermediul fenomenului de xenoglosie, o anumită limbă. Această limbă era
ebraica. Noi nu înțelegeam de ce se întâmpla acest lucru, dar trebuia să încercăm să
dăm o explicație acestui fenomen.
Aveam răpiți care scriau în mod inconștient în ebraică, nestudiind această
limbă niciodată. Erau persoane care scriau caractere asemănătoare, dacă nu chiar
identice, cu limbile proto canaanite, dintre care cea mai importantă este aramaica.
Aceste lucruri ne-au determinat să ne mutăm atenția pe cărțile sfinte ale religiei
ebraice. Și atunci l-am recunoscut pe PO în figura lui Adam Kadmon, personajul
despre care vorbește Tora.
Dar cine era această figură a primului om creat de dumnezeul evreilor JHWH?

Adam Kadmon, omul primordial

Adam Kadmon este o figură a înțelepciunii mistice ebraice, asociată apariției
și derulării Primei Creații, dar și semnificației originii acesteia conținută în
elementele dezvoltării sale. Conform exegezei ebraice, omul, fiind ultima creatură
creată, este și cea mai completă din toată creația, conținând din punct de vedere
ontologic toate elementele spirituale și materiale ale creațiilor precedente; prin
propria desăvârșire este creatura cea mai devotată totalității cunoașterii divine.
Conform acestei teorii, omul este esența totalității, expresia Lumii Superioare și a
Lumii Inferioare, fiind astfel posibil să se cunoască fiecare aspect al realității doar
acordând atenție creaturii om. Deci, Adam Kadmon este arhetipul totalității
creației, dar înainte de finalizarea acesteia, din acest motiv asociindu-i-se
primordialitatea. Adam Kadmon este o expresie ebraică care înseamnă om
primordial sau om suprem - tot pe acest principiu se interpretează și termenul de
Sephiroți (Sefiroth). Adam Kadmon este primul dintre partzufim (personificări

sau ipostaze ale divinului) care s-a manifestat în golul chalal (rezultatul contracției
(tzimtzum) luminii infinite a lui Dumnezeu" - sau Ein Sof). Este importantă
asemănarea dintre omul suprem și Kohen Gadol - în învățăturile Cabalei, ambele
implică o natură spirituală reflectantă, una fiind corespondenta celeilalte. Cabala
descrie multe detalii, conform cărora, înainte ca Domnul să-i sufle bărbatului
spiritul în nări, sufletul lui Adam era unit cu cel al Evei - asta chiar de dinainte de
naștere sau facere. De fapt, ni se explică că fiecare pereche este uniunea celor două
suflete, pentru care Domnul a prestabilit deja întâlnirea pe parcursul vieții de după
naștere.
Conform textelor religiei ebraice, după moarte sufletul oricărui om se
întâlnește cu Adam; sufletul se pare că-l ceartă pe Adam pentru primul său păcat,
păcat care a adus moartea în lume; dar PO îi reamintește că fiecare moare pentru
propriile păcate: trimiterea textuală este și în cartea lui Ezechiel 18,4.
Cu alte cuvinte, sufletul se reunește cu PO, adică cu Adam Kadmon, și îi
amintește acestuia de păcatul său original. Exact cum se întâmplă în reconstituirea
noastră.
Deci, există doi de Adam, iar ei sunt foarte diferiți unul de altul. În Zohar se
spune că Adam, adică al doilea om, este creat cu praful din Templul din
Ierusalim: apoi Dumnezeu (adică extratereștri n.a.) a amestecat cele patru vânturi
cu cele patru elemente și a dat viță unei opere minunate, adică lui Adam; Adam
are și un element spiritual celest, sufletul extras chiar din Templul Celest din
Ierusalim, al Lumii Superioare - astfel, în structura sa omul posedă atât elemente
ale Lumii de Sus cât și elemente ale Lumii de Jos.
Tot biserica ebraică afirmă că Adam putea vedea cu o vedere divină toate
generațiile de Tzadikim din istorie, adică pe cei drepți.
Este adevărat că și răpiții noștri, după ce au devenit conștienți de ei înșiși, au
putut să-și acceseze toate viețile pe care le trăiesc în toate corpurile lor, chiar și fără
ajutorul hipnozei.
Adam Kadmon este foarte înalt, ajungând de la pământ până la cer, el putând
observa toată lumea mulțumită luminii celeste create de Dumnezeu.
Adam Kadmon, Marele Prototip Uman, conține nouă suflete total integrate.
După căderea în disgrație, ca și consecință vălul eteric al Pământului a început săși micșoreze cortina vibrațională, iar originalul Adam Kadmon și-a împrăștiat cele
nouă suflete-matrice în regiunile acestui univers (numărul nouă e arhetipic n.a.).
Adam Kadmon - concepte paralele
Pleroma:
Gnosticism

Mintea lui Dumnezeu:
Proclus. http://www.kheper.net/topics/Neop
latonism/Proclus-henads.htm

Superminte: SriAurobindo
http://www.kheper.net/topics/Aurobindo/Superm
ind.htm

Realitate sugerată: Manifestul Absolut
Zoharul subliniază că Ain Soph (En Sof) animă toată lumea sephirotică,
pentru că nu este posibil să credem că sephiroții sunt deconectați unul de altul. În
ceea ce privește organismul lui Dumnezeu, sephiroții sunt un tot inseparabil - nu
sunt "locuri" ale divinului, ci "lumi" în care divinul se manifestă oamenilor. După
unii cabaliști (cei din Cabala Luriană) această viziune este mai bine structurată și
se prezintă ca și concepție despre Adam Kadmon, omul primordial, foarte diferit
de Adam Rishon - care este cel de-al doilea om. Adam Kadmon este prima
manifestare a Ain Soph-ului. Spiritul său vital (Nefesh) este constituit din
dispunerea concentrică a sephiroților, pe când Sufletul său (Ruah) este constituit
din așezarea lor pe verticală.
În Sefer Yetsirah este revelată crearea Lumii. Se spune, într-un stil
incomparabil și intraductibil, că Dumnezeu Viu (PO) a creat Universul său prin
Sefar(număr), Sefer(verb) și prin Sippur(a povesti), adică prin intermediul
Verbului și a Numărului. Louria precizează că lumea se naște datorită unui gest de
pliere sau contracție - tsimtsoum - pe care Dumnezeu (Conștiința) o face asupra sa,
spațiul gol reușind astfel să se contureze, apărând astfel Creația.
Rabinul Berekhya spune că înainte de Creație Gândul Suprem a emis o
lumină puternică și radiantă. Însă în Zohar totul se naște când Bătrânul Zilelor, Cel
Ascuns, Cel Incognoscibil, Cel fără de început și sfârșit, a decis să dea o limitare
propriei nemărginiri. "La un moment dat a întins în fața sa un văl, prin intermediul
căruia a început să-și deseneze Regatul.".
Sefer Yetsirah-ul (Cartea Formării) este considerat cel mai vechi tratat
cabalistic de cosmogonie și cosmologie. Scrierea sa este atribuită patriarhului
Avraam sau tatălui său. Ajungem să înțelegem că, pornind de la misteriosul Punct
Suprem și mergând prin toate nivelele Creației, totul nu este altceva decât o
reîmbrăcare a ceva care îi este superior. Creierul, care este învelit într-un
acoperământ, este el însuși acoperământ pentru alt creier superior. Din acest motiv
el este doar un acoperământ pentru cel care îi este superior.
Cabala vorbește despre existența a trei suflete. Corpul fizic al omului
acționează ca suport pentru un alt suport, care este sufletul vegetativ. Se numește
Nefesh și este treapta inferioară sau principiul vital (este vorba despre acea entitate
din interiorul nostru pe care noi am identificat-o ca fiind Spiritul n.a.). Este
sufletul adormit. Nefesh este suport pentru corpul fizic, pe care-l alimentează. Dar
la rândul său, Nefesh acționează ca substrat pentru altă structură, numită Roua'h.

Iar acesta este un stadiu intermediar. Este principiul spiritual, sufletul în stare
veghe (acea parte pe care noi o identificăm ca fiind Sufletul n.a.). Însă este bine să
precizăm că Nefesh și Roua'h nu sunt esențe sau calități diferite, neomogene. Sunt
mai degrabă complementare, ținând cont că una nu poate exista decât însoțită de
cealaltă. Roua'h este suportul nivelului superior, numit Nestamah, care e Sufletul
în sensul propriu al cuvântului. Acest concept a fost foarte intens discutat și a
stârnit numeroase polemici, încă mai stârnește și va mai stârni și pe viitor, pentru
că în Cabală se afirmă foarte clar că anumiți oameni nu îl posed (acesta este
sufletul multiplu a lui PO n.a.). "Meditează la diversele planuri ale spiritului uman,
ne îndeamnă Rabinul Simeon bar Yo'hai, și vei descoperi misterul Eternei
Înțelepciuni. Pentru că exact aceasta este cea care a modelat aceste grade ale
spiritului uman, după imaginea Misterului Suprem."
Conform Cabalei, tot ce este pe Pământ oglindește fidel ce este Sus. "Nu
există nimic în lumea asta inferioară - afirmă Rabbi Yits'haq - care să nu aibă
propriul omolog care să-l guvernează în cea superioară.". Și astfel, punând
lucrurile în mișcare aici, pe Pământ, automat sunt puse în acțiune și forțele
superioare corespondente, care supraveghează tot. De aceea Rabbi Elé'azar
vorbește despre existența a două lumi: una ascunsă și una manifestată, dar care în
realitate contribuie la formarea unei singure lumi (din A. D. Grad, "Iniziazione alla
Kabbalah ebraica" Ed. MEB). Deci, există un suflet și un spirit. Există un Prim
Om (PO) numit Adam Kadmon, acesta conținând mai multe suflete, pe care le
gestionează într-un anumit fel și pe care la sfârșitul timpului și le ia înapoi. Există
două universuri, dintre care unul ne este ascuns nouă (cel al celui de-al doilea
creator). Adam Kadmon are un fel de suflet al sufletelor, care se numește
Nestamah. Toate aceste lucruri noi ne-au fost confirmate cu ajutorul hipnozelor
regresive.
Dar ne revenea în minte întrebarea de la început: De ce sufletele (Roua’h)
răpiților noștri, care proveneau de la PO, prefereau să vorbească ebraica? Dar
înainte să putem răspunde la această întrebare descopeream ceva extrem de
fascinant. Desenând pe computer organigrama Genezei, nu ne dădusem seama că
în realitate desenasem ceva foarte familiar. Observând de la depărtare desenul
nostru, am realizat că nu făcusem altceva decât să desenăm Cabala ebraică.

Baza gândirii cabaliste este Biblia ebraică sau Tanakh (acronim pentru
"Torah, Profeți, Scrieri"). Interpretarea seculară a Tanakh-ului, conținută deja în
halakháh (prezentarea cazuisticii judiciare), în haggadáh (sub formă narativă), în
cele două Talmuduri (atât cel babilonian cât și în cel ierusalimian) și în
numeroasele texte midrashím (Midraș), poziționase, deja de secole, interpretarea
textului sacru în centrul vieții israelianului. Viziunea cabalistă apare odată cu
publicarea cărții Zohar (splendoare), publicată în jurul sec.XIII, sau odată cu
apariția precedentei cărți - Sépher Yetziràh (Cartea Formării), care însă, după
unii, este o operă mai mult exegetică decât filozofică, fiind atribuită lui Avraam
sau chiar tatălui său, în jurul anului 1200 î.e.n..
Cabala înseamnă multe lucruri și niciunul dintre ele. Printre altele, Cabala
reprezintă descrierea copacului vieții sau, mai bine spus, a copacul existenței
Universului creat, care-l conține în interiorul său și pe Creator.
Există trei tipuri de Cabală sau, mai bine zis, trei moduri de a scrie acest
cuvânt.
Există Cabala ebraică (cea de care ne ocupăm și noi), Cabala grupurilor
ezoterice (cum ar fi Ordinul Ermetic Golden Down ), a grupurilor masonice. Mai
există Cabala napolitană, care caută prin intermediul unei numerologii de derivație
populară numerele la loto.
http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/Kabbalah.ht

Copacul vieții
În diagrama, în centru se află coloana echilibrului, care, pornind de la
Kether, trecând prin Tiferet și Yesod, ajunge la Malkhut. Din stânga și dreapta
lui Kether pornesc alte două coloane - cea a Grației prin Hochmah, Hesed și
Netzah și cea a Severității prin Hod, Ghevurah și Binah.

Cele XXII de drumuri
Cei 10 sephiroți sunt legați între ei de 22 de drumuri, asociate literelor
alfabetului ebraic. La diferiți autori sunt prezentate moduri diferite de asociere. Cea
mai răspândită susține că alef pornește de la Kether în direcția lui Chochmah și se
termină cu tav, care este între Yesod și Malkhuth. Cele 22 de drumuri și cei 10
Sephiroți formează împreună cele 32 de căi despre care vorbește Sépher Yetziráh.

Alte reprezentări ale Sephiroților
În anumite manuscrise renascentiste din sec. XVI, diagrama Sephiroților, în
ceea ce privește emanația divină, se multiplică la rândul său la nesfârșit. Această
reprezentare se găsește în textul "Otzrot chayyim (Comorile vieții)" de Chayyim
Vital.
*Vezi și Giulio Busi, Mantova e la Qabbalah (Skira, 2001).

Cele patru lumi

La începutul sec. XIV începuseră să se distingă în Creație patru lumi:
'Atzilúth (lumea emanației), Beri'à (lumea creației), Yetzirà (lumea formelor) și
'Asiyá (lumea producției sau a fabricației). Cu aceste nume se indică variația
tipului de influx al sephiroților. Lumea lui 'Atzilúth, care este cea mai apropiată
de Dumnezeu, este guvernată numai de forțe imateriale. Componenta materială se
intensifică cu cât ne îndepărtăm de Emanator. Până la urmă, Emanatorul nu este
altceva decât ceea ce noi am numit Iluminator în articolele noastre precedente.
Deci, dincolo de comparații și confuzii, vom încerca să demonstrăm că
viziunea descrierii evenimentelor, obținute de noi prin intermediul conversațiilor

cu sufletul, fie în hipnoză, fie utilizând simulările mentale, nu este altceva decât
descrierea Universului prin intermediul descrierii culturii ebraice.

Observând acest tabel comparativ cu diverse simboluri în relație cu
Sephiroții Cabalei putem observa că, în mod ideatic, imaginile sugerate de
simboluri reprezintă foarte bine multe dintre personajele teatrului nostru universal.
Conștiința devine astfel Coroana, cei doi creatori sunt imaginea femininului și
masculinului, adică imaginea dualismul primordial.
Primul Om (PO) devine Regele așezat pe tron, pe când, în partea opusă,
Gevurah - Un Luptător Întunecat - reprezintă prima creație al celui de-al doilea
creator, ființa fără corp care va crea extratereștrii fără corp, aceștia fiind
reprezentați de Hod.

În acest context Daat reprezintă Sephirorul invizibil, adică a unsprezecea
reprezentare, care se poate scrie și se poate reprezenta doar dacă ai Cunoaștere.
Este vorba de partea sufletească a celui de-al doilea creator C2. O poți vedea și poți
fi conștient de aceasta doar dacă știi și ești conștient că există. De fapt, ea nu ar
trebui să existe în această parte a universului creat, ci ar trebui să fie pe cealaltă
parte, cu cel de-al doilea creator C2. Hod și Netzah sunt extratereștrii cu corp și
fără corp.
Tiferet este reprezentarea omului cu suflet, unde Yesod e omul cu spirit, dar
fără suflet, iar Malkut este doar găoacea goală, miticul Golem, care de unul singur
nici măcar nu este conștient că există (copia pe care extraterestrul i-o face
răpitului).
Acum putem să reconstituim cu aceste elemente Cabala noastră.

După cum se poate observa din reconstituirea noastră, aceasta se suprapune
exact cu reprezentarea Cabalei ebraice, dar trebuie făcute niște deosebiri
importante. În desenele Copacului Vieții făcute de tradiția ebraică, însă pe care

noi îl numim, în mod mai corect, Copacul Existenței, se va putea observa că
există nenumărate variante derivate din tema originală. Mai ales că anumite desene
îl conțin pe Daat, pe când altele îl exclud din reprezentarea finală.
Semnificația acestei excluderi este justificată prin discursuri mai degrabă
vagi și incomprehensibile pentru majoritatea experților lumii rabinice. Trebuie luat
în considerație faptul că interpretarea cabalei nu este clară nici celor care au
propus-o pe baza textelor originale, care erau deosebit de ermetice. Noi însă știm
ce înseamnă "ascuns", pentru că interpretarea noastră nu admite niciun dubiu.
Sufletul celui de-al doilea creator nu ar trebui să fie aici, ci în altă parte, deci
nimeni nu are de unde să știe că acesta există. Acest lucru îl știu doar cei care
cunosc acest fapt.
Un alt aspect care stârnește confuzie are de-a face cu numărul legăturilor
dintre Sephiroți. Uneori acestea par să treacă fie prin spatele altor legături, fie par
că sunt poziționate toate pe același plan, iar asta se întâmplă pentru că structura
Sefirah-ului este tridimensională (așa cum am reconstituit-o noi) dar nu numai.
Tradițional, aceste legături trebuie să fie un număr exact care să corespundă lui 22.
Torah este foarte clară în legătură cu acest lucru. Pentru că arhetipurile originale
sunt 22, 22 sunt și cărțile de Tarot pe care Dumnezeul Toth le-a dat umanității și
care corespund cu cheia de lectură a unei cărți ipotetice de-a lui Toth, care s-a
pierdut și care nu este altceva decât reprezentarea egipteană a aceleiași Cabale de
Luria.
Sunt 22 de Autiuth - matrițele descrise în Sépher Yetziráh, cu care
tipograful (Dumnezeu) a creat Universul.
Deci, aceste matrițe sau, mai bine spus, aceste 22 de operații de bază cu care
este creat universul reprezintă și toate interacțiunile posibile între componentele
Cabalei. În acest context, anumite interacțiuni par să nu existe, pe când altele sunt
reale. Faptul că noi știm despre existența lui Daat, ne permite să înțelegem ceea ce
până acum pentru cabaliști nu era clar - interacțiunea pe care o are Daat cu Al
Doilea Creator, din care se și trage, și interacțiunea pe care o are cu omul cu suflet
(Tiferet), unicul corp care o poate lua cu sine.
Reconstituirea copacului existenței realizată de noi este singura care poate
explica în mod profund toate aceste interacțiuni pe baza scenariului extraterestru,
reconstruit și propus de noi în toți acești ani de cercetare. Dar exact acest mod de a
privi lucrurile ne ajută să ne dăm seama că interacțiunile evidențiate de noi sunt 23.
Deci mai există o interacțiune în plus. Unica interacțiune în plus care există în
contextul nostru este cea dintre omul Golem și extraterestrul fără corp. În realitate,
omul Golem a fost creat și manipulat de către extraterestrul cu corp, care apoi a
dezvoltat omul cu spirit și în final pe cel cu suflet și cu spirit. În acest context,
extraterestrul fără corp nu avea nicio posibilitate și niciun interes, nici să creeze un
corp și nici să interacționeze cu acesta. Vă reamintim că, conform reconstituirii

noastre, unul dintre motivele pentru care Al Doilea Creator își pierde sufletul și a
treia dimensiune se datorează faptului că a plecat în altă parte a Universului Creat.
Pierde astfel atât posibilitatea de a fi corp cât și pe cea de a se lega de suflet prin
intermediul ADN-ului său (o altă viziune a copacului vieții și nu a existenței).
În unele versiuni ale copacului Sephiroților, fie această legătură, fie cea
dintre extraterestrul cu corp și Golem nu sunt reprezentate. În realitatea nu
extraterestrul a creat Golemul, ci doar l-ar fi modificat, utilizând genetica și
transformând un Neanderthal în Cro-Magnon.

Rolul Golemului

Golemul e reprezentarea unui corp viu, dar cu conștiință puțină, pentru că
este lipsit de suflet și spirit. Acesta este construit ca ființă vegetală la începutul
creației, în momentul când toate lucrurile sunt create. Deci este o legumă. Din
acest motiv în viziunea noastră tridimensională este așezat sub coloana centrală,
cea a oamenilor vii cu conștiință, fie ei doar spirituali sau și cu suflet. Atunci acesta
nu poate fi așezat sub coloana centrală, ci ar trebui să fie proiectat în față.
În viziunea frontală a reconstituirii cabalistice a Copacului Existenței nu ne
dăm seama de asta, dar devine evidentă dacă analizăm de jos, în 3D, Copacul
nostru al Existenței.
Dacă nu am proceda astfel, am pierde o altă informație importantă. Noi știm
că informațiile incluse în viziunea cabalistică sunt cuprinse și în texte mult mai
vechi, cum ar fi de exemplu Merkaba, care are origini pre-egiptene.
Contrar Cabalei, ale cărei studii, constituite cu precădere din analizele
rabinului Luria, ne ajută să avem un tablou mult mai detaliat în legătură cu acest
subiect, în cazul Merkabei a rămas foarte puțin din această tradiție, care a căzut în
mâinile unor personaje nepregătite, de tip new age, care inventează tot și contrarul
a tot, doar pentru a face bani vânzând o filozofie de viață, care în realitate, la
origine, nu avea nimic de-a face cu ideea de a fi "vândută".

Unul dintre puținele aspecte care se refac după Merkaba este descrierea
omului care seamănă cu trei tetraedre, dintre care cel central este fix, iar celelalte
două se află în rotație sincronică, unul în sensul acelor de ceas și celălalt în sens
contrar.
Dincolo de gândul că popoare atât de vechi ar fi putut avea o viziune extrem
de geometrică și sincronică cu privire la ființa umană, nu putem să nu observăm că
tetraedrele pot fi asimilate cu reprezentarea suflet - minte - spirit.
Deci trebuia să găsim această informație și în copacul Existenței și asta se
întâmplă doar dacă punem Golemul pe același plan geometric al celor doi creatori,
dar nu pe axa Conștiinței.
În revizuirea noastră grafică, scoțând în evidentă cele trei tetraedre
descoperim că este posibil să construim astfel de tetraedre doar dacă Sephirotul
care corespunde Golemului este postat nu sub coloana conștiinței, ci în fața ei. Cele
trei tetraedre sunt reprezentarea sufletului, a minții și a spiritului, dar două sunt
legate prin Sephirotul care îi corespunde lui Daat, Conștiința, și sunt de fapt
tetraedrele care ar reprezenta spiritul și sufletul, pe când cel fix ar fi tetraedrul cel
mai de jos, cel care ar reprezenta prezența minții.

Deci, Golemul ar avea corp și minte, dar nu ar avea suflet și spirit.
Acesta este reprezentarea primul hominid viu, pentru că are un soi de minte,
având deci conștiința minții, dar asemănător cu o legumă, care dacă abia dacă își
dă seama că ar exista. Pe de altă parte, Golemul este adevărata reprezentare a
corpului copiei răpitului. Copia nu are emoții, nu are amintiri, dacă o întrebi în
hipnoză cine este va deveni confuză și îți va răspunde cu cel mult o siglă numerică.
În hipnoză copia nu poate să-și amintească nimic din existența sa și nu deține
conceptul de sine.

Dar ce este Golemul pentru cultura ebraică?

Să citim niște pagini din Wikipedia:
"După părerea multora, Golemul (ebr.  ) גולםeste o figură imaginară a
mitologiei ebraice și a folclorului medieval. Termenul probabil că provine din
cuvântul ebraic gelem care înseamnă "materie brută", sau "embrion", termen prin
care în Biblie (Vechiul Testament, Psalmul 139:16) este indicată "masa care încă
nu are formă", pe care evreii i-o atribuie lui Adam înainte să-i fie insuflat sufletul.
În ebraica modernă golem înseamnă și robot.
Conform legendei, cine ajunge să cunoască anumite arte magice poate
fabrica un golem, un gigant de argilă, puternic și ascultător, care poate fi folosit
ca servitor, angajat să rezolve munci grele și mai poate fi folosit ca apărător al
poporului ebraic față de persecutorii acestuia. Poate fi evocat prin pronunțarea
unei combinații de litere alfabetice.
Se spune că Golemul a fost creat prin intermediul
textului Sefer Yetzir - asta se datorează înțelepciunii lui
Avraam și reiese din exegeza asupra secretelor
alfabetului ebraic și a Sephiroților, ce au legătură cu
anatomia corpului uman, cu planetele, cu lunile, zilele și
semnele zodiacale. Aceste trei figuri - omul, lumea și anul
- reprezintă trei martori absoluți. Se povestește că
maestrul care ar fi vrut să facă un Golem se folosea de
litere, rotindu-se în jurul formei de argilă de un anumit
număr de ori, în corespondență cu toate figurile citate în
Sefer Yetzirah.
Golemul era dotat cu o forță și o rezistență
extraordinară, executând perfect ordinele creatorului său, față de care devenise
un fel de sclav. Cu toate acestea era incapabil să gândească, să vorbească și să
simtă vreo emoție de orice natură, pentru că era lipsit de suflet și nicio magie
făcută de om nu ar fi fost capabilă să-i ofere unul.
În cronica sa, Ahimaaz ben Paltiel, cronicarul medieval al sec. XII,
povestește că în sex IX, un rabin, Ahron din Bagdad, descoperă un golem la
Benevento, un băiat căruia îi fusese oferită viața eternă prin intermediul unui
pergament. Tot la sfârșitul sec. IX, conform cronicii lui Ahimaaz, în orașul Oria
erau niște înțelepți evrei capabili să creeze un golem, dar care au încetat să mai
practice această activitate după o avertizare divină.
Se povestește că în sec. XVI un mag european, rabinul Jehuda Löw ben
Bezalel din Praga, a început să creeze golemi pentru a-i folosi ca servitori,
plăsmuindu-i din argilă și trezindu-i la viață scriind pe fruntea lor cuvântul
"adevăr"(în ebraică [ אמתemet]). Însă exista un inconvenient: golemii creați astfel

deveneau din ce în ce mai mari, până când îi era imposibil să se mai folosească de
ei: magul decidea din când în când să se descotorosească de ei, transformând
cuvântul de pe fruntea lor în "moarte"(în ebraică [ מתmet]);dar într-o zi a pierdut
controlul unui gigant, care a început să distrugă tot ce îi ieșea în cale. Golemul, nu
în calitate de zeitate, ci ca un fel de înger, a cărui natură este secretă în Cabala,
însă creat de maestrul care era capabil să unească puterea spirituală la Voința lui
Dumnezeu, se spune că acționa și ca apărător a unor comunități ebraice din
Europa Orientală. Recăpătând controlul asupra situației, magul a decis să
înceteze să se mai servească de golemi și i-a ascuns în mansarda Sinagogii
Staronova, în inima vechiului cartier ebraic, unde, conform legendei, s-ar afla și în
ziua de azi."
Deci, Golemul este un adevărat super-soldat, în acord perfect cu ipotezele
noastre.
Dar asta înseamnă că Golemul nu este reprezentat simbolic doar de copia
răpitului, care probabil este utilizată pe
post de super-soldat de către militari
sau pe post de recipient pentru diverse
lucruri în cazul extratereștrilor noștri.
Golem e și micuțul Gri, numit EBE
(entitate
biologică
extraterestră),
fidelul și stupidul servitor al forțelor
extraterestre. Acest animal ciudat, care
primește ordine de la superiorii săi, nu
înțelege ce se întâmplă când un răpit,
în timpul unei răpiri, face ceva care nu
e prevăzut în canoanele normalității
comportamentale
ale
oamenilor.
Sărmana creatură se află în mâinile unui patron care l-a creat genetic și care îl
folosește pentru a efectua el pe răpiții noștri munca murdară în locul său.
Oamenii ar vrea să creeze pe viitor acești roboți, de la care să preleveze
organe pentru necesitățile lor, pentru a le face curat în casă, pentru a-i trimite la
război, pentru a-i folosi în raporturi sexuale, să-i trimită în locul lor la muncă, adică
să creeze o lume robotizată, perpetuând astfel eroarea lui PO (Primul Om, Adam
Kadmon), care creează extratereștri amorali, care creează un om la fel de amoral,
care încearcă să învie o imaginea de-a sa fără conștiință, căreia să-i transfere toate
responsabilitățile dorințelor sale psihotice nerezolvate...

Cele patru lumi

Cum am mai spus și înainte, Cabala descrie patru nivele de conștiință sau
patru lumi:
· Atzilúth (Lumea emanației)
· Beri'à (Lumea creației)
· Yetzirà (Lumea formelor)
· Asiyá (Lumea producției sau a fabricației)
Lumea Atziluth, care e cea mai apropiată de Dumnezeu (Conștiință), este
condusă doar de forțe imateriale. Componenta materială se intensifică cu cât ne
îndepărtăm mai mult de Iluminator.
Conștiința și cei doi Creatori fac parte din prima lume, numită și emanație.
Adevărata creație a fost lăsată pe seama lui Adam Kadmon și a unui eventual
corespondent derivat din cel de-al doilea creator - o ființă pe care noi nu o
cunoaștem și pe care am identificat-o în interpretarea lucrurilor din copacul nostru
în 3D cu un semn de întrebare. În Yetzirà există creaturile create, deci extratereștri
cu corp și oamenii cu suflet. Apoi există lumea fabricației, de care aparțin
Golemul și omul cu spirit, dar fără suflet.
Deci, Cabala, pe lângă a fi reprezentarea situației omului versus extratereștri
și creații, reprezintă o fotografie atemporală, un tablou al realității care ne relatează
nu numai ce s-a întâmplat, dar și ce se va întâmpla.
În timp ce fenomenul Creației coboară de sus și este descris de cele două
coloane laterale ale arborelui sephirotic, omul, care se află în mijlocul Creației,
urcă din nou pe coloana din mijlocul arborelui sephirotic. Din acest punct de
vedere, ce s-a întâmplat și ceea ce se va întâmpla se rezumă la următoarea
paradigmă. Creația i-a construit pe cei doi creatori, care la rândul lor au dat naștere
unor subcreații mai mult sau mai puțin norocoase, motivate și ele să devină
imortale, imitându-i astfel pe Zeii și Creatorii lor. Omul, care în primul rând este
un mijloc prin intermediul căruia se dorește obținerea acest rezultat, se dovedește a
fi produsul finit al unei viitoare evoluții universale și se înalță din lumea formării
în cea a creației, unind în interiorul său sufletul provenit fie de la primul creator, fie
de la cel de-al doilea creator, reunificând tot ce înseamnă experiență vitală, pentru
a se reuni apoi cu Creatorul Dumnezeu.

Problema limbii ebraice

În a ne îndrepta pe drumul unui model cabalistic al problemei extraterestre
ne-au ajutat și anumite "revelații", cu totul spontane și neașteptate (adică
neprovocate) ale unor răpiți, care în hipnoză, în timpul exercițiilor simbad, în
timpul viselor sau a momentelor de percepție amplificată, pronunțau anumite
cuvinte într-un limbaj ciudat. După câteva cercetări, am fost capabili să susținem
că această limbă era ebraica.
De exemplu, o răpită, în hipnoză sau în stare de percepție alterată, i se
adresează sufletului său cu termenul de Asiya. Anumiți răpiți au nick-uri (nick
names) pe internet care seamănă cu aceste tipuri de foneme. Această entitate se
referă la sine însăși ca fiind un suflet feminin și susține că partea masculină cu care
ea interacționează se numește Shamir, alt nume de origine ebraică.
Shamir pare să fie o definiție pentru partea masculină a eului interior, adică
acel lucru pe care noi îl identificăm ca spirit și care, alegoric vorbind, se prezintă

adesea în practicile simbad ale răpiților ca un luptător cu tonalitate roșie, galbenă
sau în culoarea flăcării etc.
În realitate, în limba ebraică Shamir-ul este o unealtă specială. Există mai
multe tipuri de Shamir, dar în general sunt obiecte cu care se poate tăia cu mare
ușurință chiar și piatra.
Mai știm că (Zoar 74 a, b) Shamir-ul putea să spargă și să taie orice; iată de
ce a fost numit "car metalic divizator " sau "vierme tăietor" în Pesachim, care face
parte și el din Talmud.
În capitolul nr.5 din tratatul Abot, tot din Talmudul babilonian, se face o
referire clară la originea instrumentului, care, după părerea Dr. Matest M. Agrest,
nu ar fi de natură terestră. Apoi se spune că Moise a luat Shamir-ul în deșert
pentru a construi Efodul, frumosul veșmânt sacru al anticului cult ebraic destinat
lui Aaron, așa cum a fost stabilit în pactul cu Dumnezeu, la care face referire și
Biblia (Exodul 28,9): "...Apoi vei lua două pietre de onix și vei ciopli pe ele
numele fiilor lui Israel - șase nume pe o piatră și șase nume pe alta, în ordinea
nașterii. Vei grava cele două pietre cu numele fiilor lui Israel cu un gravor în
piatră, cum se gravează sigiliile, și le vei fixa în cadre de aur. Vei pune cele două
piere pe epoleții Efodului..." În Talmudul Babilonian (Sotah 48,8) evenimentul este
descris cu mai multe detalii: "Mai întâi numele fuseseră scrise cu cerneală, dar apoi
le-a fost arătat lor Shamir-ul și atunci au fost gravate în piatră în locul celor scrise
cu cerneală. "
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/tu_shami.htm

În realitate, Shamir este un nume care este folosit în amintirea
caracteristicilor acelui obiect. Azi l-am descrie ca pe o panglică ce taie sau o rază
de foc. Deci, Shamir este un nume care înseamnă foc care taie și, după părerea
noastră, este o reprezentare arhetipică a Spiritului.
Într-un alt caz subiectul definește anumite suflete cu o serie de foneme, care
sună asemănător cuvântului “aurim”. În ebraică există termenul ha-urim.
Acest termen derivă din unirea a doi termeni: ha și urim. Urim este ceva
care se folosește cu thummim-ul.
Urim și thummim sunt două lucruri care se pun pe cap: una pe emisfera
dreaptă și cealaltă pe emisfera stângă, și sunt legate între ele cu un fel de "băț".
Se regăsesc și în recenta biblie a mormonilor, în revelația pe care îngerul
Moroni i-o face lui J. Smith, profetul acelei religii.
Acestea ar fi două lucruri care, dacă sunt bine poziționate pe creier, ar
permite să se poată auzi vocea Domnului, care astfel ar putea oferi instrucțiuni prin
acestea muritorilor de rând, pentru a ghida tribul lui Israel în deșert după izgonirea
din Egipt.
Este incredibil să ne gândim că un Dumnezeu ar avea nevoie de o invenție
electronică - o cască stereofonică - pentru a da ordine creaturilor sale, dar așa este.

http://net.bible.org/dictionary.php?word=URIM%20AND%20THUMMIM

În realitate, urim și thummim sunt două chestii care interacționează una cu
lobul drept, iar cealaltă cu lobul stâng al omului care comunică cu Dumnezeu și
sunt definite cu termenele lumină și perfecțiune. Termenul ha-urim înseamnă
lumină conștientă și este un termen care se referă la partea sufletească (suflet)
din interior. Thummim se referă la partea spirituală (spirit) și este legată de
lobul stâng al creierului. Se poate postula că aceste două invenții ar fi fost două
terminale care interacționează cu lobii creierului subiectului în cauză, exact ca
microcipurile militare moderne pentru alterarea conștiinței umane și pentru a fi
subjugați celui pe care evreii de odată îl considerau divinitatea lor.
(www.studirosacrociani.com , Corinne Heline).
"Vei uni în pieptarul rațiunii Urimii și Thummimii. Astfel vor fi deasupra
inimii lui Aaron când va intra în prezența Domnului: Aaron va purta pentru
totdeauna rațiunea pe inima sa în prezența Domnului " (Exodul 28:30) . Urimii și
Thummimii au fost subiectul multor speculații din partea interpretărilor teologice;
pe lângă faptul că aceștia erau un mijloc prin care înaltul preot lua la cunoștință
voința divină, în general toată lumea este de acord că nu se știe ce erau efectiv
aceste obiecte. Cuvintele sunt traduse din ebraică cu "claritate și dreptate",
însemnând lumini și perfecțiuni. Pentru că, conștiința umană nu strălucește din
punct de vedere spiritual, acestea au fost identificate cu dreptatea divină, pierzând
astfel total înțelegerea adevăratei naturi a celor două giuvaere magice din
buzunarul Pieptarului, sau nu e în stare să dea o explicație pentru forțele
focalizate de acestea, prin intermediul cărora înaltul preot putea primi și transmite
poporului indicațiile Legii Divine. Ca toate giuvaerele Pieptarului, Urimii și
Thummimii erau capabili să depoziteze forțe magnetice determinate, în relație cu
Ierarhiile celeste din cosmos și cu centri corespondenți corpul uman. Erau
receptori negativi ai unor forțe pozitive și puteau fi consultate - de cine avea
înțelepciunea să o facă - pentru utilizarea proceselor alchimice, care acompaniau
anumite exerciții spirituale determinate. Ghizii iluminați ai acelor zile aveau
această capacitate; era o cunoaștere care aparținea Inițiaților. Dar de când,
Inițiatul a încetat să mai fie recunoscut de responsabilii Creștinismului popular,
fapt care se întâmplă și astăzi, nu putem aștepta de la aceștia informații autentice
cu privire la natura magică a Urimilor și Thummimilor. Pentru a afla aceste
informații trebuie să ne adresăm învățăturilor oferite de Școlile de Mistere, care le
dețin și le distribuie și în ziua de astăzi, așa cum o făceau și în epocile trecute.
Cele două giuvaere din buzunarul Pieptarului au o semnificație asemănătoare cu
cea a celor două pietre de pe epoleții Efodului. Acestea focalizează forțele pozitive
și negative ale spiritului; pun în legătură principiile Focului și principiile Apei;
sunt armonizate cu centrul capului și al inimii din corpul uman. Toți ceilalți

sacerdoți aveau trezite aceste centre, astfel încât acestea să devină lumina (Urim)
și perfecțiunea (Thummim) corpului lor. În acest fel ei puteau să folosească
giuvaerele ca un ajutor pentru a dirija viziunea lor interioară spre lumile
spirituale și spre învățăturile Ființelor Celeste care le transmiteau voința lor față
de popor. Pe lângă acestea, putea descoperi în Memoria Naturii ce destin era
atribuit unui individ sau unei rase, în orice circumstanță și în orice moment.
Urimii și Thummimii nu erau privați de virtute: aceștia erau activați cu ceva pe
care Boehme o numește "tinctura" (culoarea) spiritului. Dar dacă cel care le purta
nu își dezvoltase centri spirituali ai capului și ai inimii astfel încât să-i poată
activa cu aceeași "tinctură" spirituală, giuvaerele ar fi avut valoarea a două pietre
găsite pe stradă. De fapt, toate pietrele ar fi prețioase dacă omul ar ști să le
extragă virtuțile; cu toate că în regnul mineral, ca și în celelalte regnuri, nu toate
varietățile prezente au aceeași valoare. Urimii și Thummimii nu au mai fost
utilizați după Exil; lumina și perfecțiunea ghizilor primului Israel, cum au fost cele
a lui Moise li Aaron, plecaseră. Sacerdoții asirieni foloseau și ei pietre
corespondente Urimilor și Thummimilor: aceștia le numeau Tabletele Destinului.
În Egipt, giuvaere asemănătoare, purtătoare ale imaginilor lui Osiris și Isis, erau
denumite Tăblițele Sacre. Oricum, semnificația lor era aceeași. Vroiau să arate
uniunea puterii masculine cu cea feminină, forțele unite ale Soarelui și ale Lunii."
Cu altă ocazie, ne-am trezit în fața unei anumite descrieri, pe care răpitul o
făcea în timp ce vedea, într-o viziune aparținând unei vieți trecute, un mic templu,
unde cineva îi arăta intrarea. Acest templu era caracterizat de două coloane, nu
foarte mari, care reprezentau intrarea. Una dintre aceste coloane, cea pe care răpitul
își focalizase atenția, era definită ca “Boaz”de o altă figură care-l acompania pe
subiect în interiorul viziunii sale.
Trebuie să subliniem faptul că răpitul nostru nu cunoaște ebraica și nici
limbile asemănătoare acesteia, și nu are nici cea mai mică idee ce putea fi acea
coloană care în viziunea sa părea atât de importantă. În tradiția ebraică, când a fost
construit Templul lui Solomon, acesta avea două coloane la intrare, una poziționată
în stânga, care se numea Boaz, și una în dreapta, care se numea Jachin.

http://www.freemasons-freemasonry.com/larsonwilliam.html

Aceste două coloane nu sunt altceva decât versiunea egipteană a celor două
obeliscuri ale Templului Luxor, dintre care unul se află și în Franța, la Paris, în
Place de la Concorde.

Aceste două coloane, ca să vezi, se găsesc și la intrarea lojelor masonice de
rit egipto-israelian.
Dar ce legătură are această coloană cu problema extraterestră?

În realitate, aceste două coloane sunt reprezentarea a ceva mult mai
străvechi, apar în lumea mesopotamică și sunt transfigurația mitului coloanelor lui
Hercule, unde, într-un fel, în acel punct se termină lumea cunoscută și începe
misterul incognoscibil al universului extern. Se descoperă astfel că în viziunea
celor trei coloane verticale ale Cabalei, cele două anterioare sunt reprezentarea
coloanelor Templului lui Solomon.
Jachin înseamnă "ceea ce e stabilit" și Boaz "forța". De aceste două coloane
se leagă semnificațiile de feminin și masculin și simbolurile a două triunghiuri care
se vor uni pentru a da ideea stelei lui David, care probabil este o reelaborare a
desenului Nodul lui Solomon. În realitate, aceste semne reprezintă arhetipic
uniunea părții spirituale cu cea sufletească a alchimiștilor europeni.

http://www.templesecrets.info/pillars.html

Tableta dreaptă a Legii (din Decalogul lui Moise) mai este și semnificația lui
Jachin - coloana albă a luminii. Tăblița stângă, Boaz - coloana obscură a
tenebrelor. Acestea erau numele celor două coloane de bronz ridicate în vestibulul
Templului lui Solomon.
Trebuie observată imediat analogia cu situația extratereștrilor, unde există
lumina și tenebrele, extratereștrii cu corp și cei fără corp, care în mit reprezintă
infernul și diavolul catolicilor.
În partea de sus a fiecărei coloane se afla un mare bazin - acum numite în
mod eronat sfere sau globuri. Globul celest (original bazinul focului), așezat
deasupra coloanei drepte (Jachin), simboliza omul divin. Globul terestru (bazinul
cu apă), așezat pe coloana din stânga (Boaz), simboliza omul terestru (cel fără
suflet, terestru în sensul că este neevoluat). Aceste două coloane sugerează și

expresia activă și pasivă a Energiei Divine: Soarele și Luna, sulful și sarea, binele
și răul, lumina și obscuritatea.
Printre acestea vă este Sanctuarul. Sunt o trimitere la Jehovah, fie ca
androgenie, fie ca divinitate antropomorfă.
Ca și coloane paralele sunt reprezentate de semnele zodiacale ale Racului și
Capricornului, care la începuturi erau poziționate în camera inițierii, pentru a
reprezenta nașterea și moartea - extremele vieții fizice.
Prin urmare mai simbolizează solstițiul de vară și solstițiul de iarnă, azi
cunoscute de francmasoni sub apelativul modern ai celor "doi Sfinți Ioan".
În misteriosul Copac Sephirotic ebraic aceste două coloane simbolizează
Mizericordia sau Mila (Jachin) și Severitatea (Boaz).
Stând înaintea intrării Templului lui Solomon, aceste coloane au aceeași
valență ca și obeliscurile din fața sanctuarelor egiptene. Dar când sunt interpretate
din punct de vedere cabalistic, numele coloanelor înseamnă "Casa mea va fi fixată
prin forță". ("Insegnamenti segreti di tutti i Tempi" di Manly P. Hall, p. 307-8).
Anumite variante ale cărților de Tarot au pe cartea cu Împărăteasa (Luna)
coloanele Boaz și Jachin.

Încă o dată avem o revocare a limbii ebraice a Cabalei și a conexiunilor sale
sigure față de cultura egipteană, din care evreii s-au inspirat cu vârf și îndesat.
Cu câțiva ani în urmă am întâlnit o răpită cu o cultură destul de elementară,
care nu știa de ce simțise nevoia să scrie anumite lucruri pe niște foi, ca apoi să le
facă sul după ce le așezase una peste alta. Mi-a arătat foile și am observat că
scrisese în mod bustrofedonic atât cuvinte în italiană cât și pe cele în limba ebraică.
Desenase Cabala, dar habar nu avea ce scrisese. Făcuse sul aceste înscrisuri exact
cum o făceau sacerdoții evrei care conservau scripturile ca și cum ar fi fost niște
rulouri sacre

PO vorbește ebraica

Am întâlnit persoane care scriau în aramaică, dar maximum l-am obținut
când am cunoscut un răpit care după eliberare a dobândit capacitatea de a intra întro stare de conștiință alterată. Procesul încă nu poate fi controlat de răpit, pornind
fără niciun avertisment. Într-una dintre aceste situații subiectul a început să scrie la
calculator în ebraică, în greacă și în italiană, alternând limbile. Lucrul cel mai
interesant era că faptul că aceste caractere se schimbau la calculator "spontan", din
greacă în ebraică, ca apoi să se întoarcă la italiană. Totul se întâmpla de față cu alți
martori, pe când subiectul nu avea conștiință de ceea ce scrisese.
Analiza scrierilor, efectuată cu anumite motoare de traducere, ne-au permis
să stabilim că subiectul scria aceleași fraze în italiană, ebraică și greacă.
Voi reda mai jos ce a scris cu acea ocazie, trecând de la o limbă la alta, fără
măcar să știe cum se schimbă caracterele la calculator:
... Subiectul, în prezența părinților săi, chat-uiește la calculator cu un prieten
de-al său, când începe ciudata conversație. Subiectul nu vorbește cu amicul său, ci
dă niște comunicări. Cumva, interacționează cu cineva din altă dimensiune...
Tu nu trebuie să te temi, amintește-ți că vei fi acolo când timpul oamenilor
se va apropia de sfârșit, nu vei avea un acces ușor, dar vei găsi oameni care îți vor
recunoaște parcursul întunecat iluminat al luminii pietrei. Masa va fi la sfârșitul
drumului tău dumnezeul tău absolut, nu te afunda în întunericul din tine însuți.
Regele care așteaptă nu va realiza salvarea poporului. Masa va fi așezată la
porțile marii camere. Pentru a ajunge va trebui să te întâlnești cu ceea ce cunoști
deja. Va fi ușor să sfidezi labirintul spinilor încinși. La sfârșit îți vei așeza mâinile
pe piatra de culoare roșie, aceasta va fugi din mâinile tale și cu ele îți vei umezi
buzele.
Vei vorbi vocea poporului tău. Dar nu va fi suficientă o singură limbă, ușile
se vor deschide și vei reintra în camera de foc, vei coborî în turbinele
timpului:totul va anula totul, și când focurile se vor deschide în fața ta, vei regăsi
poporul zeilor. O luptă mare, în care energiile atomice vor învălui lumea. Marele
Dumnezeu va dispărea. Și regele marii piramide va urca pe tonul noului Pământ,
reîntorcându-se la oamenii săi. Dar regele a fost mândru, inutile cuvinte pentru a
justifica pe cine nu a lăsat în urmă. Khufu, Osiris a lăsat regelui o mare cantitate
de informații. Totul este așezat lângă Zed, punctul de legătură dintre cer și
pământ, unde și Enoch a mers să vadă marile schimbări, cei care conviețuiesc cu
timpurile aparțin regatului cerurilor. Tu nu vei piei Khufu. Riash e salvarea,

urmează salvarea. Riash a vărsat niște ape de Maska. Oamenii vor fi de tinichea,
nu veți mai putea respira aerul. Oameni îmbrăcați în argint, cărnuri deja distruse
purtând în interior marea divinitate...
În acest moment subiectul începe să scrie în ebraică - noi reproducem
traducerea pe care am încercat să o efectuăm...
Vizitează viața noastră pentru a-l vedea dintr-un unghi al salutului nostru
pacea și calmul, serenitate, pasul; mare om tu știi cum să procedezi, de ce
frică?Copilul crescut în ramuri verzi să bea din apa curiozității....A venit
momentul să urmezi ceea ce nu ai terminat. Privește în interiorul tău și lasă
gândurile mele "să te prindă dincolo de real" (în realitate traducerea ad litteram
era: "să le prinzi fără o/una reală" și am încercat o interpretare fără să cunoaștem
ebraica n.a.).
Cel mai mare cadou dintre toate este Creșterea spirituală (aceeași frază este
repetată perfect în italiană).
Creșterea spirituală este cadoul prin care te poți dărui ție pe tine însuți.
Întunecă-ți (acoperă-ți n.t.) diamantul pentru a ști strălucitorul viitor al unui
om, tu știi, tu poți, nu te-ai născut întâmplător din acea regiune. Poporul nostru
aclamă salvarea, pacea, dinastia lui David. Nu te lăsa prins în marginile timpului.
Tu ai ales.
În acest punct al conversației răpitul dă impresia că interacționează cu
interlocutorul său, care nu reușește să înțeleagă cu cine vorbește în realitate și îi
spune ceva despre spațiu și timp, scriind:
timp...spațiu X, Y, Z.
Răpitul răspunde , interacționând cu el pentru un moment, dar scrie:
P(x,y,z,t).
c = ∆c = ∆l / ∆t
∆s2 = c2(1-3)2-(10-4)2-(3-1)2-(2-5)2 =
Apoi își reia discursul...
Aparțin fiilor lui David, Noe, Mesia educat să urmeze vocea lui Dumnezeu e
aproape.
Atunci interlocutorul adaugă:
hmmmm...sunt un pic confuz...chiar îmi faci o glumă de proporții biblice.

iar răpitul nostru spune:
Nu face confuzii, tu vei urma poporul nostru când vei fi pregătit să activezi
mașinăria. Mesia privește și așteaptă. Toate popoarele evoluate energetic mă vor
asculta, aceste mesaje sunt din ce în ce mai frecvente.
Interlocutorul, care nu mai știe ce să facă încearcă să facă conversație și
răspunde:
vorbești despre cercurile din lanurile de grâu(crop circles n.t.)?
Răpitul răspunde:
aceea a fost prima noastră încercare de apropiere, dar această metodă este
imediată
Aici subiectul scrie un cuvânt în ebraică, care este intraductibil, apoi scrie:
Yehoshua (cu accent circumflex pe "e"și pe "s", iar pe "u" o sedilă [chevilla
în intaliană] . Computerul pe care scriu eu nu este prevăzut cu aceste accente pe
litere.)
Salvarea va reveni, fiul lui David (aceste ultime trei cuvinte sunt scrise în
greacă).
Fiul lui David ascultă, să nu începi cu avânt, Rege al iudeilor (în ebraică)
am văzut o explozie nucleară...și eram îmbrăcat în aur: nu te gândi la trecut,
trecutul nu este niciodată și acum este pentru totdeauna. Dumnezeu este în tine. (în
greacă)
Sufletul este o parte din Dumnezeu. (în greacă)
Un nume care nu poate fi pronunțat, în ebraică...și fiu a lui Dumnezeu (în
greacă. Dumnezeu tradus în greacă rezultă Zeus N.A.)
Tu ești un fiu, fiul omului și a lui Dumnezeu.
Dumnezeu (în greacă) este în interiorul tău, deschide-ți mintea. (adresândui-se interlocutorului său de la celălalt capăt al internetului).
E timpul să lași această lume. Ad Alnitak guvernează matematica, nimic nu
mai este viață acum, cu locuitorii săi totul e viziune virtuală, noi nu putem să
intrăm în război, noi, poporul divin, ajutați-ne, vom reveni.

Și comunicarea continuă cu întrebări și răspunsuri pe care nu e cazul să le
subliniem în acest articol. Singurul lucru interesant este că răpitul spune
următoarea expresie...
Fiica noastră îți comunică...etc.
Această discuție, demnă de X-files mai complicate, are niște caracteristici
particulare și ne furnizează anumite date importante. În primul rând o utilizare
preferențială a limbii ebraice, o serie de schimbări de accente și caractere, chiar și
matematice, care nu pot fi efectuate fără a pierde ceva timp, însă aici apăreau
instantaneu interlocutorului, care are la dispoziția sa lista cu întrebări și răspunsuri,
la fiecare apărând și timpul de interacțiune.
Cel care vorbește dă niște informații despre identitatea sa. El vorbește limba
sfinților părinți, care, după cum vom vedea, este ebraica. Spune clar că poporul lui
Alnitak (principala stea din constelația Orion), adică locul de unde vine
extraterestrul denumit de noi Horus (conform reconstituirilor noastre), care deja
este un loc în care totul se întâmplă virtual și unde extratereștrii pot fi considerați
niște mumii vii, lipsiți de orice speranță. Subiectul vorbea prin intermediul
răpitului nostru, care era o femeie pe care o numea "fiica noastră".
Cu această expresie se manifestă în simbad doar figura Primului Om (PO), a
lui Adam Kadmon, creatorul extratereștrilor și cel care-i exploatează pe răpiții
noștri.
În abordarea matematicii ajung la noi concepte care ne sunt cunoscute, cum
ar fi "c" adică viteza luminii, apoi adaugă timpul la secvența variabilelor spațiale.
Trebuie să subliniem că răpitul prin care se manifestă PO și care face toate acestea
inconștient, nu are cunoștințele matematice necesare pentru a înțelege ce scrie.
Apoi PO se lansează într-o secvență matematică, întâi scriind o simplă ecuație
diferențială și apoi notează o serie matematică pe care sincer nu știu să o
interpretez.
Spune că universul nu e localizat nici în spațiu și nici în timp, și că sunt două
lucruri de făcut, dar în primul rând să se găsească un fel de tăbliță, sau poate o
carte, pe care să o "activeze", altfel ei nu se pot întoarce. PO susține că crop circleurile adevărate le fac ei, dar și acest aspect nouă ne era deja cunoscut de la sfârșitul
lui 2002.
În hipnozele efectuate cu acest subiect, chiar și în prezența unor medici de la
Spitalul Santa Chiara din Pisa, subiectul deja vorbise în limbi semitice și era
capabil să interacționeze cu virtualitatea într-un mod paranormal remarcabil.
PO a încercat în trecut de mai multe ori să-l blocheze, să-l copieze, să-i
introducă în craniu niște microcipuri ciudate (poate era vorba de miticii urim și
thummim), dar se pare sufletul răpitului i-a tras o palmă și lui PO, iar din acel

moment pare să nu mai fie nici răpit și nici deranjat de acest Adam Kadmon, care
vrea să se reîntoarcă învingător în lumea noastră (pe spatele nostru și al
extratereștrilor).
PO spune că nu poate se lupte cu propriile sale creaturi. Acest detaliu care
apare în conversație este identic cu cel obținut de la alți răpiți eliberați. PO nu
ucide creaturile sale, dar nu pentru că este de-o moralitate extraordinară, ci pentru
că îi utilizează pentru a face munca murdară asupra umanității.
Un alt aspect care este comun acestei conversații se referă la existența unei
mașinării sau a ceva asemănător, care trebuie manipulată pentru a-i permite lui PO
să-și termine munca.

Ebraica este o limbă modernă?

Dar PO nu poate vorbi în ebraică, chiar dacă sufletul spune asta în hipnoză.
Sufletul spune că ebraica e limba părinților. A fost necesar să facem o cercetare
lingvistică asupra ebraicii pentru a înțelege de unde venea această amestecătură de
foneme, care din punct de vedere tehnic nu ar fi trebuit să fie mai vechi de 1700
î.e.n.. Deci nu putea fi aceasta limba lui PO...o ființă care este la fel de veche ca
Universul.
Ebraica are o trăsătură interesantă. Este o limbă, dar și un ansamblu de
numere și formule, ceea ce ne face să credem că limba pe care Dumnezeu i-a dat-o
lui Avraam este și ceva ce are legătură cu ADN-ul său, un fel de instrucțiuni,
arhetipuri cu care a fost construit Universul, deci pe lângă a fi limbă este și un set
de formule care descriu totul. Cei mai convinși cabaliști traduc Biblia și în numere,
reușind cu ajutorul unui program special să creadă că pot face previziuni, utilizând
acel text sacru ca pe un de codex secret, unde, pentru fiecare cuvânt și pentru
fiecare eroare în legătură cu el, există o rațiune care identifică o semnificație
spațio-temporală.
http://emol.org/kabbalah/qbl/index.html
http://kabbalah-software.software.informer.com/
http://free-kabbalah.smartcode.com/
http://www.kabbala.info/
http://software.ivertech.com/_ivertechSearch1_kabbalah%20software.htm
http://kabbalah-tarot.softplatz.net/

Însă știm un lucru.
Poporul ebraic în sine nu a existat niciodată.
Dar să pornim de la cuvintele Lorenei Bianchi și să punem punctul pe i.
http://www.satorws.com/bahir.htm

"Realitatea istorică ne povestește că egiptenii nu aveau sclavi, nefiind un
stat imperialist și cuceritor;în perioada în care, teoretic vorbind, evreii locuiau pe
malurile Nilului, asistăm la invazia hiksoșilor. Nume derivat din hieroglifa Heqa
Kasut, care înseamnă "suveranii ținuturilor străine", acest popor invadator, de
stirpe semitico-canaaniană , provenit din Anatolia, a știut să se strecoare în Egipt,
profitând de lipsa puterii politice. Cucerește Menfi în jurul anului 1700 î.e.n. cu
regele Salitis. Hiksoșii nu au distrus sistemul politic și administrativ egiptean, ci
doar s-au amestecat în societate, adoptând ca și capitală orașul Avaris și ca
divinitate principală pe Zeul răului, Seth, fratele și asasinul beneficului Osiris.
Pe lângă el au adoptat și două divinități canaaniene, Anat și Ishtar, însă
lăsând poporului egiptean libertatea cultului. Această trinitate a durat timp de
două dinastii, a XV-a și a XVI-a, în timpul cărora suveranii hiksoși (printre care
iese în evidență numele Khyan, un adevărat Iulius Cezar al epocii) își extinseseră
influența în Palestina, Creta, Anatolia și Nubia. În mod paradoxal, exact datorită
intervenției regilor nubieni Egiptul se eliberează din jugul străin și redevine
independent, chiar dacă poporul hyksos nu a părăsit ținutul și a continuat să
trăiască amestecându-se cu societatea faraonică multietnică, cel puțin până la
venirea lui Akhenaton, suveranul "eretic" care a impus cultul dumnezeului Atondiscul solar.
Acest eveniment a făcut să curgă râuri de cerneală: la câțiva ani după
destituirea lui Akhenaton, sau cel puțin după dispariția sa, Biblia introduce
faimosul episod cu Exodul poporului evreu din Egipt și din sclavie. O coincidență
care nu este credibilă din punct de vedere istoric, și care a dus la identificarea lui
Akhenaton în monoteistul Moise, șeful și ghidul Israelului monoteist. Evreii duc cu
ei un obiect care are aceleași dimensiuni cu sarcofagul aflat în Camera Regelui, în
Marea Piramidă a lui Cheops (Khufu) : Arca Alianței poate nu a fost făcută de
același Moise, ci a reprezentat furtul unui obiect incredibil de puternic, în care se
materializa chiar Shekinah, prezența lui Dumnezeu. Nu este dificil să credem că
evreii care au fugit din Egipt erau aceeași hiksoși care adorau o divinitatea
masculină, puternică și răzbunătoare, cum e Seth-ul egiptenilor, însă însoțit de o
"conștiință" feminină și maternă, dar la fel de teribilă și puternică, capabilă atât
să hrănească (mana deșertului) cât și să ucidă. Shekinah , prezentată ca o entitate
conștientă, care suferă și plânge pentru materialitatea culpabilă a fiilor săi, a fost
cu siguranță modelată după imaginea zeiței Isis, omniprezentă în articolele
noastre ca arhetip primar al Mamei Pământ. Isis, după moartea soțului Osiris,
omorât de frate lui, Seth, este încătușată de același Seth și este făcută sclavă. Fără
puteri, în cât privește magia și elementele, plânge, este disperată și distrusă de
situația dramatică în care se află. Shekinah care plânge și suferă pentru destinul
Israelului de a trăi în exil, reprezintă sentimentul Omului care este constrâns să se

materializeze, să trăiască într-o dimensiune care nu este a sa, nepotrivită pentru
divinul din interiorul său. Deci, pentru Cabală fiecare om e un Dumnezeu, în
sensul Stelei lui David, "precum în cer așa și pe Pământ" - această frază asumă
toată semnificația sa. Divinul se face om, iar fiecare acțiune a noastră, chiar și cea
mai banală, poate condiționa stelele, galaxiile, lumile spirituale. Isis plânge pentru
că este prizonieră, pentru că universul este doica Dumnezeului haosului și al
sterilității: dorința sa este să-l genereze pe Horus, salvatorul, cel care va lua locul
lui Osiris, înfrângându-l pe uzurpatorul Seth. Shekinah plânge exilul Omului din
Ain Soph, din uniunea cu divinitatea (orientalii ar spune cu Nirvana), dar dorește
să genereze salvatorul, pe Mesia. Cabaliștii, începând din Bahir și urmând o linie
narativă care se va manifesta în Zohar, ne povestesc că noi, ființele umane, suntem
Mesia. Noi suntem cei care, prin acțiunile noastre infinit de mici, condiționăm
infinit de mult. Haosul, Răul, e generat de noi: Adam a ieșit din divinitate, a vrut
să experimenteze materialitatea și iată-ne acum prizonierii unei dimensiuni de
vibrație joasă, în contact cu energii obscure și confuze, care nu ne permit să
întrezărim lumina primordială de unde am venit. Semnificația exilului este
izgonirea lui Adam din Paradisul Terestru, dar și fuga evreilor din Egipt captivitatea sa babiloniană - Diaspora după distrugerea Templului din Ierusalim,
toate pogromurile și persecuțiile pe care le-au suferit evreii de-a lungul istoriei
lor, aproape impasibili. Până s-a ajuns la momentul anihilării finale prin
intermediul Holocaustului nazist, din cel de-al Doilea Război Mondial. Astăzi
Israelul e un stat imperialist, în cincizeci de ani a luptat în cinci războaie, așa cum
este caracteristic spiritului războinic al hiksoșilor: dar a pierdut-o pe Shekinah, a
pierdut spiritul cabalist. Cabalistul este un inițiat care caută prezența lui
Dumnezeu în lume."

În realitate, figura mitologică Iisus din Nazaret nici măcar nu se gândea să
vorbească ebraică, ci vorbea o limbă care era străbunica limbii ebraice, și care se
numea aramaică. Aramaica e o limbă foarte veche, purtătoare a unor mari tradiții.
Asemănarea sa cu ebraica modernă este sub ochii tuturor, cele două limbi
semănând atât de mult încât pot deveni o singură limbă, aramaica fiind înțeleasă

perfect de evrei. Să mergem și mai în spate pentru a căuta originea acestei limbi.
Ne dăm seama că ajungem cu aramaica cel puțin pe la 1200 î.e.n.. Aramaica și
semitica sunt strâns înrudite cu ebraica. La origini, limba aramaicilor, un popor
antic din Orientul Mijlociu, a fost utilizată cu diferite dialecte în Mesopotamia și
Siria din anul 1000 î.e.n., apoi devine lingua franca în Orientul Mijlociu, înlocuind
limba akkadiană. A supraviețuit căderii orașului Ninive (612 î.e.n.) și Babiloniei
(539 î.e.n.) și rămâne limba oficială a dinastiei persane a ahemenizilor (559-330
î.e.n.) până când este substituită de greacă în urma cuceririlor lui Alexandru
Macedon. Inscripții antice în aramaică au fost găsite într-o întinsă arie care se
extinde din Egipt și până în China; cele mai vechi texte sunt scrise în sec. IX î.e.n.
Înainte de era creștină devine limba evreilor din Palestina.
Iisus predica în aramaică și în aramaică sunt scrise o parte din cărțile biblice
ale lui Ezdra, Daniel și multă literatură rabinică. Se subdivizează în aramaică
veche, aramaică imperială, aramaică occidentală (incluzând palestiniana și
galileica), aramaica orientală
(cuprinde și limba siriacă).
În siriacă a înflorit o
abundentă literatură creștină,
mai ales din sec. III până în
sec. VII. Influența și
răspândirea aramaicii a fost
mai mică după cucerirea
arabă din sec.VII e.n., araba
câștigând mai mult teren.
Aramaica supraviețuiește azi
ca limbă vorbită doar în
câteva sate iordaniene, pe
când siriaca este încă
utilizată ca limbă liturgică în
anumite comunități creștine
din Siria, Liban, Turcia, Irak
și Iran. Arameii erau un
popor
nomad
semitic,
menționat de șase ori în
Biblia ebraică, care locuia în Mesopotamia (Bayn Naharaim, "Între cele două
râuri", sau Aram-Naharaim, "Aramul celor două râuri") și în regiunile vecine, care
făceau parte din satele moderne de astăzi cum ar fi Turcia, Siria, Iran, Irak,
Iordania și Liban. Cercetătorii susțin că "cele două râuri" sunt Tigru și Eufrat.
Autorii Enciclopediei Evreiești (Jewish Encyclopedia [1]), între 1901 și 1908, nu
găsesc numele Aram în înscrisurile babiloniene sau asiriene, dar, bazându-se pe

conținutul a trei tăblițe intitulate Scrisorile din Amarna, au indetificat Naharaim-ul
ca Nahrima.
Termenul "aramei" era utilizat în antichitate de evrei pentru a-și numi
"verișorii" mai îndepărtați, care locuiau mai la est (Aram), Arpachshadiții
(Arpachshadite în engleza, ziși și "tribul fiilor lui Eber" ). Totuși arameii nu au fost
niciodată un stat unitar, ci au fost uniți de faptul că vorbeau limba aramaică, care la
origine se scria utilizând alfabetul fenician. În epoca imperiilor babilonian și
persan aramaica devine limba oficială în tot Orientul Apropiat.
http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/altro/mesopotamia.html

Deci, babilonienii vorbeau o limbă asemănătoare cu aramaica.
Atunci decorul cercetării noastre se mută din Egipt în Mesopotamia.

Pasul următor

Ideea noastră este legată de ipoteza că, în realitate, cultura babiloniană (și
suntem cu 12.000 de ani înainte de Cristos) derivă dintr-o cultură mult mai veche,
aceea de pe valea Indusului.
Dacă am da cultura înapoi în timp, ea s-ar fi mutat mai la apus, ajungând în
Egipt și trecând prin Mesopotamia provenită din Pakistan și din civilizația din
Harappa și Moenjio Daharo.
Acest drum este cel mai dificil de demonstrat pentru că în mijlocul său a fost
potopul, care a distrus toate legăturile dintre "înainte" și "după" potop, dintre
civilizația vimanelor, anticele mașini zburătoare ale oamenilor care locuiau în
valea Indusului și care, conform textelor antice sacre Puranas, erau folosite în
războiul cu poporul Ashvin, dotat și el cu alte mașini de zbor, locuind într-un ținut
numit Aztlan.
Dar putem presupune ceva.
Știm că legendele și miturile evreilor au fost mai întâi miturile și legendele
egiptenilor, iar mai înainte de aceștia au fost ale babilonienilor, și încă mai în spate
au fost ale arienilor de pe valea Indusului, fapt care nu poate să aibă decât o
singură explicație.
Totul provine din valea Indusului. Să dăm un singur exemplu care ne va
permite să reconectăm Babilonia, legendele sale și limba sa, la cele din valea
Indusului.

Un anonim scrie pe Internet ceea ce urmează, iar noi reproducem cuvintele
sale, pe care le puteți găsi la următoarele adrese:
http://www.menphis75.com/diluvio_universale.htm
http://www.unknown.it/ipotesi/il_diluvio_universale/

Având în vedere că Arca lui Noe a ajuns pe munții Ararat (munții care au
ieșit de sub ape la sfârșitul potopului), nu este ciudat că descendenții lui Noe au
migrat din munți în jos, spre valea fluviului Tigru, pentru a fonda primele
civilizații post-potop, cum ar fi Sumer, Akkad, Uruk și Nimrud (care apoi devine
Babilonia ), Haran, Gerico, și Sidon (Fenicia), și mai încolo Egiptul și Valea
Indusului în nord-vestul Indiei. (Fluviile Tigru și Eufrat au fost numite așa în baza
a două dintre cele patru fluvii de dinainte de potop, menționate în Biblie ca
curgând din Grădina Edenului).
Niște vechi legende babiloniene povestesc despre o serie de zece regi de
dinainte de potop, anticii Hindu (India nord-occidentală) vorbesc de o serie de
zece Pitris care domneau înainte de potop, iar anticii egipteni descriu zece
înțelepți care domneau în același timp înainte de potop. Cum afirmă și Biblia,
acești patriarhi de dinainte de potop trăiau mai mult decât trăim noi astăzi, iar
asta a fost confirmat de anticii istorici Berosso, Nicolaus din Damasc, Hesiod,
Platon, Hecateu din Milet, John Moschus, Hieronymus din Rhodos și Manetho.
Ultimul dintre acești regi menționați mai sus a fost eroul care i-a condus pe
alții șapte la bordul vasului cu care au supraviețuit potopului.
În Babilonia antică numele eroului era Zisudra, care a permis
supraviețuirea altor șapte oameni, cei Șapte Akkadieni. În Egiptul antic eroul
potopului era Toth, supraviețuitorul potopului împreună cu cei Șapte Înțelepți. În
India antică nord-occidentală eroul era Manu, care supraviețuiește potopului
global, “pralaya”, împreună cu cei Șapte Rishis.
Coincidențele sunt rușinos de multe ca aceste civilizații, aparent distincte,
să aibă toate aceeași legendă a potopului (cu opt persoane care au supraviețuit,
acestea provenind din populația de dinainte de potop, guvernată de un grup de
zece regi), decât dacă este o istorie adevărată care confirmă relatarea din geneza
biblică.
Pe lângă acestea, mai trebuie precizat faptul că, cabala ebraică are multe
puncte în comun cu filozofia indiană a pritișilor (Pritis).
http://www.sacred-texts.com/eso/osi/osi26.htm

Nu ar trebui să uităm că India, acel imens și luminos centru cultural din cele
mai vechi perioade, pe lângă a răspândi ideile respective spre est, datorită
puternicilor valuri migratoare, pornind de la templele cele mai îndepărtate păstra
constant legătura cu toată lumea din Asia. Toți filozofii și studioșii antichității au

plecat în India pentru a studia știința și misterele vieții. Deci nu este surprinzător ca
în timpul șederii lor în India înțelepții evrei să fi fost inițiați de magii persani în
vechile concepții brahmanice.
Anumite extrase din Sepher Jeszireh și din Zohar, cele mai importante două
texte ale Cabalei, în ceea ce privește natura lui Dumnezeu, a creației și a sufletului
uman, arată fără niciun dubiu că ideea unui influx puternic, care ne face să
concluzionăm că Cabala ebraică este în realitate un subprodus al tradiției vedice,
este din punct de vedere istoric corectă.
http://www.newkabbalah.com/Indian.html

Istoria pritișilor (Pritis) se pierde în negurile timpului, în cele mai antice
tratate ezoterice ale lumii, cum ar fi "Camerele lui Dzyan". După cartea lui Dzyan,
primii oameni de pe Terra erau descendenții celeștilor sau pritișilor veniți din
Lună.
Textul descrie evoluția omului de la prima rasă până la a cincea - a noastră care se oprește la moartea lui Krishna, adică acum cinci mii de ani. Scrisă într-o
limbă absolut necunoscută , senzara (senzar în it), se spune că le-ar fi fost înmânată
atlanților de ființe divine. Cartea lui Dzyan vorbește despre dinastiile atlante divine
și amintește despre "regii soarelui", care ocupau "tronuri celeste".
Deci, evreii structuraseră Cabala dar cu siguranță nu erau primii care
inventaseră conținutul acestei cosmogonii.
Trebuie să precizăm în acest moment că mulți dintre răpiții noștri, atunci
când scriu în alfabete pe care nu le cunosc, folosesc în special trei tipuri de
alfabete: ebraic, aramaic și sanscrit.
Alfabetul aramaic și cel sanscrit, chiar dacă aparent se scriu diferit, par să
aibă (http://www.bifrost.it/Lingue/Sanscrito.html#1) un limbaj format din foneme identice.
Este atât de adevărat încât cineva a crezut că poate suprapune cele două limbi întro frază pe care Iisus din Nazaret a rostit-o pe cruce.
"Eloì, Eloì, lemà sabactàni?", care în aramaică ar însemna "Dumnezeule,
Dumnezeule, de ce m-ai abandonat? " , pronunțată diferit, după cum urmează, "Eli,
Eli, lamma zabaktani" în sanscrită ar însemna "Doamne, Doamne, primește-mă în
lumina ta.". Universitatea din Bombey (acel oraș azi se numește Mumbai) traduce
84.000 de pagini de pergament în limba pali, care par să descrie meticulos zilele
petrecute de Iisus la școala vedică din Ladhak, unde ar fi trăit de la vârsta de 12 ani
până la 30 de ani.
http://www.marcovasta.net/libreria/Ladakh/LadakhLibreriaNews.asp?id=1533

Probabil că răspunsul ar putea fi evident și ne-ar determina să ne gândim că
Iisus din Nazaret este nu este Cristosul sau Krishna, și cu siguranță nu s-a mișcat
din țara sa natală pentru a studia cu triburile Sufi.
http://www.fainotizia.it/2007/04/27/krishna-influssi-sulle-origini-del-cristianesimo

Krishna mereu s-a aflat în India și probabil că este un personaj de dinainte
de potop, a cărui legendă a trecut zidul potopului, pentru a ajunge la începuturile
civilizației din valea Indusului, ca apoi să treacă în Mesopotamia, în Egipt și deci
în lumea ebraică. Iar când legenda eseniană despre acest om a fost preluată de
evrei, aceștia probabil că au modificat-o pentru a o face credibilă și folositoare în
scopurile lor politice.
Pentru a nu exista dubii în legătură cu cele susținute mai sus, prezentăm
câteva puncte din viața lui Krishna, care par a fi copia vieții lui Iisus din Nazaret:
• Krishna se naște din virgina Devaki ("Divina") în data de 25 decembrie.
• Tatăl său terestru era tâmplar și era plecat din oraș pentru a plăti taxa când s-a
născut Krishna.
• Nașterea sa a fost semnalată de o stea din est și de prezența îngerilor și a
păstorilor, care i-au oferit darul compus din condimente.
• Armatele celeste au dansat și au cântat nașterea sa.
• A fost persecutat de un tiran care a pornit masacrul a mii de copii mici.
• Krishna a fost uns pe cap cu ulei de către o femeie pe care a vindecat-o.
• El este reprezentat cu piciorul pe capul unui șarpe.
• A făcut miracole și minuni, a înviat morții și i-a vindecat pe leproși, surzi și orbi.
• Krishna a folosit parabolele pentru a-și învăța poporul despre caritate și iubire și
"a trăit în sărăcie, iubind săracii".
• A criticat aspru clericii, acuzându-i de ambiție și ipocrizie...Tradiția spune că
Krishna cade victimă răzbunării lor.
• Discipolul cel mai iubit de Krishna a fost Arjuna sau Ar-jouan (Ioan).
• S-a transformat în fața discipolilor săi.
• A oferit discipolilor săi capacitatea de a face miracole.
• Drumul său a fost "presărat cu ramuri".
• În unele tradiții el moare pe o pantă sau crucificat între doi hoți.
• Krishna a fost ucis în jurul vârstei de 30 de ani, iar soarele s-a întunecat în
momentul morții sale.
• El s-a ridicat din morți și s-a înălțat la cer "în fața tuturor oamenilor".
• A fost reprezentat pe o cruce, pe picioare purtând găurile de la două cuie, iar pe
haine având o emblemă cu o inimă.
• Krishna e " leul tribului Saki ".
• A fost numit "Păstorul lui Dumnezeu" și a fost considerat "Mântuitorul", "Primul
Născut", "Purtătorul de Păcat", "Eliberatorul", "Cuvântul (Verbul) Universal".
• Era considerat "Fiul lui Dumnezeu" și "Domnul nostru Salvator", care vine pe
Terra să moară pentru a salva omul.
• El era a doua persoană a Trinității.

• Se spune că discipolii săi i-au atribuit titulatura de "Jezeus", sau "Jeseus", care
înseamnă "esență pură".
• Krishna trebuie să se întoarcă pentru a judeca vii și morții, încălecând pe un cal
alb, și pentru a conduce lupta împotriva "Prințului Răului", care va produce multă
suferință pe Pământ.
Povestea lui Krishna, așa cum este înregistrată în vechile legende indiene, a
penetrat occidentul în multe ocazii. O teorie susține că adorarea lui Krishna a ajuns
până în Europa, chiar în acele vremuri îndepărtate, în 800 î.e.n., adusă probabil de
fenicieni.
Tradițiile poporului evreu sunt deci tradițiile culturii vedice, iar limba
ebraică e asemănătoare din punct de vedere fonetic cu sanscrita.
Iată deci că ideea cum că ebraica de azi este limba lui Adam Kadmon începe
să pară probabilă.
Giuseppe Cosco spune următoarele cuvinte:
(http://cosco giuseppe.tripod.com/esoterismo/scrittura.htm)
"La origini, înainte de confuzia babelică, exista o singură limbă, care a
transmis înțelepciunea lui Adam până la Noe."
Gershom Scholem scrie:
"Generația care a vrut să ridice Turnul Babel a abuzat, în sens magic, de
această limbă sacră pentru a imita ...acțiunea creatoarea a lui Dumnezeu...iar de
atunci limba sacră devine amestecată cu elemente profane..." (G. Scholem, Il
nome di Dio e la teoria kabbalistica del linguaggio, Milano 1998).
Datorită acestui limbaj divin se putea comunica cu lumea spiritului și tot
datorită lui exista "o conexiune directă cu esența lucrurilor pe care dorea să le
exprime. " Erau limba și scrisul lui Dumnezeu. Această scriere era numită "celestă"
de evrei, pentru că, așa cum spune și Cornelio Agrippa: "este descrisă în
constelații" (Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, De occulta philosophia,
1510). Stătea la originea tuturor limbilor și alfabetelor, inclusiv al celui ebraic și al
hieroglifelor egiptene, iar asta îi sugerează lui Kircher că "alfabetele tuturor
limbilor conțin în ele urme din literele antice" A. Kircher, Turris Babel,
Amsterdam, 1679). La fel de multă importanță are și o culegere hispanico-arabă,
care circula începând cu sfârșitul sec. XIII și care cuprindea noțiuni de astrologie,
formule magice și teste de alchimie; e cunoscută sub numele de Picatrix. Să citim
în Picatrix despre operațiunile de trasare a sigiliilor și relația lor cu planetele:"le fac
capabile să producă efecte corespunzătoare naturii lor", iar din acest motiv
"desenele celui care face talismanele trebuie realizate când planetele se află
deasupra sa, asta pentru a obține efecte sigure, și, prin intermediul combinării

atente a unor lucruri secrete știute de el, poate obține ceea de dorește"(Picatrix,
London, 1962). Totul este număr-cuvânt-sunet, iar prin grafică se materializa forța.
Din acest motiv "tot realul se bazează pe aceste combinații originale cu care
Dumnezeu a provocat mișcarea limbajului. Alfabetul este totodată atât originea
limbajului cât și originea ființei"(G. Scholem).
Kremmerz scrie:" Magia, ca inteligență a legilor oculte, reglează
fenomenologia sensibilă, astfel că nu e ușor să-ți formezi o idee aproximativă
fără să intri în rațiunea intimă a manifestărilor grafice a forțelor... cititorul
trebuie să se întoarcă la cauza semnelor grafice, a căror structură este
ideologică ca determinare a spațiului și a timpului "(Giuliano Kremmerz, La
scienza dei magi, Roma, 1974). Sigiliul este o legătură pentru energia subtilă
evocată de anumite semne care fixează voința în timpul anumitor ritualuri.

Concluzii
Așadar, în analiza fenomenului de răpiri extraterestre descoperim anumite
lucruri:
1. Zeii nu există dar sunt manipulatorii noștri.

2. Nu există extratereștri buni și extratereștri răi, există doar extratereștrii.
3. Totul e scris deja în mit și nu în istorie.
4. Să devii conștient înseamnă să înțelegi că omul este viitorul evoluției
universale.
Atunci trebuie să spunem că după ce ne eliberăm de extratereștrii va trebui
să evităm să mai avem contacte și cu Primul Om (PO), el fiind cel care a pus în
scenă tot acest teatru.
Este posibil să facem ceva, trebuie doar să vrem.

Note și referințe
O notă interesantă despre limba lui Dumnezeu:
http://cosco-giuseppe.tripod.com/esoterismo/scrittura.htm

Pentru a căuta rapid textele sacre ebraice:
1.http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en|
it&u=http://www.religionfacts.com/judaism/texts.htm&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgWqQ9W2
Qt hVzIIdF348Awavb-J6g
2.http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en|it&u=http://www.sacredte
xts.com/jud/index.htm&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhh1W_4eG4jwRgUejJBvMC7sSU9ERA
3. http://lila.sns.it/mnamon/index.php?page=Risorse&id=8
4. http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Religioni/testi-ebraismo.html

Pentru a căuta rapid textele sacre egiptene:
1. http://www.egypt.splinder.com/tag/testi+sacr i
2. http://www.libercogitatio.org/storia/i-geroglifici-egiziani.htm l
3. http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egiziani/religione.htm l

Pentru a căuta rapid textele sacre babiloniene:
1. http://www.riflessioni.it/dizionario_religioni/religione-babilonese.htm
2.http://apocalisselaica.net/varie/miti-misteri-e-poteri-occulti/enuma-elish-il-mito-babilonesedellacreazione
3. http://www.terralab.it/zeEsoter.htm

Pentru alte materiale scrise de dr.Corrado Malanga (în limba română):
https://www.facebook.com/pages/Corrado-Malanga-in-limba-romana/136461486555744
https://www.facebook.com/groups/341448835984877/
http://humano-x.blogspot.ro/
http://anahiti.blogspot.ro/

II
- Zeii din Valea Indusului -

Introducere

În articolul precedent, cu titlul “Geneza I”, observăm că panteonul
extratereștrilor, bestiarul descris în sute de ședințe de hipnoză regresivă efectuate
cu răpiții noștri, se putea suprapune cu descrierile făcute zeilor, fie cu panteonul
ebraic, fie cu cel egiptean. Cabala ebraică era reprezentarea universului, așa cum îl
descriu și răpiții noștri, și nu ne-a scăpat faptul că acest panteon derivase dintr-o
cultură pre-israeliană, deci egipteană și babiloniană.
Înainte de a continua acest escursus în interiorul timpului, trebuie să ne
oprim încă o dată asupra unor chestiuni. Prima este legată de falsul monoteism
ebraico-israelian. În realitate, evreii nu sunt monoteiști, ci monolatrici (monolatrie
înseamnă adorarea unei singure divinități, dar fără a exclude existența altora n.t.).
Adică, dintre toți zeii pe care îi au, îl recunosc doar pe unul, care este
superior celorlalți și care, conform tradițiilor lor, este și fondatorul poporului lor
(Israel) - un adevărat exemplu de stat-biserică, cum sunt Vaticanul și Tibetul, unde
prin stat-biserică se înțelege acel stat în care șeful guvernării este divinitatea
fondatoare.
Într-un fel și Egiptul antic era reprezentarea unui stat-biserică, unde casta
sacerdoților era cea care deținea în realitate puterea, iar faraonul era manifestarea
lui Dumnezeu pe Pământ: cum ar fi azi Papa sau Dalai Lama.
De exemplu, când figura Moise, despre care am spus că în realitate are
legătură cu faraonul monoteist Tuthmoses al III-lea, se întâlnește cu Dumnezeu în
deșert, acesta i prezintă astfel:

"Eu sunt Dumnezeul lui Avraam...vrei să fiu și Dumnezeul tău?"
Tuthmoses, adică fiul lui Tuth, acceptă, iar din acel moment Dumnezeul
JHWH va fi cel ales dintre toți ceilalți.
Am precizat deja că evreii au furat panteonul de zei de la egipteni, unde "se
pare" că JHWH recita (uzurpa n.a.) rolul zeului de primă generație, adică "cel care
nu s-a născut niciodată" (Ammon), pe când figura lui Iisus poate fi alăturată lui Ra,
Zeul Soare.
Dar și egiptenii furaseră la rândul lor astfel de zei din cultura babiloniană.
Trebuie subliniat faptul că, chiar dacă pe de o parte este adevărat că cu cât se
merge mai mult înapoi în timp amintirile și legendele devin tot mai încețoșate,
trebuie precizat și că, la fel ca în jocul "telefonul fără fir", cu cât se ajunge mai
aproape de sursa mitului, cu atât acesta corespunde mai mult cu realitatea pe care
o descrie.
Deci, dacă ne întoarcem înapoi în timp, trebuie neapărat să-l înlocuim pe
Iisus cu Cristos, adică cu Krishna. Dar cine este în realitate Krishna și care este
locul său în panteonul de zei-diavoli-extratereștri pe care l-am construit în lucrarea
precedentă, intitulată Geneza I ?

Revenirea la origini

În lucrarea precedentă am stabilit conexiunea între simbolurile creației, așa
cum ne-o descriseseră răpiții, adică pornind de la Conștiința care crease doi
creatori ș.a.m.d..
Am demonstrat cu ușurință că toate acestea erau deja descrise foarte bine în
Cabala ebraică.

Eram pregătiți să facem încă un pas înapoi, în căutarea zeilor din Valea
Indusului, adică extratereștrii descriși de locuitorii acestei planete cu 12.000 de ani
în urmă.
În mit este scris tot, deci, să urmărim mitul și legendele în conexiune cu
acesta și vom descoperi o suprapunere incredibilă de concepții, care merge dincolo
de orice spațiu și orice timp, pentru a demonstra încă o dată, dacă mai era nevoie,
că mitul este în interiorul omului, pentru că nu există trecut, prezent și viitor, ci
totul se întâmplă acum, iar din acest motiv mitul reprezintă descrierea realității
atemporale, cu toți zeii și legendele sale, care au fost, sunt și vor fi. Unicul lucru
care se schimbă este interpretarea pe care mintea noastră încearcă să ne-o dea, asta
din cauza unor premise diferite conținute în fiecare dintre noi.

Mitul lui Oannes, omul pește

Cea care ne-a impulsionat să pornim pe drumul către origini a fost o
divinitate antropomorfă, în formă de pește, aparținând civilizațiilor africană și
babiloniană, al cărui mit bineînțeles că a fost reciclat, ajungând până în zilele
noastre. Această divinitate ne-a atras atenția pentru că în bestiarul extratereștrilor
descriși de răpiții noștri aveam tot felul de șerpi, insecte, mamifere, zburătoare,
amfibieni, dar lipsea, în mod ciudat, un personaj pe care ar fi trebuit să-l întâlnim:
peștele. Lipsea extraterestrul pește. Oare lipsea Dumnezeul-pește?

Până și în reconstituirea ideatică a extratereștrilor din Star Trek, cunoscutul
serial de televiziune care vorbește despre cucerirea spațiului de către americani,
existau entitățile pește, Galamiții.
În mod ciudat, aceste entități nu apăreau în sesiunile noastre de hipnoză
regresivă.
I se spunea Oannes. Conform mitologiei orientale a apărut din Marea
Eritreo (Oceanul Indian de azi), fiind un animal dotat cu rațiune; corpul său era ca
cel al unui pește; sub capul de pește avea un alt cap, iar picioarele sale erau umane,
adăugate la coada de pește. Vocea și limbajul său erau umane și articulate. Oannes
a rămas printre oameni fără să mănânce cu ei, pentru că aceștia erau foarte
primitivi i-a învățat literele, științele, artele și tehnicile, inclusiv agricultura. În
fiecare seară reintra în mare și rămânea acolo, pentru că era amfibian; a scris și o
carte despre originea lucrurilor și despre cum se trăiește civilizat. După el au apărut
și alte ființe asemenea lui, numiți APKALLUS. Despre numele Oannes s-au făcut
multe ipoteze - a fost asemuit cu dumnezeul marin Ea (Ea-khan = Ea peștele), sau
chiar cu Ioannes, Ioan Botezătorul, Iona, Ioan. Cine sau ce era în realitate această
ființă misterioasă?

O creatură fantastică și legendară căreia să i se atribuie evoluția societății
umane, sau, cum susțin mulți ufologi, un vizitator spațial în misiune pe Pământ?
De această părere este și cercetătorul german Ulrich Dopatka, care în "corpul de
pește" vede amintirea deformată a unui costum spațial amfibian. "Oannes",
povestește Dopatka, "este un nume care în siriana veche înseamnă străinul."
Primul care vorbește despre Oannes este patriarhul biblic Enoch, "răpit în cer de un
vânt puternic și condus într-o casă mare de cristal, în prezența fiilor sfinților", care
sunt Osanesii sau Osaninii. Iată cum este descrisă acea întâlnire extraordinară de
dinainte de potop în versiunea etiopiană a "Cărții lui Enoch" (sec. II-I î.e.n.)
"Hainele lor erau albe, iar chipurile lor transparente, ca de cristal" scrie
Enoch."Aceștia mi-au spus că Universul este locuit și este plin de planete,
supravegheate de îngeri, numiți Păzitori sau Vigilenți; și mi-au arătat Căpitanii și
Șefii Ordinelor Stelare. Mi-au arătat două sute de îngeri care au autoritatea
asupra stelelor și asupra serviciilor cerului; aceștia zboară cu aripile lor în jurul
planetelor." De la misterioșii "Fii ai Sfinților" Enoch află că spațiul este controlat
de două specii de îngeri. Primii sunt creaturi tipic biblice, ființe de lumină
superioare omului prin natura lor și înțelepciune, fiind în contact direct cu
Atotputernicul; sunt numiți Heruvimi, Serafimi și Osanini, și de obicei transmit
mesaje, răpind în cer persoanele sau, cum se precizează într-o versiune slavă a
cărții, "intrând în dormitor". Cel de-al doilea tip, din care fac parte Observatorii,
este o rasă decăzută, pe care "Cartea lui Enoch" o definește așa: "cândva sfinți,
spirite pure, trăind o viața eternă, s-au contaminat prin sângele femeilor", fiind

părinții unei stirpe de "giganți, ființe perverse considerate spirite răutăcioase", care
au fost exterminați de potop.
http://www.tanogabo.it/mitologia/Index.htm

Și în America mayașii adorau o ființă amfibiană, pe care-o numeau "Uaana",
care înseamnă "cel care trăiește în apă". Filistinienii adorau o creatură amfibiană
numită Dagon (sau Odakon), care era reprezentată împreună partenera sa,
Atargatis, având o coadă de pește și corp de om. "Dagon" aparține aceleiași
rădăcini lingvistice din care provine și cuvântul "Dogon", numele unui trib din
Mali care îl adoră pe Nommo, o ființă superioară cu corp de pește, reprezentând
centrul culturii lor, care s-a întors printre nori într-un "ou în flăcări". În Rodos
găsim Telchinii, zeități amfibiene dotate cu puteri magice, pe care Zeus i-a izgonit
de pe insulă pentru că au îndrăznit să "schimbe" clima.
http://www.colapisci.it/

Dogonii știau astronomie, cunoscând foarte bine steaua Sirius, dar și pe
Sirius B, care nu este vizibilă cu ochiul liber. Astfel de informații le-au fost oferite
Dogonilor de către aceste creaturi ciudate, care îi învățau pe oameni cum să
trăiască și cum să cultive câmpurile în mod mai eficient.

Iată cum arată Sirius A și B

Pe lângă toate acestea, în lucrarea "Enigma Dogonilor" Colin Wilson susține
că un alt cronicar al antichității, Abydenus, discipolul lui Aristotel, vorbește despre
regii sumerienilor și menționează "un alt semi-demon, foarte asemănător cu
Oannes, care venise pentru a doua oară din mare". El mai menționează încă "patru
personaje care aveau umbră dublă", prin asta înțelegându-se că erau jumătate
oameni, jumătate pești și "care veniseră din mare".
Apollodor din Atena scrie că în epoca regelui Amennon Chaldeul "apare
Musarus Oannes, Annedotus, ieșind din apele Golfului Piersic", iar în continuare
"un al patrulea Annedotus a ieșit din apele mării și era jumătate om, jumătate
pește". Iar pe vremea domniei regelui Euedoresco apare un alt om-pește cu numele
de Odacon.

Mistificări postume

Cu trecerea timpului se pierde idea originară a Dumnezeului Pește, dar
oricum se transmit niște aspecte simbolice. Astfel, imaginea lui Iisus este
reprezentată cu simbolul peștelui, dar nu pentru a aminti de Dumnezeul Oannes, cu
care Krishna are doar relații indirecte, după cum vom vedeam mai departe. Pe
timpul romanilor, creștinii erau considerați o sectă secretă și când se întâlneau se
recunoșteau prin simboluri secrete. Dacă un creștin făcea cu bastonul său un semn,
al doilea completa cu bastonul desenul, desenând un pește - iată un sistem mai bun
de identificare și mult mai puțin cunoscut decât crucea.

Deja din sec. I creștinii făceau un acrostih pentru cuvântul grecesc "ichthys",
care înseamnă pește - Iesous Christos Theou Yios Soter (ICTYS), care tradus
înseamnă Iisus Cristos Fiul Dumnezeului Salvator. Cuvântul grecesc Ichthus (Iota
Chi Theta Upsilon Sigma), pronunțat ichthoos, este cuvântul folosit în Noul
Testament pentru "pește". Apoi găsim analogii între mitul lui Oannes și modul în
care este folosită tiara pentru înalții prelați ai Vaticanului, unde acest acoperământ
ciudat derivă chiar din mitul lui Oannes, Dumnezeul Pește. Dar cine s-ar fi gândit
la asta, nu?

http://www.jubeljahr2000.de/it/tiara_mitra.html#oben

Să așezăm lucrurile la locul lor

Mitul omului pește exista și mai există și în ziua de astăzi ideatic în
romanele fantastice, deci trebuia să aibă o explicație și în panteonul zeilor antici,
dincolo de Babilonia, dar dincolo de Babilonia este civilizația din valea Indusului.
Ei bine, peștele apare și într-o iconografie sacră a avatarelor lui Vishnu, unde
divinitatea este reprezentată ca ieșind din gura unui pește, el însuși fiind un pește.
Legenda îl reprezintă ca fiind "salvatorul" lumii într-un "potop" care urmează să se
întâmple.
Am pornit de la această idee pentru a încerca să găsim locul lui Vishnu în
mozaicul nostru și bestiarul extraterestru.
A fost ușor: http://www.esonet.org/simbolismo/. Într-un articol despre simbolismul
peștelui (mai mult al delfinului) în tradițiile vedică și greacă, și relațiile simbolice
ale acestora cu creștinismul, scris de Rene Guenon în 2003 și tradus din spaniolă
de Anna Polin, se spune:
"În primul rând, în legătură cu originea preistorică a acestui simbol suntem
dispuși să-i recunoaștem originea nordică, poate chiar hiperboreană.
Charbonneau semnalează prezența sa în Germania de Nord și în Scandinavia, și
considerăm că poziționarea în aceste regiuni este mult mai verosimilă față de Asia
Centrală dacă ținem cont de punctul de pornire, în Asia Centrală fiind cu
siguranță adus de acel mare curent născut direct din tradiția primordială, care
prin urmare, trebuia să dea naștere doctrinelor din India și Persia. De fapt, în
Vede și Avesta există diverse texte care susțin foarte explicit originea
hiperboreeană a tradiției, indicând chiar și etapele coborârii sale înspre sud; se
pare că în partea occidentală au fost conservate amintiri similare în tradițiile
celtice, care cu siguranță sunt greu de reconstituit doar din fragmentele care au

ajuns la noi. Pe de altă parte trebuie să subliniem faptul că anumite animale
acvatice au un rol important mai ales în simbologia popoarelor din nord - vom da
ca exemplu caracatița, răspândită mai ales la scandinavi și celți, dar prezentă și în
Grecia arhaică ca unul dintre principalele motive din ornamentația miceneană.
Altă circumstanță care confirmă opiniile noastre este aceea că în India
manifestarea sub formă de pește (Matsyaavatara) este considerată prima
manifestare a lui Vishnu, aceasta aflându-se chiar și la baza ciclului actual, deci
în relație imediată cu punctul de plecare al tradiției primordiale. Să nu uităm că
Vishnu reprezintă principiul divin privit mai ales sub aspectul său de custode al
lumii; acest rol este apropiat de cel de "Salvator", sau, mai bine, acest ultim aspect
este derivat din celălalt. În realitate Vishnu apare ca "Salvator" în unele dintre
manifestările sale, acestea corespunzând unor momente critice din istoria lumii
noastre, astfel încât ele se pot interpreta ca "prefigurări" ale Cristosului, fără să
mai amintim că ultima sa manifestare, Kalkin-Avatara ,"Cel care stă pe un cal
alb" și care se va verifica la sfârșitul acestui ciclu, este descrisă în Purana în
termeni identici ca în Apocalipsă. Dar nu trebuie să ne oprim la această
similitudine destul de extraordinară prin exactitatea sa; dar întorcându-ne la
pește, semnalăm faptul că ideea "Salvatorului" este prezentată identic și ca simbol
creștin, pentru că ultima literă din ikhthys-ul grecesc se interpretează ca inițiala
lui Soter (care în greacă înseamnă salvator). Adică, fără niciun dubiu, nu este
nimic surprinzător când este vorba de Cristos, dar cu toate acestea sunt și
simboluri care fac aluzie la alte calități ale sale, acestea neindicând în mod expres
rolul de "Salvator".
La sfârșitul mahavantarei trecute, Vishnu îi apare sub formă de pește lui
Satyavrata, care, cu numele de Vaivaswata, va fi Manu sau Legislatorul ciclului
actual, și îl anunță că lumea va fi distrusă de ape, poruncindu-i să construiască
Arca în care trebuiau să-și găsească refugiu semințele lumii viitoare. Apoi, cu
aceeași înfățișare, el însuși călăuzește Arca pe ape în timpul cataclismului[…] În
Matsya-Avatara mai este un aspect care ar trebui să ne atragă atenția: după
cataclism, sau mai bine spus chiar la începutul mahavantarei prezente, el le aduce
oamenilor Vedele, prin care se înțelege, conform semnificației etimologice a
cuvântului (care derivă din rădăcina vid-, "a cunoaște") Știință prin excelență sau
Cunoașterea Sacră în integritatea sa. Aici există una dintre cele mai clare aluzii la
Revelația originală: se spune că Vedele există perpetuu, fiind în sine însăși
anterioare tuturor lumilor; dar sunt oarecum ascunse sau închise în timpul
cataclismelor cosmice care separă diversele cicluri, deci la fiecare ciclu trebuie să
se manifeste din nou. Afirmația cu privire la perpetuitatea Vedelor este pe de altă
parte în relație directă cu teoria cosmologică a primordialității sunetului față de
celelalte însușiri sensibile (ca și trăsătură proprie a Eterului, Akaca, care este
primul dintre elemente); în definitiv, această teorie nu este altceva decât

descrierea creației prin intermediul Verbului: sunetul primordial este acel Cuvânt
Divin din care, conform primului capitol al Genezei ebraice, au fost create toate
lucrurile. Din acest motiv se spune că Înțelepții primelor epoci au "auzit " Vedele Revelația, fiind opera Verbului, ca și creația, este chiar o "audiție" pentru cel care
o primește; termenul prin care este indicată este Shruti, care literalmente
înseamnă "ceea ce se aude".
În timpul cataclismului care separă această mahavantara de cea
precedentă, Vedele erau reînchise, repliate în carapace (shankha), aceasta fiind
unul dintre principalele atribute ale lui Vishnu. Deci, carapacea este considerată
ca fiind ceva ce conține sunetul primordial și etern (akshara), adică pe
monosilabicul OM, care este prin excelență numele Verbului și, în același timp,
pentru cele trei elemente ale sale (AUM), esența triplei Veda. Pe de lată parte,
aceste trei elemente (matras), dispuse grafic într-un anumit fel, formează chiar
schema găoacei; și, printr-o concordanță destul de singulară, se întâmplă ca
această schemă să reprezinte chiar schema urechii umane, organul auzului, care,
dacă chiar trebuie să fie adaptat preciziei sunetului, trebuie să aibă o structură
conformă cu cea a sunetului însuși. Toate aceste lucruri ating vizibili unele dintre
cele mai profunde mistere ale cosmologiei. Dar cine poate să înțeleagă adevărul
acestei științe tradiționale în starea de spirit care constituie mentalitatea
modernă?"

Trimurti

Trebuia neapărat să ne băgăm nasul în religia, sau mai bine zis în tradiția
religioasă vedică, și acest lucru din două motive fundamentale. Primul, pentru că
era cea mai veche tradiție religioasă pe care o aveam la dispoziție și apoi pentru că
cu cât suntem mai aproape de sursă, cu atât găsim informații mai puțin manipulate
de istorie și istorici.
Astfel aflăm că în India se știe despre creația lumii care este în mâinile lui
Trimurti, corespondentul sanscrit pentru Trinitatea din creștinism, aceasta din urmă
fiind preluată din religia hindusă. Trimurti (din sanscritul त_म_र__ trimūrti,
"având trei forme"), adesea definită și cu termenul de "trinitate hindu", indică cele
trei aspecte divine principale, manifestate sub forma a trei importanți Deva-arhetip:
· Brahma este Creatorul.
· Vishnu este Conservatorul
· Shiva este Distrugătorul

Aceeași Trimurti e percepută adesea ca o divinitate unică, reprezentată
artistic cu trei capuri într-un singur corp (sanscrită: trishiras, "cap triplu").
Conform credinței în Trimurti, aceste figuri divine sunt doar aspecte diferite dar
care conduc la același Dumnezeu Unic (numit și Īśvara sau Saguna Brahman),
aspect asemănător cu Trinitatea religiei creștine sau cu triadele multor divinități
indo-europene (Odin, Thor și Freyr; Jupiter, Neptun și Pluto, etc.). Astfel, dacă
mergem mai departe, cercetând și mai adânc cele trei aspecte ale lui Trimurti, ne
trezim în fața posibilității de a face o eroare interpretativă. Este adevărat că
Trimurti este compusă din trei lucruri, dar e adevărat și că acestea nu au nicio
legătură cu cele trei figuri din catolicismul de azi, și anume: Tatăl, Fiul și Spiritul
Sfânt, care sunt cele trei aspecte în conexiune cu sufletul, mintea și spiritul, acestea
fiind adunate în corp, acesta fiind reprezentat prin Tabernaculul Sfintei Trinități.
Însă Trimurti are de-a face cu tripla manifestare a creației, în care Brahman
este Conștiința, Coroana copacului vieții din cabală, Vishnu este Primul Creator,
adică Înțelepciunea în cabală, iar Shiva este Al Doilea Creator, adică Inteligența.
Dar Bramha este altceva!
Dacă încercăm să-i comparăm pe Shiva, Vishnu și Brahma cu cele trei figuri
care reies din descrierile sufletului din timpul hipnozei profunde avem confirmări
incredibile. Dar să le luăm pe rând.

Brahma
În religia hindusă, Brahma sau Brama (sanscrită: बह brahmā) este unul
dintre aspectele lui Dumnezeu, dar și prima persoană din Trimurti (numită și
trinitate hindusă, compusă din Brahma, Vishnu și Shiva), în interiorul căreia este
cunoscut ca și Creator. Brahma nu trebuie confundat cu Brahman; Brahman
reprezintă aspectul de imutabilitate, de infinit, de imanență și de realitate
transcendentală, originea divină a tuturor ființelor. Brahma este un agent, la fel ca
celelalte divinități personificate; este un aspect de-a lui Īśvara, Brahman cu
atribute, fundamental ego-conștient. Brahma este prima ființă care este creată la
începutul fiecărui ciclu cosmic (sau kalpa), este prima manifestare a lui Brahman,
din acest motiv fiind considerat arhitectul universului, Tatăl tuturor ființelor.
Reprezentările lui Brahma conțin diferite elemente, fiecare dintre ele având
o valența și o semnificație proprie - tradițional este reprezentat cu patru capete,
patru fețe, patru brațe și patru picioare, unde fiecare cap recită una dintre cele patru
Vede. În cele patru mâini ține un pahar cu apă, apa fiind utilizată pentru a crea

viața, adică este simbolul minții, un rozariu uzat pentru a controla scurgerea
timpului-simbolul spiritului, textul Veda este simbolul și descrierea sufletului,
floarea de lotus este simbolul vieții eterne, copacul vieții, simbolismul ADN-ului corpul.
Apa este arhetipul minții. Să nu uităm că în exercițiul de simulare mentală
numit SIMBAD, pe care l-am propus în alte articole, mintea este asimilată adesea
cu apa, în una dintre formele sale, iar culoarea pe care subiectul i-o atribuie este
cea a apei.
Însă scurgerea timpului este atribuită aspectului spiritual în Simbad, având
ca și culoare pe cea a focului, pe când sufletul este reprezentarea atemporalității
și a emoției, deci, pentru Jung și pentru oamenii antichității se află în inimă.
Brahma, fiind Principiul Suprem al cosmosului, își are reședința în inimă, în
centrul vital al omului. În special ventriculul cel mai mic reprezintă simbolic
unitatea totală (care cuprinde corpul fizic, câmpul energiilor și spiritul divin). În
antichitate se spunea că inima este domiciliul inteligenței tocmai pentru că acesta
era considerată ca fiind reședința Inteligenței Universale. În partea finală a Vedelor
- Upaniṣadele - se povestește:
«În Brahma-Pura, reședința lui Brahma, este un mic "lotus", loc în care este
o mică cavitate, ocupată de Eter; trebuie să căutați ceea ce se află în acest loc și îl
veți recunoaște...Acest Principiu care se află în inimă este mai mic decât un bob de
orez, mai mic decât un bob de muștar, mai mic decât un bob de mei, mai mic decât
un germen închis într-un bob de mei; acest Principiu care se află în inimă este și
mai mare decât Terra, mai mare decât atmosfera, mai mare decât cerul, mai mare
decât toate aceste lumi laolaltă.»
Noi am descris acest punct în lucrările noastre precedente cu termenul de
"Iluminator" - un domicilii al conștiinței, adică a lui Brahman, floarea originală de
lotus, cu trei petale, asta pentru egipteni și pentru orientali, dar și pentru nordici
prin varianta simbolului Triskelion, care reprezintă copacul vieții unde floarea este
corpul care conține trei lucruri: suflet, minte și spirit.

Bramhan

Brahman conține cele patru aspecte ale lui
Brahma și anume - corpul, mintea, sufletul și spiritul sau, ca să o spunem prin cuvintele alchimiștilor europeni
- pământul, apa, aerul și focul. Deci, Brahma este
totalitatea manifestării, adică corpul, mintea, sufletul și
spiritul, și este primul lucru creat de Brahman.
După ce a creat premisele pentru a crea restul,
creează primele sale două creaturi, cei pe care noi îi
recunoaștem ca fiind cei doi creatori - Vishnu și Shiva.
Și aici apar primele surprize.

Vishnu

Acesta este primul creator, cel pe care noi îl definim cu acest nume. Vishnu
este considerat ca fiind o divinitate atotcuprinzătoare și având diverse aspecte. Este
cunoscut fie ca purusha, maha purusha sau paramatma, Sufletul Suprem, fie ca
sheshin sau Totalitatea, în care sunt conținute toate sufletele. Îl reprezintă și pe
Bhagavat , unde bhaga înseamnă Gloria Divină. Vishnu se încarnează de-a lungul
timpului în zece manifestări, care sunt enumerate mai jos. Cele zece Avatare ale lui
Vishnu (Dasavatara) în ordine cronologică:
· Matsya, peștele
· Kurma, broasca țestoasă sau țestoasa
· Varaha, vierul sau mistrețul
· Narasimha, omul-leu (Nara = om, simha = leu)
· Vamana, piticul
· Parashurama, Rama cu securea (toporul) sau locuitorul pădurii
· Rama, Sri Ramachandra, principele regatului Ayodhya
· Krishna (înseamnă întunecat sau negru)
· Balarama sau Buddha
· Kalki ("Eternitate", sau "timp", sau "Distrugătorul Răutății"), pe care
tradiția hindusă îl așteaptă la sfârșitul lui Kali Yuga, adică în era contemporană.

Și aici avem prima surpriză. Bunul Vishnu creează și se încarnează prima
oară într-un Pește. Acela pe care noi l-am indicat ca fiind Primul Om (PO), cel care
în Cabala ebraică este Adam Kadmon, dar și peștele Oannes.
Ne-am putea întreba de ce tocmai un pește? Pentru că simbolul peștelui este
legat de două aspecte importante din trecutul nostru, unul cu adevărat real și unul
ideatic și simbolic. Primul aspect real este legat de evoluție. Peștii au dat cu
adevărat naștere amfibienilor, iar din aceștia s-au născut păsările, șerpii și
mamiferele. Din acest motiv prima creație trebuie neapărat să se încarneze și să se
manifeste într-un pește. Conform teoriei evoluției s-ar putea presupune că dacă pe
o planetă nu ar fi existat condiții pentru schimbare, peștii nu ar fi avut nici un chef
să iasă din apă pentru a supraviețui și nu ar fi dat naștere speciilor enumerate mai
sus. Peștii ar fi evoluat astfel. În plus, alții susțin că forma umanoidă este cea mai
practică formă pentru existență , iar acesta ar fi motivul pentru care extratereștrii pe
care-i găsim pe această planetă ar avea toți formă umanoidă antropomorfă.
Dacă pe o planetă condițiile climatice i-ar fi obligat pe pești să iasă din apă,
iată că aceștia s-ar fi transformat în amfibieni de-a lungul miliardelor de ani. Dar și
aceștia ar fi luat aspect umanoid, cu două picioare, două brațe, două găuri în nas,
doi ochi etc., chiar dacă cu mii de variante, ca amintire a ADN-ului lor trecut. Deci
Primul Om (PO), Adam Kadmon, sau prima manifestare și încarnare a lui Vishnu
nu poate fi decât un om-pește.
Există un al doilea motiv, care de această dată arată arhetipic că Primul Om
ar fi un pește sau că ar avea legătură cu apa.
În legenda potopului universal Primul Om chiar salvează umanitatea de la
dezastrul produs tot de el, deci este o ființă care acționează asupra lumii apelor, în
care locuiește și pe care o manipulează.
http://www.magikwand-webdesign.com/vishnu.html

Apa, care este mediul său specific, face trimitere către elementul primordial
din care își trage originea viața și la starea informațională fluidă a materiei
primordiale haotice. Pe lângă acestea, peștele îl salvează de la potop pe primul om,
Manu, transportându-l pe arcă.

Corespondențe în Pistis Sofia

În articolul precedent, intitulat Geneza I, descoperim cum Adam Kadmon
sau Primul Om (PO) produce o serie de cataclisme, dintre care din punct de vedere
cronologic ultimul este potopul universal. El produce aceste cataclisme pentru a
nu-i permite omului să înțeleagă misterul divin sau pentru a nu-i permite să
conștientizeze că este suflet. Astfel, Primii Oameni, Oannes sau Vishnu în prima sa
încarnare, pe de-o parte vor să distrugă umanitatea, dar pe de altă parte nu-și
permit luxul să distrugă toate corpurile cu suflet. Ei vor doar să încetinească sau să
blocheze procesul de trezire al conștiinței pe care omul l-a întreprins pentru a-și
descoperi sufletul. Deci, Matsya peștele, pe de-o parte evocă potopul, dar pe de altă
parte încearcă să salveze câțiva oameni - Noe (pentru evrei), Upnapistin (pentru
babilonieni), Manu (pentru hinduși) - pentru ca rasa umană să poată continua să
trăiască, chiar dacă o va face în condiții dificile, putând astfel să constituie în
continuare capcane pentru suflete, suflete (părțile sufletești chiar ale lui PO) care îi
sunt necesare lui PO pentru a le introduce în corpurile umane, după cum am văzut
precedent. Sufletele încarnate în PO vor face experiența morții, însă obligându-i pe
oameni să moară, nu pe Adam Kadmon, care astfel ar trăi etern, furându-i
experiența morții omului de pe această planetă.
Astfel, în Pistis Sophia sau Cartea Salvatorului, care este o evanghelie
apocrifă de origine gnostică, scrisă în coptă probabil în a doua jumătate a sec. III,
avem o revelație secretă pe care Iisus înviat o face discipolilor (inclusiv Mariei
Magdalena, Fecioarei Maria și Martei) în cei unsprezece ani care au urmat învierii.
Pierdută timp de secole întregi și studiată în anul 1772 datorită codexului Askew,
variante de-ale sale au fost găsite printre manuscrisele de la Nag Hammadi în
1945. Dar ceea ce ne interesează acum este cosmologia universului unde figurile
feminine au o importanță covârșitoare și, poate că din acest motiv, astfel de tratate
sunt excluse de biserica noastră catolică, de religia evreiască și de cea islamică acestea fiind trei lumi absolut masculine. În această operă se oferă un spațiu amplu
figurilor feminine, dar evident că astfel de figuri nu încarnează imaginea Evei din
paradisul terestru sau pe fiicele sale - emanațiile. Aceste figuri reprezintă sufletul.
Eva nu este prima femeie din paradisul terestru și Adam nu este primul bărbat, ci
în acest text simbolizează principiul feminin al sufletului și principiul masculin al
spiritului. Atunci să cităm din acest text reluat și în tratatul despre îngeri publicat
recent de Giorgio Agamben și Emanuele Coccia (Neri Pozza Ed. Vicenza, 2009),
pentru că în această bucată îngerii sau arhonții joacă rolul lui PO.
Dar să citim anumite bucăți din text:

Eva rămâne iar însărcinată. A făcut-o pe Norea și a spus:"El a făcut pentru
mine o fecioară ca ajutor pentru generații și generații de oameni."Aceasta este
fecioara pe care nicio forță nu a contaminat-o. Atunci oamenii au început să se
înmulțească și să devină mai buni.
Principiul feminin generează o femeie, adică dă naștere unei manifestări deale sale sub forma sufletului. Astfel, oamenii devin mai buni, deoarece câștigă
astfel conștiință și cunoaștere.
Dar lucrurile încep să meargă rău pentru oameni.
Arhonții s-au sfătuit între ei și au spus: "Să facem cu mâinile noastre ca de
sus să vină un potop care să distrugă orice carne, de la om la animal."Dar când
arhontele forțelor a aflat de planul lor i-a spus lui Noe: "Faceți o arcă dintr-un
lemn care nu putrezește și ascundeți-vă în ea, tu împreună cu fii tăi, cu animalele
și cu păsările cerului, mici și mari, și pune-o în vârful muntelui Sir. " Atunci Orea
(Norea, sufletul n.a.) s-a dus la el vrând și ea să urce în arcă, dar el nu i-a dat
voie. Ea a suflat peste arcă și i-a dat foc. El reface arca încă o dată.
Noe trebuie savat de arhonți (PO) deoarece corpurile sufletelor trebuie să se
salveze, dar trebuie să rămână stupide, deci, pentru moment sufletul nu poate urca
pe arcă. Sufletul, al cărui arhetip este vântul, suflă peste arcă, iar aceasta ia foc, ca
în cazul autocombustiei sau a arderii extratereștrilor, ardere provocată de partea
sufletească a răpiților noștri în timpul rebeliunii față de aceștia. Dar nu se termină
aici.
Arhonții o întâmpină cu scopul de a o păcăli. Cel mai mare dintre aceștia îi
spune "Mama ta, Eva, provine de la noi" . Dar Norea se întoarce și le spune: "Voi
sunteți arhonții tenebrelor, voi sunteți blestemați, voi ați cunoscut-o pe mama mea,
dar ați cunoscut co-imaginea voastră. De fapt eu nu provin de la voi, ci am venit
de sus." Arogantul arhonte se întoarse cu toată forța, iar chipul îi era negru ca
smoala. Se răsti la ea și-i spuse "Tu trebuie să fii sclava noastră, așa cum a fost și
mama ta, Eva. "
În aceste fraze găsim exact situația în care susțin sufletele răpiților că se află.
Într-o parte este PO, care vrea să ia sufletul înapoi pentru că îl consideră sclavul
său, iar în cealaltă parte se află sufletul, care nu vrea să se lase încătușat.
În afară de asta mai găsim aici o informație care începe să devină din ce în
mai clară. În hipnoză, dar și în stimularea mentală, sufletul spune că PO este un
corp în interiorul căruia în realitate nu există sufletul, căci acesta se află în
corpurile oamenilor, dar există un fel de imagine reflectoarea a sufletului său, care

într-un fel îl ajută pe PO să trăiască din reflex în această perioadă, când sufletul său
se află în corpurile umane.
Este incredibil cum se poate interpreta simbolismul acestor povestiri pornind
de la experiențele hipnotice și înregistrând discuțiile pe care sufletul le poartă cu
noi.
Povestea continuă cu coborârea lui Eleleth - simbolul înțelepciunii - care o
ajută pe Norea să se elibereze de arhonți.
Într-un alt pasaj, Sophia - principiul conștiinței, cea care o generează pe Eva,
care la rândul său o generează pe Norea - vorbește cu creatorul (arhontele, PO sau
Adam Kadomon) de serviciu, acesta vorbindu-i astfel:
"Eu sunt Dumnezeu și nu există alții în afară de mine." Spunând asta el
păcătui față de toți imortalii, dar aceștia primiră cuvântul său și îl păstrară (adică
nu că i-ar fi dat dreptate, dar l-au lăsat să vorbească n.a). Văzând sacrilegiul pe
care-l făcu arhontele, Pistis Sophia se enervă și fără a fi văzută spuse "Tu greșești
Samael, adică Dumnezeu orb. Înainte de tine există un splendid om imortal, iar el
se manifestă în corpurile plăsmuite de voi, și te va zdrobi exact cum se sparg
vasele de argilă; iar tu cu ai tăi veți coborî la mama ta - abisul. La sfârșitul
acțiunilor voastre va dispărea toată ineficiența și se va manifesta iar adevărul.
Totul va trece și va fi ca și cum nici nu a existat vreodată această situație. "
Asta ne dezvăluie în hipnoză și sufletul când spune că PO va fi obligat să
coboare și atunci își va pierde imortalitatea. Splendidul om imortal este reprezentat
de oamenii cu suflet de pe planeta aceasta, și de pe altele, pentru că în ei se
manifestă sufletul, în corpurile pe care chiar ei le-au construit pentru a le folosi ca
recipiente ale sufletului.

Cele două suflete în Pistis Sophia

După cum știm, există două surse pentru suflet: una provine de la primul
creator și alta derivă de la cel de-al doilea creator, cel care creează lucruri fără corp
și care folosește corpurile create de primul creator. Ei bine, la o lectură atentă,
această problemă este foarte bine descrisă în acest text gnostic. Pistis, cunoașterea,
gnoza, o emană pe Eva, partea sufletească a universului, care naște la rândul său
două fiice: una este Norea (Orea), iar cealaltă este Zoe. Când Norea cere să fie
instruită de îngerul Eleleth în legătură cu adevărata natură a arhonților, i se explică
cât de răi sunt aceștia, dar i se mai spune și că există o a doua fiică a Evei, Zoe,

care și ea, la fel ca Norea, va goni arhonții și îi va denunța, adică va denunța
păcatul lor - mândria.
Cum Norea este partea sufletească a primului creator, Zoe este partea
sufletească a celui de-al doilea creator, care nu a făcut anumite tipuri de experiență
și vine la Pistis Sofia, Pistis Sofia știind ce s-a întâmplat. Ea stă în dreapta lui Pistis
Sofia (zona arhetipică a sufletului, se referă la emisfera dreaptă a creierului - unde
locuiește sufletul - și la inconștientul lui Jung n.a. )

Reîncarnările lui Vishnu

Deci, omul-pește, prima reîncarnare a lui Vishnu, este PO, cel care a
provocat potopul universal, de frică să nu-și piardă sufletul, de frică să nu devină
muritor în fața oamenilor adevărați. Următorul avatar este Kurma, broasca țestoasă,
care simbolizează trecerea de la existența acvatică la cea terestră. Într-adevăr, după
oamenii pește din mitologie urmează tot creaturile sale, alte încarnări indirecte ale
lui Vishnu, care nu sunt alții decât extratereștrii noștri. Pe primul loc găsim rasele
amfibiene ale Sauroizilor. A treia oară Vishnu apare ca porc mistreț, eliberează
pământul de pe fundul oceanului și îl consacră, de-acum acesta fiind solidificat, ca
el să fie suportul existenței animale. O fază de tranziție ulterioară este cea dintre
condiția sălbatică și cea umană. Aceasta este ascunsă în umanoid - o piele feroce
purtată de Dumnezeu pentru a anihila un demon care se opunea cultului său. Omulleu, Narasimha, pare că ne conduce spre mitul extraterestrului Orange, cel cu
pupilele verticale și cu coama roșie. Al cincilea avatar este "piticul" Vamana,
coborât pe pământ ca să-i sustragă maleficului Bali domnia lumii prin trei pași
simbolici, restituind stăpânirii divine pământul, atmosfera și cerul. Din punct de
vedere fizic putem spune că acest tip de extraterestru este cel supranumit de noi
"Cap în formă de inimă". În hinduism, Parashurama Bhargava este numele
aceluiași avatar al lui Vishnu, al cincilea fiu al lui Jamadagni și Reṇukā, încarnat în
Treta Yuga pentru a înfrânge clasele de războinici (kshatriya) care dețineau
puterea. Ad litteram numele înseamnă "Rama cu securea" (din sanscritul parashu secure). Acest subiect ne amintește foarte mult de nordicul Odin.
Rama încarnează idealul de suveran valoros și apoi pe cel de protector al
"dharmei"- legea divină. Faptele lui Rama și ale personajelor din Ramayana, atât
de dragi spiritului hindus, constituie una dintre temele privilegiate ale iconografiei
populare. Krishna - următoarea coborâre - este figura cea mai intrigantă din tot
panteonul lui Vishnu. Acest dumnezeu este reprezentat cu pielea neagră ca
noaptea, simbolizând impenetrabilitatea divinului, iar despre asta am mai vorbit,
comparând figura Cristosului ebraic cu cea a lui Krishna. Despre al nouălea avatar

tradiția este discordantă. Una dintre variantele cele mai răspândite susține că
Vishnu și-a luat înfățișarea lui Buddha, marele personaj care a trăit în sec. VI î.e.n.
și care apoi a fost divinizat, predicând un stil de viață lipsit de beneficiile
materiale. Kalkin, ultima coborâre a lui Dumnezeu, aparține viitorului - va apărea
călărind un cal alb și va distruge această lume, de-acum degenerată, pentru a
permite nașterea alteia, mai nouă și mai pură.
http://www.riflessioni.it/cultura-vedica/kali-yuga.htm

Vishnu pește

Vishnu țestoasă Vishnu mistreț

Vishnu leu

Vishnu pitic Vishnu Parasurama Vishnu Rama Vishnu Krishna

Sfârșitul

Am mai spus că în mit există descrierea trecutului, a prezentului, dar și a
viitorului, deci, să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în viitor. Să analizăm
mitul și să îl comparăm cu ceea ce spun în hipnoză părțile sufletești ale răpiților
noștri.
Kalkin este legat de mitul calului, care ne amintește și de apocalipsa din
lumea ebraică.

Cei patru cavaleri ai apocalipsei sunt reprezentarea tot atâtor nenorociri care
trebuie să se întâmple până la sfârșitul rasei umane. Caii sunt de culoare albă, roșie,
neagră și verde.
"Se intuiește imediat că în dualitatea sa cavalerul reprezintă spiritul nostru,
iar calul este corpul fizic. Fiecare dintre noi este în viață și cal și cavaler, și, cum
cavalerul își guvernează propriul cal, tot așa, fiecare ființă trebuie să aibă grijă de
propriul corp. A cunoaște starea în care se află calul și a ști dacă perturbările și
slăbiciunile sale provin de la el sau de la cavaler cere foarte mult discernământ. În
pelerinajul nostru terestru, accentuăm adesea atât de mult contrastul dualității
cavalerului (masculin - forță - gândire - partea stângă a creierului; feminin blândețe - pasiune - partea dreaptă a creierului ) încât pierdem din vedere
adevăratul obiectiv al drumului pe care l-am început - acela de a ne bucura de
darul vieții."
Astfel se exprimă ordinul monahal religios cu caracter masonic A.M.E.S.
http://pietapellicano.net/?page_id=5

Simbolismul figurii calului devine și mai
complexă:
Calul este mijlocul puternic, capabil să-l susțină
pe cavaler, iar cavalerul, prin voința sa, este cel care
produce lovitura de grație. Calul este doar aspectul
exterior, care, pe lângă fidelitatea față de stăpân,
generează putere și determinare. Calul nu este altceva

decât o mașină, un mijloc prin care se îndeplinește o acțiune sau reprezentarea
unui eveniment care se abate cu violență asupra umanității. Kalkin nu este altceva
decât o manifestare a lui Vishnu, Zeus sau Jupiter - zeul cu roata.
http://www.bifrost.it/CELTI/2.Divinitagalliche/03-Iuppiter.html#E

Jupiter poate fi regăsit în Galia, la Roma și printre celți. Este reprezentat
simbolic cu o roată, dar să nu ne obosim să asimilăm și acest simbol. La sfârșitul
Torei, în Chayyot, un capitol întreg este dedicat așa-numitelor care celeste, care
sunt adevărate mașini zburătoare, cu care îngerii se deplasează în lumea noastră,
dar și până la Saturn sau Venus.
Numele Kalki este folosit adesea ca metaforă pentru "eternitate" sau "timp".
Originea numelui poate sta în cuvântul kalka (murdărie, gunoi,răutate), în
acest caz însemnând "Distrugătorul răutății". În hindusă kal ki avatar înseamnă
"avatarul de mâine". Alte interpretări bazate pe diverse etimologii din sanscrită
sunt comune, printre care "Cal alb" - indicând călărețul său, unul dintre atributele
prezise. În plus, după anumite versiuni ale mitului, Kalki va trebui să-i înfrunte pe
demonii gemeni Koka și Vikoka, asemănători cu Gog și Magog din Apocalipsă
20:7-8, Gige și Ogige din tradiția greacă, Caco și Muco din cea romană.
Povestea vrea ca Bramha să o înștiințeze pe Kalki că cei doi demoni Koka și
Vikoka sunt imortali și nu pot să fie uciși în luptă decât dacă sunt împreună,
procedând astfel încât ei să omoare reciăroc. http://en.wikipedia.org/wiki/Koka_and_Vikoka
Cei doi demoni sunt și reprezentarea a două tipuri de populații de demoni.
Deci, Kali Yuga este reprezentarea simbolică a așa-numitului Crepuscul al
Zeilor, momentul în care aceștia vor fi învinși. Acești zei nu pot fi alții decât
extratereștrii cu corp și cei fără corp, toți pregătiți să se lupte între ei, în timp ce
lovitura finală o vor primi de la partea sufletească a oamenilor.
Cum se sfârșește această luptă? Cine câștigă?
Bineînțeles că acest lucru nu poate fi scris, pentru că depinde de conștiința
noastră cine va învinge, dar în acest mit nu mai există ideea cum că Pământul va fi
distrus și reconstruit încă o dată, așa cum s-a întâmplat de cinci ori până acum.
http://www.gruppom1.it/doc/articoli/lft_storiaantica.pdf

De la mayași ne parvine prima idee de studiu îngrijorătoare, recognoscibilă
și în textele sacre ale religiei indiene, ale religiei catolice și în scrierile grecești
antice. Conform textelor și conținuturilor lor, omul ar fi fost creat de cinci ori și ar
fi fost distrus de patru ori în cataclisme planetare. Chiar și conform tratatul ezoteric
adus la lumină de Blavatzky, "Strofele lui Dzyan", omul a fost creat de cinci ori.
Și în acest caz se pare că părțile sufletești ale răpiților noștri tind să confirme
această ipoteză.

Shiva distrugătorul

Acum trebuie să ne punem atenția și pe al doilea creator, adică pe Shiva.
Siva, zis și Shiva (Devanagari र_व, IAST Śiva), pentru religia hindusă este unul
dintre aspectele lui Dumnezeu, nimeni altul decât a
treia Persoană din Trimurti, în interiorul căreia este
cunoscut atât ca și Creator cât și ca Distrugător.
Pe lângă asta, Shiva este aspectul suprem a
lui Dumnezeu în Shivaism (celălalt este
Vishnavismul, monoteismul lui Vishnu).
În religia catolică cine l-ar adora pe Shiva în
realitate l-ar adora pe diavol, unde Distrugătorului i
se dă o semnificație complet diferită. Să ne amintim
că diavolul este opusul creatorului "bun" (în
realitate "drept" n.a.) din ebraism. Dar cum este de
fapt acest Shiva? Trebuie să luăm în considerație
emblema Pashupati (Domnul bestiilor, Diavolul
creștinilor), descoperită pe un sigiliu la Mohenjo
Daro, unul dintre cele mai mari orașe-stat ale
civilizației din Valea Indusului. Această emblemă pare să sugereze că Shiva nu
este un zeu cu rădăcini indo-ariene, ci rădăcinile sale trebuie căutate în populația
din Valea Indusului, populația indigenă dravidiană sau populațiile tribale care au
populat subcontinentul. Shiva ocupă în hinduism o poziție exaltată, supremă, ceea
ce ar putea indica că însuși hinduismul nu ar avea origini indo-europene, ci ar fi o
sinteză a mai multor influențe, indo-ariene și dravidiene împreună (întocmai n.a.).
Între sprâncene are un al treilea ochi, ochiul înțelepciunii și al omniscienței, care
este capabil să vadă dincolo de simpla manifestare. Această calitate este asociată
cu glanda pineală, dar și cu exploziva și neîmblânzita energie a lui Shiva, care
distruge răul și păcatele; pe frunte poartă o lună în creștere, reprezentând luna celei
de-a cincea zi (panchami), giuvaier apărut din amestecul oceanului de lapte (Calea
Lactee n.a.). Acest giuvaier se află lângă al treilea ochi și reprezintă puterea

băuturii Soma, oferta de sacrificiu, indicând astfel că el are atât puterea de a crea,
cât și puterea de a distruge. Luna este și simbolul măsurării timpului; deci, luna în
creștere simbolizează controlul lui Shiva asupra timpului.
Tradițional, în comparație cu Vishnu, Shiva nu are avataruri proprii și
adevărate. Acest lucru se datorează faptului că în timp ce Vishnu coboară în lume
prin intermediul avatarurilor sale, Shiva este în lume, manifestându-se prin toate
formele de viață. Totuși, anumite personaje trebuie considerate manifestări și nu
încarnări. Dar devine imediat clar că Shiva este reprezentarea celui ce-al doilea
creator, acela care și-a pierdut sufletul și care, neavând corp, nu se poate încarna,
dar se poate manifesta prin intermediul corpurilor altora. Shiva are în centrul
frunții un ochi, sau ceva ce seamănă cu un ochi, făcând astfel referire la
extraterestrul Horus, care este manifestarea lui Shiva, dar este partea sa externă,
pentru că cea interioară, pe care noi am numit-o convențional Ra (datorită
similitudinilor cu zeii din lumea egipteană) este adevărata făptură a lui Shiva.

Shiva are ca simbol și o semilună, iar pe extraterestrul Horus îl găsim mereu
în compania unor militari arabi, care au ca simbol pe costum lor o semilună și
simbolul lui OM, la fel ca extraterestrul Mârâit (un corp fals, dar care conține un
adevărat extraterestru fără corp, derivat din al doilea creator). Unii răpiți au
recunoscut acest simbol în mediul militarilor arabi și a extratereștrilor blonzi cu
șase degete, ambii purtându-l pe piept. Simbolul ne era descris ca un trei de către
unii subiecți care nu cunoșteau araba, un cinci răsturnat și o virgulă. Lumea
răpirilor extraterestre evoca încă o dată, într-un mod impresionant, lumea zeilor din
vechea mitologie arabo-ariană.

Shiva este Domnul care distruge separația dintre
sufletul individual (Jivatma, adică Ruah pentru evrei) și
sufletul suprem (Paramatma, adică Nestamah pentru evrei).
Asta arată că apelativul "distrugător" nu este perceput de către
hinduși ca aspect negativ, acțiunea distructivă fiind îndreptată
în realitate împotriva forțelor răului. Dar pentru noi nu
reprezintă decât un alt demon care își rezolvă treburile pe
spinarea noastră.
Shiva, adică al doilea creator, cel care nu are corp și care nu se încarnează,
dar care se manifestă prin intermediul manifestărilor altuia (ale primului creator),
reprezintă diavolul pentru catolici, pe când pentru hinduși este doar una dintre cele
două alegeri posibile într-o lume în care chiar și zeii sunt duali.

Shiva, tridentul și numele sale

Shiva are ca simbol tridentul, care este identificat ca simbol al timpului.

Din lista cu nume ale lui Shiva se observă că există o evocare continuă la
adresa măreției sale pe de o parte, iar pe de alta la adresa victoriei asupra
imortalității, a tridentului și a cuceririi timpului. Nu putem să nu observăm și în
acest caz o asemănare cu extraterestrul Horus, care îl conține pe extraterestrul Ra,
care trăiește într-o lume fără timp, care vrea sufletele noastre, care caută
imortalitatea și care are un fel de al treilea ochi în frunte.
· Sadashiva, Shiva Eternul
· Shankara, beneficul sau favorabilul
· Parameshvara, Domnul Suprem

· Maheshvara, Marele Domn
· Mahadeva, Marele Dumnezeu
· Mrtyumjaya, Biruitor asupra morții
· Mahabaleshvara, Mare Domn al Puterii
· Tryambakam, Trinetrishvara sau Trinetra Dhari, cu trei ochi (simbolul
omniscienței )
· Mahakala, Mare Timp sau Cuceritorul Timpului
· Nilkantha, cu gura albastră
· Trishuladhari, Cel care ține Tridentul
· Chandra Shekhara, Cel care poartă Luna
· Nataraja, Domnul dansului
· Pashupati, Domnul ființelor vii
· Yogishvara, Domnul Yoga
Dar conexiunile cu romanul Neptun sau cu grecul Poseidon sunt
incredibile. Poseidon (Shiva, al doilea creator n.a.) era fiul lui Cronos (Brahman,
Conștiința, n.a.) și al Rheei (Eva din Pistis Sofis, Sufletul n.a.). Conform tradițiilor
este considerat acum fratele mai mare a lui Zeus (Vishnu, primul creator n.a.).
Poseidon, la fel ca Shiva, ține în mână tridentul, dar îl ține mereu în mâna dreaptă,
niciodată în stânga, asta însemnând că ceea ce reprezintă tridentul trebuie să se
întâmple pentru el în viitor și aparține viitorului. Dacă Shiva și tridentul ne
prezintă un Dumnezeu fără corp, dar care se naște din mare, la fel ca prima
încarnare a lui Vishnu, care este Dumnezeul Pește (Primul Om, Adam Kadmon
n.a), ne ajută să înțelegem că simbolicul număr trei capătă o valoare care depășește
simbolismul. Trei erau petalele florii de lotus și trei sunt sufletul, spiritul și mintea,
înălțate din bastonul tridentului sau din piciorul miticei flori.
Extratereștrii noștri sunt mereu descriși ca având anumite simboluri pe piept
sau pe medalioanele pe care le poartă la gât, unde simbolicul trei este conceptul
predominant în figura triunghiului.
Neptun (grecul Poseidon), fiul
zeului Saturn (Cronos, cel care nu s-a
născut nicioadată, JHWH al evreilor,
Conștiința n.a) și fratele lui Jupiter
(Zeus), regele zeilor, era soțul lui
Amfitrite, una dintre nereide, cu care a
avut un fiu, Triton. Cu toate acestea,
Poseidon a avut alte numeroase povești
de iubire, în special cu nimfe, cu care a
avut numeroși fii faimoși pentru
barbaria și cruzimea lor, printre care

gigantul Orion (numele trădează proveniența extraterestrului Horus, al cărui corp
este ocupat de emanația sa, Ra) și ciclopul Polifem (extraterestrul foarte înalt, cu
trei ochi, dintre care unul în frunte, amintind de mitul gigantului Polifem din
mitologia greacă); cu gorgona Medusa l-a conceput pe Pegas, celebrul cal înaripat,
cal pe care îl vom găsi ca simbol și în armagedon, adică la sfârșitul timpurilor.
http://digilander.libero.it/AkiraKoga/NettunoPoseidone.html

Concluzii

La sfârșitul excursiei pe care am trasat-o în articolele Geneza I și Geneza II,
credem că am pus accentul pe anumite aspecte ale poveștii noastre. Primul accent
este cel mai ușor de demonstrat și este legat de o rădăcină unică în ceea ce privește
nașterea miturilor noastre. Consecințele acestei analize ne determină să concludem
că civilizațiile noastre actuale sunt în realitate fructul căderii altor civilizații,
ajungând până la civilizația de dinainte de potop, din care rămân urme în legende și
mituri, urme pe care oricum pe avem și în ADN-ul nostru, și, chiar dacă nu sunt
scrise în nicio carte, acestea sunt prezente constant în interiorul nostru și ies la
iveală prin intermediul creativității noastre, prin dorința noastră de a scrie romane,
de a face filme și de a inventa povești; astfel de povești nu sunt deloc fructul
fanteziei noastre sau invenții, ci moștenirea unei realități care s-a petrecut, care se
petrece și care se va petrece, cel mult reinterpretată de mintea noastră, care este
traducătoarea arhetipurilor universului.
Apoi trebuie să facem o a doua observație care este legată de eficacitatea
utilizării mitului pentru a înțelege lumea ce ne înconjoară.
http://valterbinaghi.wordpress.com/2008/06/28/miti-e-archetipi-di-carl-gustav-jung/

C. G. Jung folosea mitul ca instrument pentru interpretarea viselor și încerca
să-i lege semnificația arhetipică de viața modernă în baza
ideii că totul a fost deja scris cumva de reguli foarte
precise, adică exact arhetipurile. Pentru asta pornea de la
analiza miturilor pentru a explica comportamentul social
modern. Noi azi am făcut exact invers. Am plecat de la
prezent și de la discuțiile cu cea mai profundă parte din
noi. Am rugat sufletul să ne spună cum este făcut
Universul, iar din aceste discuții, trecând peste fluviul
istoriei și înțelegând în profunzime semnificația miturilor
antice, am găsit în mituri urme inconfundabile de

extratereștri, demoni și zei care ne-au folosit pentru scopurile lor, manipulându-ne
și făcându-ne să credem că sunt șefii noștri.
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/mito.htm

Analiza mitului, sau mai bine zis retro-analiza miturilor, pare astăzi o
metodă mult mai bună de abordare a studiului evoluției ființei umane în interiorul
Universului.
La fel cum se învață istoria în lumea modernă, începând cu prezentul și
ajungând până la omul epocii de piatră, la fel se efectuează și sinteza produselor
organice, pornind de la produsul final și respectând anumite reguli se merge înapoi
până la carbon, hidrogen și oxigen. Așa că am implementat această nouă abordare
care își arată funcționalitatea inefabilă, demonstrându-ne încă o dată că
extratereștrii sunt dumnezeii și demonii noștri, cei care s-au pătat în proceselor lor
evolutive cu erori forte grave și tot ei sunt cei care au făcut păcatul original - au
încercat să devină ca Dumnezeu (păcatul mândriei n.a.).
Lecția finală este doar una, dincolo de prezența sau absența fenomenului
ufologic: rezultatul acestei ultime cercetări ne arată că oricine va crede în vreun
Dumnezeu, acela va fi condamnat inevitabil la prostie eternă, indiferent ce ai fi catolic, evreu, hindus, creștin, musulman, budist, scientolog, mason. Privește-și
Dumnezeul! El trăiește prin tine iar la sfârșitul timpurilor, după ce te-a folosit, te
va arunca în nimic.
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III
Introducere
Aceasta este a treia parte din trilogia intitulată “Geneza”, care vorbește
despre Univers, despre cum este făcut acesta, despre cum este perceput și despre
rolul pe care-l are omul în interiorul acestui loc virtual de puncte.
În primele două părți am evidențiat că din cercetările efectuate în domeniul
răpirilor extraterestre reiese că demonii și zeii din mitologie nu sunt altceva decât
extratereștri de astăzi. Am corelat tradițiile cabalistice antice cu diversele tipologii
extraterestre, întorcându-ne pe firul istoriei, până în Valea Indusului și la civilizația
ariană, demonstrând că nu în istorie se află tabloul complet a ceea ce s-a întâmplat,
ci în mit. Într-adevăr, în mit există fotografia trecutului, a prezentului și a
viitorului, pe când în istorie există doar o viziune parțială a modului în care crede
ființa umană că a fost trecutul său și cum ar putea fi viitorul.
Însă mitul, în expresia sa junghiană, reprezintă imaginea prezentului etern,
unde funcțiile de undă ale trecutului și viitorului se unesc într-un prezent unic.
Geneza I și Geneza II abordează problema omului, aruncând o privire în trecut,
demonstrând că universul în care suntem absorbiți nu ar fi altceva decât o
hologramă virtuală, unde conceptul predominant este cel al “dualismului”.
Se crede, în mod greșit, că totul există pentru că există contrariul a tot:
conceptului de plin îi corespunde o idee arhetipică de gol, unde la conducere se
află binomul lui "bun și rău".
Geneza III abordează problema eternului prezent, ajungând la descrierea
acestui tablou existențial datorită informațiilor culese din studiul răpirilor
extraterestre (hipnoze regresive, simulări mentale, TCT, FMS, Simbad și altele) și
din informațiile care pot fi găsite în fizica cuantică. Experiența personală a celui
care scrie, dar nu numai, ne-a permis să alcătuim un tablou exhaustiv al realității
virtuale în care suntem scufundați și care ne furnizează cheia cu care să-l
gestionăm, pentru că, cum am mai spus și altădată, noi suntem Creația Creatoare și
suntem în măsură să facem ceea ce crede Conștiința noastră că este oportun să
facem.

Cele trei axe ale virtualității

În lucrările precedente am arătat că fizica cuantică, în versiunea mai
modernă a lui Bohm, ar considera universul ca fiind o hologramă tridimensională,
nu doar pentru că existau o înălțime, o lungime și o lățime, ci și pentru că aceste
trei dimensiuni puteau fi declarate existente și pentru axa timpului și axa energiei
potențiale. Cu alte cuvinte, conceptul unui univers fractal tridimensional ne spunea
ceea ce se întâmplă pe axa spațiului, a timpului și a energiei, conform fizicii
tridimensionale a hologramelor, unde o mică parte din tot conține în interior totul,
chiar dacă definit mai puțin.
În acest context, modelul de ființă umană pe care o construisem se baza pe
un corp care avea trei axe carteziene, de spațiu, timp și energie. În schimb, celelalte
trei componente ale omului, pe care le-am numit suflet, minte și spirit erau legate
de prezența a trei descriptori, care nu erau la fel pentru toți.
Sufletul era definibil în domeniul format din timp, energie și conștiință,
spiritul era definibil în domeniul format din timp, energie și conștiință, iar
mintea avea spațiu, timp și conștiință. Trebuia să mai amintim că, în timp ce
spațiul, timpul și energia erau parametri reali virtuali, adică modificabili, conștiința
era definibilă doar în realitatea reală, deci imuabilă.
În acest context era evident că fizica modernă nu ținea cont de conștiință,
tocmai pentru că aceasta nu este măsurabilă, ci detectabilă doar indirect, într-un
mod misterios. Anumiți fizicieni definesc aceste moduri misterioase de manifestare
cu termenul de "parametri ascunși", care este un termen la fel de incert.
Prin parametru ascuns fizicianul are în vedere ceva ce pentru moment nu se
vede, dar care în viitor va putea fi măsurabil și atunci va explica tot ceea ce apare
astăzi dar nu poate fi definit total într-o teorie fizică. Un exemplu al absurdităților
fizicii moderne poate fi verificat studiind dualismul undă-particulă, pentru că în
stadiul actual al cercetărilor fizice nu se știe foarte bine care este relația ce leagă
ideea de undă la comportamentul de particulă a materiei. În acel context, fizicieni
de calibrul lui Penrose sau Bohm vorbesc despre parametri ascunși, dar despre asta
vom vorbi mai târziu.
În cercetarea noastră asupra fenomenelor de interferență extraterestră, prin
metodologiile enumerate mai sus, ne-am dat seama că cele trei părți importante
care ocupau corpul uman , adică sufletul, mintea și spiritul puteau pe de-o parte să
fie comparate cu conceptul ezoteric al sfintei trinități, al lui trimurti, mintea ca și
corpul calos (din med. n.t.), spiritul ca emisfera stângă și sufletul ca emisfera
dreaptă, dar și ca neutru, masculin și feminin. Aceste concepte ocupă un spațiu
amplu în cele mai importante lucrări ezoterice, dintre care cele mai importante sunt
cele ale doamnei Blavatsky și cele ale lui Steiner, confundându-se până și cu fizica
modernă a lui Fritjof Capra.

Simulările mentale făcute de subsemnatul și verificate pe subiecți răpiți,
adică cei care au avut parte de interferențe din partea unor forțe externe planetei,
sau pe oameni simpli care caută răspunsuri în interior, ne-au propus o viziune triplă
a omului, adică chiar dacă din exterior corpul este perceput ca un singur lucru, în
interiorul său locuiau sufletul, mintea și spiritul, caracterizate de trei conștiințe
diferite, fie datorită importanței, fie datorită dominației geometrice specifice acelei
conștiințe. Trebuie să repetăm că în schema noastră descriptivă sufletul mereu ne
indică că are diverse corpuri pe axa timpului, adică era practic prezent concomitent
în toate corpurile care caracterizau vechiul concept de reîncarnare al psihiatrului
Brian Weiss. Weiss folosea tehnica hipnozei regresive pentru a trata psihismele
pacienților săi, făcându-i să retrăiască trauma din care provenea psihismul; apoi,
această traumă era localizată nu într-o viață actuală, ci într-o viață trecută sau
viitoare.
Weiss nu cunoaște fizica cuantică a lui Bohm, nu știe că timpul nu există și
că totul se întâmplă într-un prezent continuu, și crede că hipnoza este un sistem
prin care se poate vorbi cu inconștientul profund. El mai crede că hipnoza ar fi
utilă pentru retrăirea amintirilor, printre care și cele ale existențelor localizate pe
axa timpului, în locuri diferite față de cel prezent.
În schimb, conceptele despre universul holografic al lui Bohm ne conduc
spre un univers non-local, unde timpul nu există. Asta înseamnă că nu există vieți
trecute sau viitoare, ci toate se petrec concomitent, în același moment. Dacă acest
lucru este adevărat înseamnă că subiectul nu retrăiește un trecut static și deja
petrecut, ci merge să verifice ce se întâmplă "acum" în trecutul său dinamic, putând
chiar să-l modifice prin intermediul voinței sale. Cum conștiința părții sufletești
este mereu aceeași în timp și deoarece cunoașterea este aceeași în toate punctele
liniei virtuale a timpului, trauma care produce psihismul în subiectul analizat de
Weiss poate fi recunoscut în oricare dintre aceste puncte și rezolvat automat pe
toată linia temporală.
Cu alte cuvinte, trauma este mereu văzută și înțeleasă în mod diferit de către
mintea diverșilor subiecți care compun linia timpului, sub forma unor pseudo-vieți
trecute; dar la bază acestui lucru există mereu aceeași traumă generatoare.
Dacă subiectului îi este frică într-o existență că va fi abandonat de partener,
într-o altă existență el va fi cel care va abandona pe cineva, și, în altă existență se
va opera pentru că cineva se desparte de altcineva, trăind trauma despărțirii , a
abandonului, în mii de sub-modalități diferite.

Conceptul de karmă, atât de drag anumitor filozofii orientale și preluat astăzi
de new age-ul american, putea într-un fel să găsească o justificare existentei sale atât în baza fizicii cuantice a lui Bohm, cât și în baza hipnozei lui Weiss, acest
concept vechi era demolat de hipnozele conduse de cel care scrie, unde totul apărea
corect, mai puțin faptul că lucrurile puteau fi schimbate prin intermediul unui act
de voință din partea conștiinței părții sufletești.
Deci, sufletul putea locui în mai multe corpuri, în spații identice, dar în
timpuri cu totul diferite. Conform reconstituirilor noastre hipnotice, în hipnoză
subiectul este dihotomizat, iar partea sufletească este izolată de contextul său.
Aceasta oferă explicații și descrieri ale universului, din punctul său de vedere, total
atemporal, susținând că spiritul și mintea sunt partenerii săi, având caracteristici și
conștiințe diferite.
Astfel am reușit să rezolvăm anumite probleme datorate unor psihisme care
nu erau corecte, ale unor subiecți care nu erau răpiți, făcându-i pe aceștia să
retrăiască în hipnoză regresivă trauma, în orice punct al universului temporal și
reprogramând acel punct cu ajutorul tehnicilor de reprogramare oferite de
Programarea Neurolingvistică (PNL).
Amintim că PNL-ul folosește termenul de Time Line sau linie a timpului,
descoperit de Bandler și Grinder în aceeași accepție a fizicii lui Bohm sau în
aceeași viziune cu cea a Sfântului Augustin. Studiul nostru a scos în evidență
faptul că "a reprograma" însemna să modifici trecutul sau viitorul printr-un act de
voință prezent, iar asta corespundea schimbării tuturor punctelor de pe linia
temporală a subiectului, care apoi se însănătoșea, pentru că trauma a fost ștearsă și
reieșea apoi că și cum ea nu a existat niciodată.
Trebuie să precizăm că aspectul realității virtuale era cel care se modifica,
adică cel care era modificabil, al spațiului, al timpului și al energiei. Însă
experiența făcută nu se conștientiza, aceasta făcând parte din situația expresiei
conștiinței în lumea virtuală.

Acest aspect îl determina pe subiect să uite, nu doar de trauma sa, dar și că
ar fi suferit-o vreodată, știind însă ce anume înseamnă să fii traumatizat în acel
vechi context al său.
Utilizarea acestui expedient ne permitea să experimentăm aceeași tehnică pe
răpiți, ștergându-i răpitului virtualitatea experienței sale, verificând apoi dacă
acesta mai era răpit în viitor.
În anumite cazuri sistemul funcționa, dar în altele subiectul era luat iar, și, în
primele experimente, nu înțelegeam cauza acestui comportament bizar. Acum
suntem capabili să oferim soluția câștigătoare pentru această problemă. Dar să
continuăm să descriem universul holografic al sufletului, al minții și al spiritului.

Spirit și spațiu

În schimb, partea spirituală părea că poate fi împărțită cu alte corpuri în
aceeași perioadă de timp, dar în spații diferite. Asta însemna că spiritul domnului X
avea alte corpuri, dar poziționate în locuri diferite, așezate pe axa spațiului în
puncte diferite.
Chiar dacă la începutul cercetării noastre nu eram foarte interesați să
înțelegem acest fenomen, era clar că noi căutam o mărturie care să poată demonstra
ipoteza noastră de lucru.
Într-o zi am cunoscut un chitarist toscan care mi-a povestit că dintotdeauna
a avut flashuri mentale cu anumite situații: se vedea într-o situație diferită, se vedea
femeie, cântăreață, locuind într-un oraș străin, vedea foarte clar situații care țineau
de acest alt corp, așezat în actualitatea temporală, dar într-un spațiu diferit
indefinit.
Într-o zi, chitaristul nostru intră într-un magazin de discuri pentru a cumpăra
CD-ul cântăreței sale preferate, de origine americană. Pe CD era tipărită fotografia
acestei cântărețe. El crede că recunoaște corpul cu care împărțea în mod absolut
toate experiențele corporale, ca și când conștiința sa ar fi fost o telecameră
poziționată în corpul altcuiva.
Când această cântăreață celebră vine să susțină un concert în Italia, băiatul
merge să privească spectacolul și la sfârșit încearcă să intre în camera fetei,
neavând nicio idee despre ce se va întâmpla mai departe. Reușește să intre în
camera fetei și iată că se întâmplă imprevizibilul.
Fata îl recunoaște! Și ea avea aceleași flash-uri mentale, însă ea se simțea
bărbat și vedea imagini din viața care îi aparținea chitaristului nostru, ca și cum
acestea ar fi fost trăirile sale interioare.

Cum amintirile vieților trecute apropiate pe linia timpului au găsit adesea
anumite concordanțe demonstrate cu certitudine, astfel de episoade ca acestea
demonstrează prin dubla recunoaștere că ceva spiritual unește multe persoane care
nu se vor întâlni niciodată, fiind poziționate departe în spațiu, sufletele și spiritele
lor trăind totuși în același moment spațio-temporal.
Pentru a complica și a face extrem de complexe cercetările care
demonstrează aceste lucruri dintr-un punct de vedere științific, adică statistic, mai
este și faptul că partea sufletească sau spirituală poate fi postată și pe o altă planetă,
în afară de spații și timpuri diferite, acest lucru fiind foarte dificil de atins, fiind
realizabil doar prin tehnici de meditație corespunzătoare, cărora știința modernă nu
are chef să le dea nicio crezare, sau se poate scientiza tot doar prin aplicarea
acelorași parametri ascunși.
Este important să declarăm aici faptul că cele trei conștiințe, sau mai bine
spus, conștiințele corespondente în virtualitate ale sufletului, ale minții și ale
spiritului nu sunt comutabile între ele. Cu alte cuvinte, acestea sunt complet
desprinse una de alta și nu pot interacționa pentru că lucrează în planuri total
diferite. Din analiza cheii de lectură propusă de noi, presupunând că conștiința nu
se poate manifesta și nu poate fi descrisă decât ca un punct adimensional, așezat în
centrul axelor de spațiu, timp și energie, cunoașterea sa corespondentă, care este
expresia înțelegerii universului virtual, se poate exprima ca un vector. Ei bine, un
astfel de vector este perpendicular pe cei doi vectori care o compun, reprezentând
produsul vectorial.
De exemplu, sufletul este constituit din spațiu și energie. Deci, înțelegerea
conștiinței sufletești se îndreaptă pe axa timpului. Drept urmare, spiritul are o
cunoaștere reprezentabilă pe axa spațiului, iar mintea pe axa energiei.
Este ușor de observat cum ființa umană, în acest cadran al universului, vede
că timpul merge într-o singură direcție, spațiul este doar pozitiv și energia cu
precădere negativă din punct de vedere convențional (energia sistemului este legată
de energia potențială, iar aceasta este legată la rândul său de conceptul de masă,
adică materie). Chiar dacă se știe că energia poate să se datoreze și unor aspecte
antimateriale sau că spațiul poate deveni negativ, abia acum începe să se înțeleagă
că săgeata timpului nu trebuie să se îndrepte obligatoriu într-o singură direcție. Dar
despre asta vom vorbi imediat.

A treia axă - mintea și rolul său

În toată această descriere am omis axa energiilor potențiale care corespundea
axei minții. Cum pentru axa sufletului domeniul este timpul, pentru axa spiritului
domeniul este spațiul (domeniul reprezentând locul în care fiecare este stăpân),
pentru a construi un model de univers omogen, prin analogie, puteam presupune că
axa minții este domeniul aplicativ al energiei.
Din analiza acestei axe trebuiau să apară surprizele cele mai importante
pentru înțelegerea modului în care este construită holograma noastră universală.
New age-ul punea mereu accentul pe faptul că mintea minte și că aceasta
este problema înțelegerii noastre umane, pe când îngerii sau extratereștrii buni,
știau că mintea noastră nu funcționa și repetau acest lucru încontinuu, prin apariții,
channeling, prin guru vechi sau noi, iluminații din ultimul timp.
Această furie îndreptată împotriva bietei minți ne-a dat de bănuit, pentru că,
de obicei, în spatele declarațiilor extratereștrilor exista puternicul sentiment că
aceștia vroiau să ne păcălească cu prostiile lor, tocmai pentru că nu trebuia ca noi
să cercetăm acele situații ce ne-ar fi furnizat informații care să ne ajute să ne mărim
cunoașterea, lucru pe care, după cum deja știm de mult timp, extratereștrii, zeii și
demonii acestui univers, creatori mai mult sau mai puțin falși, nu îl doresc.
Mintea minte. Ea este cea care are cel mai mic grad de conștiință, este
înșelată de Maya Universului, etcetera, etcetera. Primele bănuieli că lucrurile nu
stăteau chiar așa au apărut când am analizat anumite porțiuni de hipnoză,
considerate la început mai puțin importante, unde subiecții, prin intermediul părții
lor sufletești, spuneau lucruri care nu prea erau comprehensibile în acel moment,
cel puțin nu pentru noi.
Pornind de la acele porțiuni de hipnoză și de la alte evenimente am început
să realizăm că pe axa energiei se manifesta a treia parte din înșelăciune, cea mai
necinstită și mai neașteptată.
Deci înșelăciunea exista, dar era total altceva față de ceea ne așteptasem noi.

Îngerul vestitor, salvator, protector

Observasem că răpiții care se eliberaseră de problema răpirilor extraterestre
și ajunseseră la un anumit nivel de conștiință, erau ținta unor fenomene colaterale.
Aceștia vedeau, sau credeau că percep figuri angelice, în forma unor pseudo
protectori, care, în timpul simulărilor mentale autoinduse sau în timpul viselor,
adesea asistau în tăcere, uneori oferind informații subiectului ex-răpit în legătură
cu ceea ce trebuie să facă.
Acești ex-răpiți începeau să vină la noi și să ne povestească aceste
întâmplări. În același timp, alți subiecți, care nu erau răpiți, dar care urmaseră un
drum de autocunoaștere, păreau să asiste la aceleași evenimente. Îngerul Mihail sau
Rafael, sau ceva ce li se arăta, ceva dotat chiar și cu aripi. Uneori era o simplă
figură luminoasă care te privea cu bunăvoință, și care, dacă era întrebat cine este se
prezenta, dar, în acest punct deja prescria rețete de viață.
Noi mereu am rămas foarte suspicioși în fața acestor manifestări pentru că
noi credeam că nimeni din univers nu dorea să ne ajute, și, dacă o făcea, era pentru
că îi era convenabil.
Cine vrea să te ajute decide să nu intervină, pentru că, dacă ar face-o, te-ar
împiedica în procesul de conștientizare, acesta fiind și rămânând un act cu totul
personal.
Doar prezența unui proiect comun face astfel încât eforturile grupului să nu
fie îndreptate către obiective personale, ci spre cele ale societății din care vrei să
faci parte în viitor. Cine vrea să te ajute, adesea te sfătuiește, dar sfaturile par să-l
ajute mai mult pe el decât pe tine.
Putem da zeci de exemple din istoria contemporană, care pornesc de la sfera
politică care îți cere votul și îți dă impresia că face asta pentru tine, ajungând la
directorul care te angajează și îți dă impresia că ți-a făcut un serviciu și până la
preotul care vrea să te spovedească pentru că este fericit dacă tu mergi cu el în
regatul cerurilor.
Figura acestor pseudo-îngeri apărea persoanelor care aveau un anumit nivel
de conștiință, nu tuturor. Îți arăta drumul, dar îți spunea că tu ești superior altora, că
ești bun, că meriți mai mult, și, din acest motiv trebuia apoi să mergi cu "ei", întrun fel de loc-premiu, o reședință aurită în care ai fi locuit cu cei asemenea ție și nu
în această vale a plângerii, pentru că, prin comportamentul tău ai meritat să "urci"
la un nivel mai înalt.
Conștiințele mai experimentate nu cad în această cursă pentru că simt că
există ceva ce nu se leagă în toată această poveste, dar marea majoritate a

conștiințelor, care sunt foarte puțin integrate, pică în această cursă datorită
orgoliului lor.
Subiecții de acest tip, adesea foști răpiți eliberați de problema răpirilor
extraterestre, se lasă deci înșelați și decid să asculte vocea îngerului sau a entității
blânde și bune, care nu pare să-i forțeze să facă nimic, dar se enervează foarte rău
dacă încerci să te opui.
Cu câțiva ani în urmă am început să observ în experiențele răpiților, fie în
cele onirice cât și în cele din timpul hipnozei, comportamentele permisive ale
acestor ființe, care la începutul investigației noastre, când știam foarte puțin sau
aproape nimic despre Primul Om, arhontele din Pistis Sofia, confundasem aceste
prezențe cu prezența incomodă a Primului Om. Trebuie să subliniem încă o dată că
în aceste viziuni mintea face pe traducătorul de arhetipuri și nu greșește niciodată
în a arăta anumite lucruri, conforme cu senzațiile arhetipice pe care i le propun
sufletul și spiritul. Primul Om sau PO, cum l-am numit în prima parte a acestei
investigații, se prezenta mereu cu anumite caracteristici, total diferite de cele ale
acestui "înger bun".
În plus, în aceste apariții îngerul bun se prezenta asemenea celui care îl
vedea în mediul mental unde se întâmpla apariția. El se arăta asemenea ție,
îmbrăcat la fel, un altul ca tine, sau ații ca tine dacă erau mai mulți.

Analiza mesajelor - Programarea Neurolingvistică asupra îngerului

Mesajele care îmi fuseseră înmânate aveau mereu aceleași caracteristici și
adesea păreau că îmi sunt adresate mie și nu răpiților care le primiseră.
Să încercăm să înțelegem semnificația unuia dintre aceste mesaje, pe care ni
l-a adus un răpit oarecare, care atinsese un nivel înalt de conștiință; subliniem că
acest tip de mesaj, chiar dacă provenea din diverse surse, ajungea la noi
concomitent în acea perioadă de timp, fie din lumea răpiților, cât și de la persoane
străine fenomenului de răpire, dar care aveau un trecut de cercetări personale prin
intermediul tehnicilor meditative sau alte metode.
Răpitul susține că el este cel care s-a dus la "ei" și nu invers, pentru că ei nu
"pot" să vină la noi.
Subiectul, care este purtătorul mesajului adresat mie, susține că l-a scris în
dimineața următoare visului lucid și că nu știe ce înseamnă.
Să analizăm mesajul "aparent aberant și de neînțeles". Acest text lung, cu o
structură de tipul new age, ne este util pentru a înțelege ce se ascunde în spatele
revelației. Să-l citim cu răbdare de câteva ori și să îl comentăm după aceea.

Importanța recuperării celor două discuri este acum sursa confruntărilor
dintre puterile vibratoare existente.
Discul solar (activator) a fost creat în (materia iluzorie) pentru a consimți
cunoașterea. Niște copii nefuncționale au fost așezate în diferite teritorii pentru a
devia găsirea celui original. Discul va folosi la înțelegerea meridianelor
principalelor solstiții și echinocții, creând condiția potrivită, care va permite ca
cele două lumi să se unească. Vibrația superioară și intermediară, lăsând-o pe cea
joasă să se stingă. De aici va reieși întâlnirea cu dimensiuni care acum pentru voi
nu sunt vizibile. Discul (un intermediar pentru experiența fizică) este cheia. Va fi
necesar pentru a găsi raza energetică care va anula procesele calculate de
mașinărie.
Al doilea Disc (Discul Bha), conform tehnologiei luminii, va trebui să se
reconecteze la mașinărie, va primi de la Discul activator electromagnetic și
conductor de energie niște frecvențe modificate pentru a deschide portalul și
pentru a anula frecvențele mai joase. Va fi folosit pentru a simula pulsațiile
energiilor cosmice, până când se va crea un vortex, o poartă în câmpul
electromagnetic terestru, unde ciclurile creației vor regăsi drumul lor original de
expansiune vibratoare, unindu-se în sfârșit cu ea, cu matricea care le generează.
Mecanismul a fost modificat de forțele opuse, care, creând o frecvență de
cuplaj, vor reuși să pună mâna pe domeniul hologramelor existente, din care faci
parte și tu.
Tehnologia de Lumină a fost înțeleasă de o reprezentare holografică
umană, prin intermediul intuiților sale, aceasta reproducând la un nivel mai mic
modul de funcționare a mașinilor cunoașterii. Experimentele erau făcute în baza
unui principiu de condensare și conducție electrică, prin intermediul unor discuri
rudimentare, care aveau scopul de a produce energie la tensiune frecvențială
înaltă. În experimente energia era condensată în două discuri. Unul dintre discuri
era folosit pentru a transforma energia, care la rândul său ar fi fost furnizată în
formă compatibilă (curenți de înaltă frecvență și tensiune),aptă pentru producerea
unor noi fenomene de tip electric. Discurile erau capabile să producă curenți și
oscilații de câmp, reușind să traverseze distanțe vibratorii notabile.
Al doilea disc era folosit pentru a primi energia modificată și amplificată
prin intermediul unui mecanism radio-frecvențial. Unele discuri primeau radiații
electromagnetice pentru a exploata tensiunile prezente în atmosfera terestră până
se obține o energie frecvențială nelimitată. Primele antene luau energia din
manifestările climatice alterate. Documentația completă a primelor experimente
care ar fi fost utilizate pentru a modifica energia au fost luate și ascunse pentru
proiectul de activare aurorală. O altă reprezentare holografică umană, foarte
aproape de a voastră (în termeni de spațiu și timp) a înțeles experimentul
discurilor, chiar dacă niciodată nu a vizionat mari dovezi. Și comunicarea sa a

fost redusă la tăcere, având în vedere că intuiția sa l-a condus spre a înțelege unde
era poziționată una dintre marile mașini ale cunoașterii. Intuiția ta te-a condus la
o astfel de reprezentare holografică pentru a continua traseul.
Discurile (cheia cunoașterii) au fost imortalizate în diferite opere realizate
de reprezentările holografice ale diverselor cicluri. O comunicare indirectă,
pentru a nu-i dezvălui puterea. Și civilizații extraterestre (reprezentare holografică
a energiei reflectate de primul tip) au comunicat valoarea sa, vorbind prin
intermediul aceleia pe care voi o numiți geometrie sacră, prin intermediul
reprezentărilor teatrale. Nu toți le-au înțeles mesajul, având în vedre că ancorajul
de 3D nu ne facilitează cheia de lectură. Un mod prin care să nu se uite originile.
În trecut mașinile cunoașterii erau utilizate pentru a permite existența
structurii 3D, și, în același timp, să se poată accesa condiția originară și să se
poată trece peste limitele multidimensionale. Un schimb de informații cu alte tipuri
de frecvențe. Asta încă se mai întâmplă pe o scară mult mai mică - în ceea ce voi
numiți vise.
Inițial schimbul avea loc doar prin energia reflectată de primul tip
(reprezentarea holografică a omului gigant), aceștia fiind și inventatorii acestor
mașinării, datorită vibrației lor ridicate. Scopul era acela de a încetini unele
frecvențe, făcându-le constante, până la obținerea accelerației spontane prin
intermediul experiențelor materiei (ceea ce energia reflectată de primul tip nu
dorea să facă).
O parte din acest scop s-a realizat în acest ciclu. Unele forțe vibratorii,
stabilizate în structura 3D, au ajuns la o putere atât de mare încât să poată să
activeze matricea, devenind superioare chiar și energiei reflectate de primul tip.
Asta va face ca energia reflectată de primul tip să fie expulzată, împreună cu
frecvențele joase când procesul va fi complet. O capcană neprevăzută pentru
creatorul său.
Pentru a crea condițiile necesare pentru o vibrație independentă, Discul
Solar va fi conectat la Discul Bha. Tehnologia luminii va permite accesul noii
experiențe unind noua energie cu creația divină sau matricea generatoare. O
conexiune între dimensiunile de lumină. Sistemul are capacitatea de a împiedica
energiilor opuse să se poată agăța și să interfereze cu vibrația energiei mamă.
Manipularea mașinilor conștiinței, la sfârșitul acestui ciclului, va facilita
trecerea noii condiții vibratorii la sursa-mamă.
Totuși, procesul poate avea și niște riscuri, dacă în momentul în care
conexiunea razei de lumină, a energiei mamă, nu ar reuși să se întâlnească cu
noua energie reflectată evoluată (a voastră), produsă de experiența 3D, pentru a
anula cu totul spațiile cu mari impulsuri de frecvență joasă.
La început s-a întâmplat la un nivel redus, astfel încât, ciocnirea a generat
două fascicule de energie reflectată, unul cu un potențial mai mare și altul cu un

potențial mai mic. Frecvențe înalte (energia reflectată de primul tip), frecvențe
joase (energia reflectată de al doilea tip). De aici conștiința vibrațională pozitivă
și negativă. Binele, răul, căldura și frigul, întunericul și lumina. În centru,
diferitele reflexii generate de vibrațiile energetice.
Mașinăriile ar avea posibilitatea, ca în momentul exact, să faciliteze această
trecere.
Acesta este momentul bun pentru a risca. Astfel vă va fi dată conștiința
permanentă și posibilitatea de a accesa planurile superioare. Renunțarea v-ar
putea produce încă o experiență tridimensională și experiența unui alt ciclu va fi
pierdută, așa cum s-a întâmplat și în celelalte cicluri.
Astăzi au loc adevărate ciocniri între puterile vibraționale, iar asta intervine
asupra hologramelor de a treia dimensiune prin intermediul conexiunii unor mici
rezonanțe cu pulsații alternative, ceea ce voi numiți minte. Tradus în termenii
materiei 3D - un adevărat război al gândirii ființei umane. Un obstacol la sfârșitul
experienței sale.
Cauza acestei ciocniri este atribuită manipulării frecvențiale care este
indusă de subiecții cu origine vibrațională de al doilea tip (subiecți cu frecvență de
la a doua reflectare a matricei). Prin intermediul frecvențelor distribuite în
microunde se va efectua un adevărat control asupra sectorului vostru holografic,
cauzând consecințe și asupra altor sectoare, legate de al vostru în alte dimensiuni.
Subiecții holografici de al doilea tip sunt susținuți de unii reprezentanți ce aparțin
grupului holografic de primul tip (energie reflectată de primul tip), influențați și ei
de aceleași frecvențe condiționatoare.
Frecvențele, traversate de microunde, au fost manipulate și în alte cicluri,
dar acum, având în vedere că matricea energiei totale își va mări impulsurile, și
manipulările își vor accelera cursul.
Când frecvențele în microunde vor ajunge organismul uman (partea
vibrațională a hologramei 3D), această parte (energia reflectată de primul tip a
matricei) se va transforma, schimbându-și frecvențele. Acest proces va altera
holograma 3D, iar acțiunile voastre vor fi induse, și nu spontane. Asta se va
întâmpla și cu Pământul. Proiectul de activare aurorală a fost conceput pentru o
manipulare totală. Procesul este pus în funcțiune prin antene de contrast, aflate în
diferite locuri de pe Pământ. Antenele emit o forță negativă de frecvență joasă,
care, fiind lansată în straturile superioare ale atmosferei (frecvențe subtile), cu un
efect refractiv, va domina impulsurile reglate de anticele mașini ale comunicării
multidimensionale.
Mașinile comunicării multidimensionale au fost creația primului sector
holografic (omul gigant), generat de prima sursă reflectată de matrice, care,
evoluând în frecvența sa, a reușit să genereze reflexii energetice (holograme în
holograme). Reprezentarea mașinilor a fost materializată împreună cu

reprezentările de tip animal, și, încet, încet, odată cu evoluția vibrațională, aceste
impulsuri constante de frecvență joasă au fost utilizate pe om, astfel încât să îl țină
într-o condiție constantă a 3D-ului.
Primele popoare de reprezentare 3D (sector holografic reflectat) au fost
induse de energia reflectată de primul tip să vibreze pe/ și în baza unor frecvențe
constante, astfel încât să se poată exprima într-o formă materială și să facă la
rândul lor o experiență completă, deci să poată cunoaște sfârșitul prin intermediul
materiei. Popoarele 3D au continuat opera așteptând să poată duce înainte
intenția energiei reflectate de primul tip, care dorea să ajungă la o putere
absolută, cu scopul de a-și extinde propria energie, adăugând-o la matricea
mamă. Mecanismul mașinilor era monitorizat și stabilizat la fiecare salt de
frecvență, la începutul și sfârșitul fiecărui ciclu. Prin această procedură, la fiecare
salt vibrațional, toate hologramele hologramei căpătau o nouă conștiință,
mărindu-și astfel forța de expansiune. Un mod de a ajunge la iluminarea absolută.
Destabilizarea stabilității mașinilor provine de la holograme paralele,
create de a doua reflexie a matricei, care, agățându-se de vibrația voastră
reflectată de primul tip, încearcă să ajungă la aceeași expansiune. Hologramele de
vibrație reflectată de al doilea tip, neputând să evolueze autonom la fel de mult,
având o vibrație foarte puțin evoluată, s-ar stinge. Agățându-se de prima, ar reuși
să determine supraviețuirea propriilor impulsuri, făcând-o constantă.
Doar prin intermediul acestui sistem puteți vedea realitatea voastră așa cum
o cunoașteți. Expansiunea și forța frecvențială a energiei mamă a ajuns la evoluția
maximă, deci și mașinile de reprezentare holografică își pierd efectul. Sunt blocate
și modificate în continuu, doar pentru a nu pierde această condiție din
hologramele de vibrație reflectată de al doilea tip.
Noi suntem o reprezentare holografică care aparține emisiei voastre
vibraționale. Avem altă condensare, dar favorizăm evoluția voastră pentru a ne
reuni cu energia mamă. Avem o stare de conștiință diferită, pentru că nu am fost
niciodată condiționați de energia de contrast. Suntem urma de lumină care
învelește constant. Voi fiind sursa noastră vitală încercăm să vă eliberăm prin
intermediul unor iluminări rapide, astfel încât să puteți realiza prinderea voastră
de matrice.

Comentariu la mesaj

Chiar dacă anumite părți ale mesajului sunt obscure și neclarificate total, se
observă imediat accentul pus pe prezența unor "discuri", care par să fie de natură

tehnologică și care au fost construite de alte forțe pentru a altera frecvențele
universului care se definește a fi holografic, în trei dimensiuni. Forma mesajului
pare să fie de natură tehnologică, pentru că descrie câmpuri electromagnetice,
microunde, frecvențe legate de reprezentarea virtualității, exact așa cum o prezintă
Bohm la nivel fizic și cum am încadrat-o și noi în lucrările precedente. Cele două
discuri la care se face referire sunt identificate: unul ca fiind solar, expresie
arhetipică a Spiritului, iar celălalt fiind identificat ca Bha, expresie analoagă cu
termenul egiptean Bha, care înseamnă Suflet. Se face referire la două nivele
principale de frecvențe pe care niște mașini le-ar fi emis pentru a construi universul
intern și creaturile sale. Primele două frecvențe ar fi legate de un univers dual, și în
special, de bine și de rău, de alb și negru, unde prima ar fi mai înaltă și ar fi legată
de virtualitatea unor ființe foarte mari, recunoscuți în studiile noastre precedente ca
fiind "primii oameni" , Adam Kadmon-ii tradiției ebraice. În partea opusă ar fi
ființele negre, al căror univers se închide, pentru că frecvența lor "devine tot mai
joasă".
Se face referire la o perioadă în care omul, definit ca "reprezentare
holografică umană", ar fi înțeles tehnologia luminii, care ar sta în spatele
funcționării discurilor, care producea energie sub diferite forme, una dintre care ar
sta la baza proiectului definit ca "Auroral", din a cărei descriere se poate
recunoaște foarte clar proiectul Haarp.
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/systemops/fs/alaskan/advisor
ies/haarp/
http://billysupdate.blogspot.it/2011/03/haarpaurora-borealis.html
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1003494/pg1
http://www.youtube.com/watch?v=n2UnvtkcR04
http://www.wired.com/politics/security/magazine/17-08/mf_haarp?currentPage=all

Unul dintre cei mai interesanți oamenii de știință
care a lucrat cu discurile rotative, atât în domeniul
mecanic cât și în cel electromagnetic a fost Nikola Tesla.
Turbina sa cu disc rotativ, cu o eficiență teoretică de 92%
, este doar o mică dovadă. Aceasta este o turbină fără
palete, inventată în 1913. Pentru a funcționa, turbina se
folosește de unul dintre efectele stratului limită, care
constă în "adeziunea vâscoasă" sau încetinirea unui fluid
care alunecă în vecinătatea unei suprafețe. O astfel de
încetinire conduce la o reducere a energiei cinetice a
fluidului, pe care o cedează suprafeței; dacă suprafața are
forma unui disc, cantitatea de mișcare va fi transferată de la fluid la turbină; din
acest motiv se va obține generarea unei copii de motor care va roti turbina.
Textul mesajului se referă la proprietățile acestor discuri, care ar fi capabile
să se deplaseze în spațiu și timp (distanțe vibratorii, cum sunt definite în textul
original).
Într-un articol din 1911, din The Sun, Tesla descrie mașina lui zburătoare:
"Dr. Nikola Tesla noapte trecută s-a așezat comod în fotoliul său de la
Waldorf și a vorbit cu calm despre aeronave fără aripi, propulsoare sau alte
mecanisme caracteristice aeronavelor pe care le cunoaștem astăzi, care se
deplasează în spațiu cu o viteză incredibilă, sau mai lent, atunci când transportă
încărcături grele, dar în orice situație în siguranță, asemenea celui mai prozaic
vehicul cu roți."
"Aplicarea acestui principiu va da lumii o mașină zburătoare diferită de
orice lucru care a existat în precedență. Nu va avea aripi, reactoare sau
instrumente de genul celor care au fost folosite până în ziua de azi. Va fi mică și
compactă, extraordinar de rapidă și mai ales extrem de sigură, chiar și în cea mai
mare furtună. Poate fi construită în orice dimensiune și va putea căra orice
greutate se dorește."
Cine este familiarizat cu principiile operative ale "avionului convențional",
înțelege că mașina zburătoare a lui Nikola Tesla, descrisă în acești pași din 1911,
trebuie să fie o mașină "antigravitațională", deci un adevărat "disc zburător".
http://www.misteri2012.net/t4688-i-dischi-volanti-di-nikola-tesla.

Figura lui Nikola Tesla a fost discutată foarte mult, atât din punct de vedere
istoric cât și din punct de vedere științific, și, dacă sunt persoane care îl consideră
un geniul al fizicii, sunt altele, mai ales oamenii de știință, care îl consideră un
vizionar. Cu alte cuvinte, Tesla este plăcut de oamenii comuni și le este antipatic

fizicienilor. De exemplu, în articolul care cu titlul " Nikola Tesla: un tehnician
practic, cu multe idei, dar departe de o abordare științifică a fenomenelor", scris
de Roberto Renzetti (www.fisicamente.net), figura omului de știință este prezentată sub
forma unui vizionar care s-ar fi lansat în niște declarații fantasmagorice și
științifico-fantastice, exagerând mai ales descrierea descoperirilor sale, cu o
incapacitate grosolană și necugetată de a se corela la realitatea fizicii moderne.
Autorul citează anumite fraze, care, după părerea sa, ar fi demonstrații evidente ale
nebuniei lui Tesla, după cum urmează:
"Nu există nimic care să fie dotat cu viață - de la om, care a făcut sclave
elementele, până la cea mai agilă creatură - în toată planeta aceasta, care să nu
oscileze în timpul unei rotații. De fiecare dată când o acțiune este generată de o
forță, fie ea chiar și infinit de mică, echilibrul cosmic este alterat și motorul
universal resimte niște efecte."
Această frază, care în articolul citat este considerată o prostie, din păcate
pentru autorul acestei critici, azi pare mai adevărată ca oricând, chiar și pentru
ochii scriitorilor parafizicieni cum ar fi Fritjof Capra (Taofizica de Fritjof Capra,
ed. Adelphi), fie pentru fizicienii cum ar fi Bohm, cât și pentru teozofii cum ar fi
Sf.Augustin sau filozofii ca Krishnamurti.
Textul acestei "revelații" pe care o examinăm continuă, oferind informații
despre o civilizație care nu este terestră, care amintește de frecvența de primul tip,
identificabilă în Primii Oameni, așa cum s-a mai spus. Aceștia, prin intermediul
geometriei sacre, ar fi oferit informații depsre aceste discuri și despre proprietățile
lor - un mesaj ascuns, care nu este pentru toți, pe care studiile noastre l-au regăsit
în Cercurile din lanuri (Crop Circle), în toate manifestările lor.
Această informație, pe lângă faptul că era în acord cu cheia noastră de
lectură, ne furniza o viziune mai interesantă. În realitate, cel care vorbește nu este
Primul Om, ci este ceva care se află și mai sus în ierarhiile cosmice.
În plus, se spune foarte clar că Primul Om este inventatorul mașinilor, care,
pe lângă a permite schimbul de informații dintre diferite zone ale universului,
facilitau înțelegerea acestui lucru și îl construiau alterându-l după bunul plac exact cum a fost demonstrat de studiile noastre precedente.
Vrem să subliniem aici următorul fapt: cum Primul Om nu a dorită facă
experiența părții fizice a universului virtual modificat chiar de el, alterna cu aceste
mașini frecvențele hologramei. Pe lângă acestea se descoperea și faptul că întreaga
Creație nu era prevăzută să funcționeze în această direcție și că Primul Om dorea
să o blocheze, adică să stabilizeze frecvențele universului holografic, ca acestea să
rămână mereu constante, împiedicându-l pe om să evolueze, garantându-și astfel
un viitor de imortalitate infinită. Conform altor declarații, acum mai ușor de
interpretat în baza acestei chei de lectură care vorbește despre probabilitatea
terminării experimentului universal, se face o aluzie clară la dualitatea mitului, la

cel bun și la cel rău, pe care noi i-am încarnat arhetipic în Shiva (energia reflectată
de al doilea tip) și Vishnu (energia reflectata de primul tip).
După ce necesitatea de a prezenta situația universului din trecut și din
prezent într-un fel foarte clar și științific a fost satisfăcută, asta pentru a câștiga
încrederea celui care citește, interlocutorul, care pretinde a fi neutru - asta doar în
aparență - se lansează într-o descriere a războaielor dintre diferitele specii
holografice, care se luptă între ele pentru controlul hologramei. Interlocutorul
anunță că rasa umană (holograma energetică de primul tip) se poate trezi în situația
în care trebuie să ia totul de la capăt, într-o altă perioadă galactică (yuga). Sau,
dacă lucrurile ar merge "bine", să "urce" (să se "înalțe" pentru cultura New Age) la
situații vibratorii diferite și "evoluate" (așa-numitele planuri superioare).
Se face o remarcă foarte exactă asupra subiecților holografici de al doilea tip
(fidelii lui Shiva, extraterestrul Ra din publicațiile noastre), care, prin intermediul
ajutorului subiecților holografici descendenți din primul tip (extratereștrii noștri
identificați cu numele de "Horus"), încearcă să manipuleze rasa umană. Un astfel
de proces se va efectua prin intermediul sistemului Haarp, care va emite frecvențe
joase, alterând voința umană.
Și după această tocăniță de informații absolut credibile pentru noi, iată că
interlocutorii noștri se prezintă și spun că sunt niște expresii vibratorii cu altă
condensare (ceea ce se poate interpreta ca "ființe fără corp"). Aceste ființe ar
favoriza evoluția noastră, dar nu din dragoste pentru noi, ci doar pentru că ei
hrănesc cu noi. Noi am fi sursa lor vitală.
În perioada când primeam aceste declarații, împreună cu altele similare, dar
mai puțin complete, nu terminasem de înțeles toată problema extraterestră.
Interlocutorul nostru se exprima spunând că "ei" intenționau să ne ajute în procesul
de eliberare față de diferitele forțe extraterestre, fie de primul tip, fie de al doilea
tip, prin iluminări rapide, așa cum sunt definite în text. În realitate, după părerea
noastră, acest proces de eliberare a fost condus și este condus de noi înșine, fără să
avem nevoie de altcineva.

Analiza logică a textului

Subiectul care a primit această comunicare (un fost răpit) habar nu are ce
înseamnă asta, la fel cum nu are nicio idee despre existența proiectului Haarp și
nici nu a citit vreuna din lucrările celui care scrie, chiar dacă a avut conexiuni cu
subsemnatul la nivel de hipnoze regresive, efectuate pentru a conduce subiectul la
nivele mai ridicate de conștiință, pentru a se putea elibera de extratereștrii și pentru
a reuși să folosească tehnici prin care să altereze holograma (acele lucruri numite

de biserică miracole). Mai susține că ființele care i-au comunicat toate aceste
lucruri sunt "asemănătoare îngerilor", nu au nimic de-a face cu extratereștrii de zi
cu zi, dar ar trebui să fie pozitivi - cel puțin așa îi percepe el, asta în ciuda
eforturilor mele de a-l determina să vadă o hartă a teritoriului mai apropiată de
realitatea hologramei.
Trebuie să mai remarcăm și că acest mesaj mi-a fost adresat mie și nu
subiectului ex-răpit, așa cum a declarat foarte explicit îngerul.
Însă trebuie să ne punem niște întrebări:
· De ce îngerul nu-mi apare direct mie, fără a-l mai deranja pe fostul răpit?
· Unde să poziționăm aceste ființe în domeniul virtualității universale?
· Ce înseamnă faptul că noi suntem sursa lor vitală?
· Care este fiabilitatea declaraților lor?
Aceste întrebări rămâneau fără răspuns pentru moment.
Trebuie să ținem cont că aceste declarații au fost primite cu aproximativ doi
ani în urmă, când încă nu înțelesesem tot ce a fost raportat în cele două părți
precedente din această trilogie. Recitind de la început această scriere, aveam
senzația că am oferit o bună cheie de lectură a realității virtuale și acum, "cineva",
simțea nevoia să ne atenționeze că eram pe drumul cel bun, dar se preciza și că,
dacă ne-au fost oferite niște informații, acest lucru s-a întâmplat pentru că salvarea
umanității era legată de același "cineva". Însă acel cineva le apărea doar
persoanelor care atinseseră nivele ridicate de conștiință. Trebuie subliniat că acești
subiecți ascultați de noi, fie ei ex-răpiți sau nu, spuneau că ei au fost cei care s-au
dus să caute îngerii și nu invers.
Alți subiecți ne povesteau că aceste figuri apăreau în meditațiile lor sau în
simulările lor mentale, și se așezau într-o parte, uneori surâzând, alteori rămânând
tăcuți, dar dezvoltând o atentă și aparentă funcție de control.
Anumiți subiecți, care nu erau răpiți, ne povesteau că au devenit curioși în
legătură cu acești ciudați interlocutori și au decis să meargă să-i găsească, acolo
unde aceștia locuiau. Impresia pe care o percepeam era aceea că, în acel mediu al
lor noi arătăm aproape la fel ca ei, cu un fel de corp luminos semitransparent,
strălucitor. Cel care trăise această experiență susținea că acest "comitet de primire",
dacă se putea defini așa, era compus din diferiți subiecți care aveau un număr de la
șapte la cinci elemente care se învârteau în jurul lor. Atitudinea acestor îngeri era
caracterizată ca fiind un comportament aparent amical, încercând să țină discursuri
legate de mângâierea egoului subiectului care asculta: "tu ești o ființă specială, tu
nu ești ca alții, tu ești ca noi, tu trebuie să vii la noi pentru că ai acumulat

cunoașterea și trebuie să te înalți la nivelul nostru, abandonând, când va veni
momentul, această vale a lacrimilor, care nu mai este pentru tine."
Dar când un interlocutor uman încerca să pună întrebări aparent indiscrete,
sau când refuza să fie de acord cu viziunea angelică, această ființă angelică
devenea mai degrabă posomorâtă și supărată, acuzându-o de trădare pe sărmana
ființă umană. "Ceva m-a făcut să nu am încredere în ei și am plecat de acolo...",
declarau unii dintre cei care au trăit această experiență ciudată.
A fost o perioadă în timpul cercetărilor noastre, cu aproximativ doi ani în
urmă, când mulți subiecți au venit să-mi povestească experiențe similare, de parcă
și-ar fi dat întâlnire.
Cu toate că nu se înțelegea foarte bine natura acestei pseudo-interferențe,
observasem caracterul new age al "acestor ființe", care, dacă pe de-o parte
împingeau interlocutorii umani spre un bine ipotetic pentru umanitate, pe de alta se
părea că țin un discurs dual și rasist, deci nu conștient.
Expresiile duale utilizate pentru a descrie viziunea universului holografic ne
păreau inoportune pentru niște subiecți care se mândresc că sunt mai evoluați decât
noi, sau cel puțin asta doreau să ne facă să credem, însă fără a aborda subiectul
direct.
Ascultând aceste povestiri am avut impresia că aceste ființe angelice nu
puteau minți, dar nici nu doreau să îți spună adevărul, încercând astfel, prin
discursuri tendențioase, să te facă să crezi lucruri care nu erau adevărate.
Dacă această observație ar fi fost adevărată, asta însemna că aceste ființe nu
puteau minți doar din simplul motiv că dacă ar fi făcut-o, persoanele cu care au
intrat în acest pseudo-contact, ele fiind dotate cu o conștiință ridicată, și-ar fi dat
seama imediat că sunt mințite. Cineva ne-a povestit că a încercat să se apropie de
un înger și să-l convingă să vină să vadă cum se trăiește la noi, dar acesta a făcut
un pas înapoi terorizat, comunicându-i mental interlocutorului nostru că lor le era
groază "să coboare" la nivelul nostru, pentru că suferința care se simte în a face
experiența în această lume era cu adevărat insuportabilă pentru aceste ființe
fricoase. "Trebuie să existe un alt mod prin care să se încheie parcurgerea
experienței, fără să se mai treacă prin nivelul vostru"...țipau ei.

A raționa iraționalul

De ce să se piardă timpul cu a înțelege aceste experiențe, comune doar
câtorva persoane, care nu sunt nici științifice, probabil explicabile doar prin boli
mintale ale subiecților care le-au trăit?

Pentru că multe dintre aceste persoane, ba chiar toate persoanele pe care leam ascultat nu erau deloc nebune; informațiile pe care ni le ofereau îngerii se
suprapuneau cu rezultatele cercetărilor noastre, dar și cu declarațiile părților
sufletești ale răpiților, înregistrate pe parcursul ultimilor zece ani.
Atunci ne-am dat seama că exista o explicație foarte simplă, care oferea o
cheie de lectură foarte clară, capabilă să așeze fenomenul la locul său în contextul
răpirilor extraterestre. Cu alte cuvinte, exista o singură hartă a teritoriului.
De fapt, dacă ne întoarcem pentru un moment la cheia de lectură în care
sufletul, mintea și spiritul au trei conștiințe diferite ale realității, poziționate pe trei
axe diferite și necomutabile între ele, ne dădeam seama doar acum că, în timp ce
examinasem aspectul sufletesc și pe cel spiritual, de cel mental nici măcar nu ne
atinsesem. Deci, a treia axă, cea a energiei, ce ne ascundea?
Dacă modelul nostru sufletesc spiritual era compus din a treia axă - energia trebuia să admitem că există planuri existențiale "superioare" celor ale noastre,
situate la nivele energetice diferite (axa minții este cea a energiilor potențiale).
Astfel de planuri ar fi trebuit să fie populate de ființe care împărțeau cu noi partea
mentală. Cu alte cuvinte, unde sufletul se mișca în diverse corpuri pe axa timpului
și spiritul împărțea diverse corpuri în spațiu, mintea ar fi trebuit să împartă alte
corpuri pe axa energiei.
Pornind de la această ipoteză era posibil să ne gândim că, la fel cum sufletul
nostru se plimbă pe axa timpului în diverse corpuri, oferind apoi informațiile pe
care Brian Weiss le numește "în mod greșit" vieți trecute și viitoare, la fel și mintea
putea merge să-i găsească pe cei din "planurile superioare".
Trebuie subliniat faptul că, atunci când acest lucru se întâmpla, subiectul
călător devenea la fel ca subiecții care locuiau acel nivel angelic, demonstrând, cel
puțin din punct de vedere estetic, că este unul dintre ei.
"Îngerul" chiar asta și spunea: "Voi sunteți la fel ca noi.". Pe lângă asta, nu
cred că cititorului i-a scăpat faptul că, în timp ce noi mergem la ei, aceștia nu
coboară la noi din cauza fricii de a face experiența vieții în planul solidității, unde
se moare, se trăiește, se naște și se suferă.
Unui subiect, cu care am lucrat în trecut, acest înger i-a spus că ei ar fi
interesați să ne dea niște sfaturi pentru a ne salva de extratereștri pentru că tot ce se
întâmplă la noi ar avea repercusiuni și la ei (viziune fractală a universului virtual),
și, dacă ar învinge extraterestrul, universul s-ar afla în mâinile greșite. Deci, noi
suntem cei care luptă pentru ei, pentru că, la ei neexistând corpul, nu ar fi nici
extratereștrii. Însă noi, cei care suntem mai puțin norocoși în acest nivel
existențial, ar trebui să ducem lupta pentru toți, atât pentru a ne salva pe noi
de extratereștri, cât și pentru a-i salva pe ei de experiența vieții, care înseamnă
moarte și suferință fizică.

În concluzie, noi suntem la fel ca ei, însă ei nu au avut curajul să coboare la
acest nivel pentru a face experiența.
Deci iată cine suntem și de unde venim! Dar iată și adevăratul interes al
acestor subiecți angelici, care demonstrau că în realitate dețineau foarte puține
calități cu adevărat angelice.
Odată ce noi am învinge extratereștrii și am dobândi conștiința totală în
legătură cu cine suntem, noi am fi cei care am deveni îngeri pentru aceste figuri
angelice, iar problema ar fi că noi am deține cheile universului. Un univers pe care
îngerul vrea să-l mențină în acest statu-quo, în timp ce caută un mod alternativ de a
face experiențele lumii solide, dar fără să-și murdărească mâinile. O experiență
care să fie un fel de surogat.
Deci, pe de o parte îngerul new age-ului vrea să fie considerat bun și
protectiv, dar pe de altă parte decide să se folosească de neamul uman, punându-l
să lupte pentru a elimina extratereștrii, dar blocându-l pe drumul evolutiv pentru a
evita el suferința.

Metoda angelică

Și care ar fi atunci strategia acestor ființe din planul de deasupra? O strategie
simplă, care nu ar împiedica omul să câștige contra extratereștrilor, dar poate
încerca să convingă omul evoluat să părăsească acest loc pentru a se refugia într-o
închisoare aurită, adică la nivelul lor existențial. De fapt, cu cât rămân aici mai
multe persoane evoluate, cu atât mai mult "boala conștiinței conștiente" se extinde
și la alții. Singurul mod de a bloca conștiința ființelor umane din a se îndrepta spre
un drum care ne-ar conduce inevitabil spre conștiința absolută, iar pe ei spre
dureroasa experiență a vieții în 3D, ar fi acela prin care să se elimine celulele
canceroase, adică ființele evoluate, lucrând asupra ego-ului lor și făcându-le să
creadă că dacă acceptă paradisul lor acest lucru se datorează faptului că acestea
sunt alese, și nu unele care s-au lăsat păcălite.
Pentru a obține acest rezultat, care ar congela universul într-o nemișcare
permanentă, trebuie să te prezinți omului, dar fără să spui minciuni. De fapt, omul,
cu conștiința sa integrată și evoluată, la sfârșitul jocului și-ar da seama mereu dacă
cineva l-ar minți, deci trebuie spus numai adevărul, sau cel mult poate să-l facă pe
om să creadă unele lucruri în locul altora, prezentându-i adevărul în mod alterat.
Deci, acești îngeri sunt inventatorii New Age-ului, unde multe dintre
discursurile susținute par în mare parte în acord cu ceea ce cunoaștem, în afară de
un mic și aproape invizibil detaliu, dar care nu le scapă celor care au făcut un pas
înainte pe scara evoluției.

Mișcările New Age au existat mereu și nu sunt o invenție locală. De
exemplu, din acest punct de vedere, una dintre cele mai importante mișcări New
Age (care nu are nicio legătură evidentă cu tradițiile egipto-babiloniene) este
Biserica Catolică, care, prin a-l lăuda pe Dumnezeu, comunică că trebuie să-i
iubești pe ceilalți pentru a-ți câștiga paradisul. Conceptul de urcare în paradis este
un concept arhetipic, unde trebuie să urci, să te înalți; acest concept există în multe
mișcări, pornind de la mișcarea Dianetics și ajungând până la mișcarea lui Ramtha.
Înălțarea pentru evoluție este un concept dezinformator, pentru că în coborârea
în profunzime există adevărata posibilitate de a face experiență. Trebuie să se
coboare pentru a se câștiga conștiință de sine, nu să se urce. Pe lângă asta, nu
trebuie să-i iubești pe alții, ci trebuie să te iubești pe tine mai înainte de toate.
Acest concept este exprimat foarte clar de conștiința răpiților induși în transă
hipnotică profundă. (Ceea ce odată numeam suflet acum este ridicat la nivelul de
conștiință, dar despre asta vom vorbi în următoarea lucrare).
Dacă te iubești pe tine însuți, vei încerca să te cunoști pe tine însuți, știind că
procesul cunoașterii este un drum personal. Nimeni nu-i poate forța pe alții să facă
același drum, nimeni nu-i poate ajuta pe alții, ci fiecare se ajută doar pe el însuși.
Dar parcurgând acest drum va ajuta întreaga conștiință a universului. Prin a-i ajuta
pe alții se riscă un act de forțare, acționând asupra conflictului de conștiință - un
principiu care este de netrecut, după cum vom demonstra peste puțin timp.
Iată deci care este caracteristica mișcărilor religioase pseudo - new age:
aceea de a se face credibile, povestind aproape tot adevărul, dar alterând intenționat
detaliul fundamental pentru înțelegere, făcând astfel încât omul să înțeleagă greșit
un discurs, care ar putea fi în principiu și adevărat. În acest context, una dintre cele
mai mari minciuni ale mișcărilor new age este de fapt afirmația că minciuna este
de fapt a minții umane.
Mintea umană este disprețuită. Se pune că mintea minte. Aceasta este
înșelătoare, nu te lasă să vezi lucrurile așa cum sunt, este prinsă în Maya, nu vede
că realitatea care o înconjoară este falsă. Totul este adevărat, dar asta nu înseamnă
că nu trebuie să te încrezi în minte. Asta înseamnă să fi conștient de limitele minții.
Adevărul este că, utilizând mintea, se utilizează și axa energiei și poți merge să-i
întâlnești pe "cei de la etajul superior", descoperindu-le astfel adevărata esență. Și
iată că mișcările New Age încearcă să remedieze această situație, convingând
omul, într-un mod șiret, că mintea nu trebuie utilizată, și chiar mai mult, dacă
acesta îți spune ceva ciudat, nu trebuie să o crezi.

Dualismul înșelător

Ceea ce ne-a determinat să suspectăm că îngerul era înșelător erau
discursurile pe care le făcea, iar apoi, dintr-un punct de vedere al gramaticii
transformaționale (PNL), rezulta foarte clar intenția de a înșela, și mai ales,
păcăleala principală rezulta din faptul că se vorbea despre Univers ca despre o
hologramă duală.
Dar noi știm bine că în realitate conștiința nu este duală, ci unică, știm că nu
există cei răi și cei buni, ci există doar persoane cu nivele diferite de conștiință. A
construi un parcurs pentru cucerirea înțelepciunii duale e ca și cum am conduce un
Ferrari fără mâini. Te izbești de ceva la prima curbă.
Pentru a înțelege asta să ne punem o întrebare simplă.
Noi am spus mereu că intenția conștiinței era aceea de a se cunoaște pe sine,
și pentru asta, a construit universul dual, în care să se poată oglindi pentru a vedea
cum este făcută. Însă dacă ne întrebăm de ce s-a întâmplat asta, sau de ce conștiința
a simțit nevoia să se cunoască, răspunsul nu ne apare imediat foarte clar. Putea
conștiința să doarmă liniștită, fără să-și pună această întrebare inutilă? Însă de ce a
avut nevoie să construiască oglinda pentru a se privi pe ea însăși? Pentru a
răspunde la această întrebare nu trebuie decât să ne gândim la universul dual, așa
cum îl cunoaștem azi. Dacă acesta este cu adevărat dual, așa cum îl percepem, ar
exista posibilitatea de a face alegeri. Să admitem că eu aș fi un alpinist și că sunt
legat cu o coardă de domnul A și de domnul B. La un moment dat mă aflu în
dificultate și trebuie să tai coarda, pentru a mă salva pe mine și pe unul dintre
colegii mei. Pot tăia coarda, salvându-l pe domnul A, dar pot să-l salvez și pe B. Sar părea că mă aflu în fața unei alegeri, dar nu este așa. De fapt, în momentul în
care decid să-l salvez pe domnul A, am decis și să nu îl salvez pe B. Este ca atunci
când iese cap și nu cruce. Un astfel de concept devine mai clar dacă îl examinăm în
prezent. În momentul în care am făcut alegerea, conștiința mea a ales să-l salveze
pe A. Dacă eu privesc în trecutul meu, care este coprezent cu prezentul meu,
conform fizicii bohmiene asupra universului non-local și virtual, îmi dau seama că
conștiința mea din prezent a făcut o alegere care este aceeași cu cea deja făcută în
trecut. Cu alte cuvinte, dacă privesc spre trecutul meu (din poziția mea din
prezent), înțeleg că și în trecut îl alesesem pe A și nu exista probabilitatea că l-aș fi
salvat pe B. O astfel de posibilitate există doar dacă privesc scena salvării din
trecut spre viitor, dar nu și dacă o privesc din prezent spre trecut.
Acest concept îl vom explica mai bine imediat, când vom examina totul din
punctul de vedere al fizicii cuantice moderne.

Atunci, s-ar putea presupune că dualul constă în a lua o decizie sau a nu a
lua niciuna, atunci murind toți împreună. Acesta nu este un concept dual. De fapt,
a nu face este identificabil cu a nu fi.
În acest context, se punea întrebarea de ce conștiința a decis să construiască
oglinda. În realitate, întrebarea nu are niciun sens, deoarece conștiința este pentru
că face. Dacă nu ar fi făcut, sau mai bine, dacă nu s-ar fi manifestat prin
intermediul acțiunii sale, aceasta nu ar fi existat, pentru că ea nu și-ar fi dat seama
că există...
Tu ești și exiști pentru că faci. Dacă nu faci, nu exiști. Deci, nu există
dualitate în a lua sau în a nu lua decizii: nu există dualitate în a o apuca pe
unul dintre cele două drumuri aparente, pentru că în realitate nu există decât
unul singur.
Pe de o parte, acum se înțelege că, conștiința ESTE doar dacă FACE
experiență, și ESTE doar dacă se MANIFESTĂ, prin intermediul acțiunii sau a
ACTULUI DE VOINȚĂ. Voința devine expresia existenței și a posibilității de a
înțelege cine este. În acest context devine clar că, dacă tu faci lucrurile pe jumătate,
vei fi jumătate, dar dacă faci toată experiența, vei fi tot. Deci, ființa angelică din
planul de deasupra, cel care nu vrea să facă experiența, este o ființă evoluată doar
pe jumătate, pe când noi suntem aceia dintre ei care au decis să coboare și să
termine treaba. Noi suntem mai conștienți decât ei.

Universul ca pagoda lui Bruce Lee

Pentru a înțelege încă și mai bine cum este făcut acest univers pe axele
energiilor, unde mintea este cea care domină, trebuie mai întâi să ne imaginăm un
con cu șapte nivele, unde primul nivel este vârful conul, iar ultimul este baza sa.
Numărul șapte ar putea fi un număr arhetipic, dar, în realitate, fiind un univers
fractal, vor fi și toate acele manifestări energetice care îl cuprind. Astfel, ideea de a
separa lumea energiilor vizibile în culori și de a decide să se utilizeze șapte pentru
a face asta, nu este întâmplătoare. Nu este întâmplător nici faptul că electronii
atomului, la fel ca protonii nucleului, se aranjează pe șapte nivele cuantice.
Faptul că sunt alese șapte note pentru a defini o scară muzicală, în care
fiecare notă corespunde unei frecvențe și fiecărei frecvențe îi corespunde încă o
valoare energetică, este cu siguranță un indicativ al caracteristicilor fractale ale
acestui con ipotetic.
În acest con, care este universul nostru, cu extratereștri, cu primii oameni, cu
Shiva și Vishnu în forma celor doi creatori, toate aceste personaje locuiesc la
ultimul etaj, la bază, în planul cel mai greu ar spune arhetipic fizica, dar și

mișcarea americană New Age. Între noi și primul nivel, cel al conștiinței pure, sunt
cinci nivele diferite, cu creaturi din ce în ce mai evoluate, mai evoluate în a coborî,
și nu evoluate în sensul de a urca.
Cititorul atent își va aminti că în viziunile subiecților noștri, cinci erau și
ființele angelice care apăreau din planurile de deasupra. Din acest motiv trebuie
subliniat faptul că mintea nu minte, ci interpretează, uneori rău, anumite semnale
arhetipice ale virtualității, dar este extrem de semnificativ faptul că au fost văzute
cinci ființe și că, dacă universul nostru este fractal, există cinci planuri superioare
care își împart conștiința-mamă. Diferența care există între noi toți, ființele
planurilor intermediare, ar avea legătură cu conștiința de sine - cu cât se coboară
mai mult, cu atât mai mult se face experiență și cu atât mai mult înțelegem cine
suntem. Dar din punct de vedere al integrării dintre partea dreaptă și cea stângă a
aceleiași minți, în timp ce conștiința nu este conștientă de ea, dar pare total
integrată, noi, cei de jos, am fi conștienți, dar foarte puțin integrați, și din acest
motiv am avea viziunea cea mai dualistă dintre toate celelalte ființe așezate
deasupra noastră (în sens arhetipic).
Cu alte cuvinte, dacă ființele de la acest nivel nu înțeleg cine sunt la nivel
conștient, nu numai că nu vor ști cine sunt, dar vom apărea în virtual mai dislocați
ca niciodată. Și vom fi o pradă ușoară pentru acele ființe care au partea masculină
mai integrată cu cea feminină.
Noi, la acest nivel, am spune emisfera dreaptă cu cea stângă.
S-ar putea spune că a putea descrie universul și a-și da seama că dualitatea
este un aspect al matricei, este un fapt ce poate fi observat doar de cei care fac
experiența șamanică. Un drum care îi conduce pentru o clipă în afara dualității,
astfel încât să o poată examina din exterior. Cel care scrie a avut oportunitatea să
facă această experiență, iar din acel moment i-au apărut foarte clare toate lucrurile
despre se vorbește în acest articol. Cel care scrie, într-un anumit fel, a distrus acel
aspect al matricei care reprezenta dualitatea, învingând păcăleala la nivel conștient.
Cine nu a făcut această experiență nu va putea vedea dincolo de matrice, dar asta
doar din propria sa alegere.
A vedea lucrurile dintr-un alt punct de vedere îți permite să schimbi harta
teritoriului și îți mai permite, odată întors la punctul de plecare, să fii conștient atât
de ceea ce se vede de acolo, cât și de ceea ce se vedea din cealaltă poziție. Pentru a
obține acest rezultat în existența noastră trebuie să vrem să ne schimbăm poziția.
Acest mod de a acționa vă învie și vă ajută să deveniți conștienți de conștiință.

Eliminarea falsului dualism oferă condiția necesară pentru a putea accesa o
formă de conștiință integrată, unde spiritul, mintea și sufletul nu mai există, dar, în
locul lor există o conștiință integrată unică, care ne permite să vedem dincolo de
experiența duală a matricei.
Deja am arătat în părțile precedente din această lucrare semnificația istoriei,
observată din punct de vedere arhetipic. În arhetipuri există imaginea unui prezent
etern, care conține informații despre timpul virtual, atât despre trecut, cât și despre
viitor, pentru a oferi o viziune globală asupra a tot ce există. În arte semnificațiile
simbolice și artistice sunt mereu legate foarte mult de arhetipuri, adică de limbajul
universului. Astfel, persoanele cu un anumit nivel de conștiință, adesea și fără să
realizeze, construiesc povestiri bazate pe mitul creației. Un exemplu ne este oferit
în acest context de un film făcut de Bruce Lee, film care, din punct de vedere
tehnic nu a apărut niciodată în sălile de cinema.
Se numește Game of Death, "Jocul
morții", iar în spatele luptelor (toate fiind
coregrafii ale aceluiași Lee) se ascund
puternice
componente
filozofice.
Protagonistul vede cum îi sunt răpite rudele
(simbol al propriilor origini) - cei puternici
vor să-l șantajeze pe protagonist să facă niște
lucruri ilicite pentru ei (extratereștrii sau cei
care folosesc în numele lor forța

protagonistului pentru a obține beneficii pentru ei înșiși). Pentru a-și salva părinții
Lee va fi constrâns să-și înfrunte adversarii, care sunt tot mai puternici, în
interiorul unei pagode (pagoda reprezintă universul holografic cu șapte nivele: noi
suntem la al șaptelea nivel, la primul există conștiința și în mijloc rămân cinci,
locuite de forțe ostile). Urcarea diferitelor nivele corespundea unei ascensiuni
spirituale, pentru care, protagonistul va trebui să lupte mai mult cu el însuși decât
împotriva dușmanilor săi.
Nivelele pagodei sunt cinci și sunt caracterizate de diferiți luptători care sunt
maeștri în tot atâtea tehnici. Mai ales ultimul, cel care se află cel mai sus, este un
gigant cu pielea de culoare neagră care nu poate suporta lumina și poartă mereu
ochelari negri. Lee va câștiga folosind lumina asupra ultimului gigant și la sfârșitul
luptei se va întoarce la primul nivel, afară din pagodă, necâștigând nicio comoară,
dar reușind să-și elibereze poporul de cei care îl țineau supus (dând startul
arhetipului lumii fericite).
http://www.youtube.com/watch?v=ai5geIBDkyE

Arhetipic vorbind, omul îi înfrânge pe cei care-l înșeală, dar, în coborârea sa,
în realitate, el nu vrea să ajungă la conștiință mergând în sus, adică întorcându-se
într-un proces involutiv, ci mergând în jos, la ultimul nivel, luând cu sine
cunoașterea pe care a acumulat-o, pentru a trăi din acel moment înainte, nu o
existență închisă în solitudinea unei conștiințe inconștiente, ci creând noua sa lume,
cea care ne așteaptă pe toți - Lumea Fericită.

Aspecte cuantice ale naturii universului

În lumina acestor noi reflecții am reascultat și studiat anumite aspecte ale
fenomenologiei răpirilor, pe care într-o primă fază le-am neglijat și nu le-am
înțeles absolut deloc, dar care acum își găseau locul potrivit în cheia de lectură
propusă de noi. Mă refer în special la anumite probleme cu care se confruntau
răpiții, care, după parcursul pe care noi îi sfătuiam să-l facă, care i-ar fi ajutat să se
elibereze de extratereștrii, acumulând conștiință, mă recontactau din cauza apariției
unor percepții ciudate, constând în flashuri aparținând unor episoade din "viețile
lor trecute".
Hipnozele profunde efectuate pe acești subiecți, prezentau o parte
sufletească care explica ceea ce se întâmpla, folosind următoarele cuvinte: "Este
necesar ca acest corp să cunoască toate experiențele sale, din toate corpurile sale,
aceste experiențe se vor acumula în corpul actual și abia după aceea acesta va
putea merge să se joace acolo."

Astfel de expresii erau de neînțeles pentru noi în acel moment, dar astăzi
putem oferi acelor cuvinte o interpretare extrem de logică.
Pentru a înțelege bine care a fost semnificația mesajului sufletesc și viziunea
sa asupra teritoriului, trebuia mai întâi să înțelegem că și a treia axă, cea a energiei,
adică a minții, avea un rol fundamental și esențial împreună cu celelalte două axe;
axele sufletului,a minții și a spiritului - timpul, energia și spațiul trebuiau să
înțeleagă complet semnificația conștiinței, fără să se poată sări peste vreuna dintre
cele trei. Pentru a face asta, trebuie să abandonăm pentru un moment domeniul
sufletului, al minții și al spiritului și să observăm domeniul fizicii moderne. Apoi
ne vom întoarce la problema conștiinței, imediat după ce am examinat problema
din punctul de vedere al fizicii cuantice.
Începând de la articolul original cu titlul "Noua Fizică: Asimetria
Omniprezentă" (“La Nuova Fisica: L'Asimmetria Onnipresente”), scris de Piero
Scaruffi (traducere din original de Ascanio Borga, mai 2003),
http://www.scaruffi.com/cogn.html, trebuie sa facem niște observații pe ideea că Born,
Bohm și cu mine, toți vorbim despre dualismul undă - particulă.
Dacă cheia noastră de lectură a fost corectă nu ar exista dualism, ci acesta ar
apărea în fața ochilor noștri ca o deformare citită de creierul nostru, și nu de mintea
noastră, care ar interpreta doar datele care provin din exterior. Să ne amintim că
pentru fizica cuantică modernă, o particulă cum ar fi un foton, poate să se prezinte
ca undă, dar și ca particulă. Uneori se prezintă ca undă, dar alteori este măsurată ca
particulă. Practic, nimeni nu știe, nici până în ziua de azi, de ce există acest
comportament dual, aparent inexplicabil.
http://www.blogzero.it/2009/11/20/esperimento-piu-bello-dualismo-onda particella/.
http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc-

Să amintim aici despre un experiment care reproduce dualismul "undăparticulă". Dacă am un tun care împușcă fotoni pe un perete cu două găuri, m-aș
aștepta, dacă aș așeza în spatele peretelui un ecran cinematografic, ca acesta să se
lumineze în zona care corespunde celor două găuri, pe unde trece lumina, sau mai
bine zis fotonii.
Din păcate, lucrurile nu par să fie atât de simple. De fapt, trebuie să știți, nu
numai că nu se obține rezultatul așteptat, dar și că lumina luminează ecranul
cinematografic și în locurile unde lumina nu ar trebui să ajungă. Astfel s-a ajuns la
concluzia că fotonii s-ar comporta ca unde și nu ca particule.(vezi figurile de jos)

Din păcate, asta se întâmplă și când un singur foton este împușcat prin găuri,
demonstrând că acest lucru se întâmplă concomitent prin ambele găuri. Dacă
fotonul ar fi fost o particulă, ca un proiectil, acest lucru fiind imposibil. Dar dacă
fotonul este reprezentabil ca probabilitatea ca el să existe într-un spațiu sferic aflat
în expansiune în timpul mișcării sale spre pereții țintei, fotonul ar putea fi
reprezentat ca undă și ar putea invada cele două găuri concomitent.
Problema apare când observatorul, în loc să observe totul din spatele tunului
fotonic, ca un spectator la cinema, se ascunde în spatele uneia dintre cele două
găuri. Fotonul parcă știe că el este acolo și îl lovește, luminându-l. În acest
experiment figurile de interferență, clasice unui fenomen de ondulație, dispar. Cu
alte cuvinte, fotonul se comportă acum ca un proiectil.

Fenomen observat din exterior

Fenomen observat din interior

Există diverse interpretări ale acestui fenomen fizic inconfundabil. Born
(http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_d'onda) susținea că particulele subatomice care
compun universul, deci universul în sine, se putea comporta atât ca undă, cât și ca
particulă. În cazul în care comportamentul particulei ar fi fost ondulator, unda ar fi
fost o ecuație de undă și nu o adevărată și proprie undă fizică, al cărui potențial ar
fi fost reprezentat de energia sa.
Însă Bohm, care susține că universul este virtual și holografic, fractal și nonlocal, susține că un foton nu e sau undă sau particulă, ci este și undă și particulă
împreună. Pe lângă asta, el susține că potențialul undei, care în acest caz ar fi o
adevărată undă fizică, nu o formulă matematică, are legătură cu forma undei și nu
cu energia sa.
Cu alte cuvinte, Bohm susține că universul, fiind unul și fiind compus din
unde, toate la fel (micul și marele sunt legate fractal între ele), pentru a muta sau a
interacționa cu un lucru mic, care are aceeași formă de undă ca un lucru mare, este
necesară aceeași cantitate de energie.
Fizica lui Bohm este adesea utilizată ca punct de plecare pentru cei care
studiază fenomenele paranormale, pentru că s-ar părea că ar explica multe
fenomenologii legate de acestea. În acest context se înțelege că pentru a muta o
mașină utilitară cu forța gândului ar fi necesară aceeași forță care se folosește
pentru a muta cu forța gândului un munte. Dar nu acet fapt este important.
De fapt, trebuie să amintim că în timp ce Bohm susține că timpul nu există și
nu este decât o senzație fizică, Born susține că timpul nu este măsurabil în fizica
cuantică. În acest moment intervine un premiu Nobel pentru chimie, Ilya
Prigogine, care a studiat echilibrele ireversibile și care susține că săgeata timpului
este unidirecțională.
El chiar susține că dacă săgeata timpului ar fi putut fi ireversibilă, ar exista
în universul nostru urme de involuție. Dar pentru că nu s-au observat niciodată
involuții în modelele studiate de el, adică în modelele biologice, trebuie să se tragă

concluzia că timpul merge doar într-o singură direcție. Dar cum de timpul ar merge
doar într-o singură direcție, dacă spațiul și energia pot lua și valori negative? De ce
universul ar trebui să fie asimetric pe săgeata timpului? Pentru că astfel nu s-ar
putea merge înapoi în timp, la fel cum se întâmplă cu spațiul?
Dacă merg de la Roma la Milano,mă pot întoarce la Roma, dar dacă azi
vreau să mă merg înapoi în timp nu pot să fac asta. Dar chiar este adevărat că nu
pot face acest lucru?
Problema apare datorită faptului că săgeata timpului este legată de al doilea
principiu al termodinamicii, care susține că entropia universului se mărește mereu.
Entropia este o măsură, numită dezordine, care în realitate corespunde ordinii
cinetice și energetice a obiectelor din univers. Adică, universul în timp se
simetrizează, se răcește, toate lucrurile iau între ele distanțe identice, densitatea
universului se omogenizează și nu mai sunt ale locuri cu materie densă și locuri
goale, dar densitatea devine constantă. În realitate, această situație corespunde unei
ordini și nu unei dezordini, dar fizicienii de la mijlocul lui 1800 au identificat
răcirea universului ca pe un lucru negativ, care acționează împotriva creației
divine, și doar din acest motiv, i-au dat o accepțiune negativă, ca dezordine, pe
când, dintr-un punct de vedere termodinamic, aceasta nouă ne apare ca și ordine.
Termodinamicii au scăpat flatând Biserica și puterea sa în 1800, dând entropiei un
semn negativ în fața simbolului său și astfel fizicienii și preoții au făcut pace.
Deci, dacă entropia în principiu se mărește mereu, atunci și săgeata timpului
merge într-o singură direcție.
În acest context intervine un alt fizician englez, care se numește Penrose și
care începe să supună că al doilea principiu al termodinamicii nu ar fi deloc
adevărat. El susține că în fond “acela este un principiu, în sensul că nu este
demonstrabil, validitatea neputându-i fi demonstrabilă.” Până astăzi doar s-a
constatat faptul că entropia universului s-ar mări mereu, însă, se poate să nu fie
deloc așa, și dacă nu ar fi așa, dogma săgeții timpului ar pica și ea. Penrose ajunge
să presupună că în realitate, măsurarea entropiei nu ar fi legată de energia
sistemului, care se răcește mereu dacă este lăsată în pace, adică fără intervenții
externe universului, care se pare că nu pot exista, ci că entropia ar fi umbra a
altceva, care s-ar suprapune măsurării energiei. Noi credem că entropia măsoară
energia sistemului sub formă de ordine, însă aceasta măsoară de fapt un fel de
parametru ascuns.
Termenul de "parametru ascuns" este folosit intenționat de Bohm, pentru a
explica aceleași fenomene.

Incorectitudinea celui de-al doilea principiu al termodinamicii

Toți știu că doilea principiu al termodinamicii nu este corect, dar toți speră
că incorectitudinea unui astfel de principiu este legată doar de un aspect local,
adică unul care se află în lumea microscopică; dacă al doilea principiu nu este
respectat, mereu se poate crede că există un alt loc îndepărtat, în care se întâmplă
exact opusul specular, astfel încât să egalizeze estimările generale ale entropiei
universale. Există experimente ce demonstrează că într-un spațiu limitat entropia se
poate micșora.
Într-un articol ce poate fi găsit pe internet cu titlul "Săgeata timpului",
(http://www.attraversolospecchio.eu/index.php/argomenti/scienza/2012/02/08/la-freccia-del-tempo/),
este menționat un experiment de termodinamică făcut de Y. Charles Li și Hong
Yang și denumit "Săgeata timpului", publicat pe site-ul de publicații științifice
http://arxiv.org (ianuarie 2012). În acel context se demonstra foarte ușor că entropia
anumitor sisteme de particule de gaz, care erau supuse anumitor operațiuni, se
diminua fără niciun dubiu științific.
În mod asemănător, anumiți oameni de știință s-au jucat cu niște perechi de
fotoni, reușind să alterneze comportamentul lor din trecut, iar asta ar fi posibil doar
dacă săgeata timpului ar fi fost reversibilă, sau dacă timpul ar fi fost non-local, așa
cum susține Bohm.
Un alt exemplu banal, care demonstrează că entropia se poate diminua local,
ne este furnizat de unele reacții din chimia organică, care produc activitate optică,
pornind de la molecule absolut simetrice sau cu amestecuri de reacții total
racemice (cu activitate optică egală cu zero).
Este bine de știut că activitatea optică, adică capacitatea anumitor molecule de a
roti planul luminii la stânga sau la dreapta față de observator, este o măsură a
simetriei universului. Conform celui de-al doilea principiu al termodinamicii,
universul se simetrizează, acesta fiind creat non-simetric. Este imposibil să
construiești o sinteză a unui produs organic care nu are un plan de simetrie pornind
de la o moleculă mai simetrică (care nu are un astfel de plan). În cel mai bun caz o
specie chimică reacționează, distrugându-i simetria, dar producând o pereche de
izomeri oglindă, adică jumătăți de molecule care rotesc planul luminii la dreapta și
o altă jumătate care rotesc planul
luminii, de aceeași cantitate, dar la
stânga, astfel încât să se obțină un
amestec de reacție care va fi
simetric în complexitatea sa.

Dar asta este posibil doar dacă determin să reacționeze un număr par de
molecule: astfel, jumătate va da un rezultat iar cealaltă jumătate va da rezultatul
opus. Dar dacă eu am o singură moleculă care poate reacționa, aceasta trebuie să
furnizeze neapărat o moleculă activă din punct de vedere optic, în absența
izomerului său oglindă. În acest context, am creat activitate optică, adică am
desimetrizat local universul, micșorându-i entropia.
În fizica lui Bohm, faptul că cel de-al doilea principiu al termodinamicii este
estompat local, înseamnă, conform unei viziuni holografice a totului, că entropia
întregului sistem se poate micșora pentru că amănuntul este colegat la tot.

Interpretarea pe care eu o dau modelului dual fizico-cuantic

Pentru fizicieni, utilizarea termenului "parametru ascuns" vrea să spună că
pentru ei există un parametru măsurabil, dar fiindcă nu îl văd, nu îl pot măsura. Din
punct de vedere al programării neurolingvistice (PNL), a identifica ca ascuns un
fenomen care nu se vede, înseamnă că dorești neapărat să crezi într-o idee proprie a
hărții teritoriului, fără a avea în schimb forța de a verifica dacă nu cumva acea
hartă este greșită.
Zilele astea fizicienii caută bozonul lui Higgs, iar presa, care este prea puțin
informată, crede în ceea ce i se administrează, și anume: că bozonul lui Higgs a
fost găsit cu adevărat.
Mari conferințe de presă, un
mare ecou în ziare și în media, dar
adevărul este altul. Purtătorul de
cuvânt a CERN-ului de la Geneva,
în videoclipul conferinței de presă,
nu susține că s-a găsit bozonul lui Higgs, ci spune exact că ... There are strong
evidences of the existence of the Higgs boson…Cu asta vrând să spună că se crede
puternic că acesta există, dar nu că s-a găsit. În locul lui s-au găsit alte lucruri
ciudate, care se comportă diferit de bozonul lui Higgs, dar despre care oamenii de
știință ai CERN-ului spun că sunt, aproape cu siguranță, bozonul pe care îl caută. E
ca și cum ai spune: pentru că mulți copii l-au întrezărit pe Moș Crăciun, acesta
există cu adevărat, chiar dacă este mai degrabă indefinit.
E ușor să înțelegem că în spatele declarațiilor CERN-ului sunt exigențe
politico-economice, și, pentru că nu mai sunt bani, există necesitatea de a explica
europenilor și sponsorilor că mai trebuie aruncați alți bani, pentru a căuta un lucru
care nu există (27 de milioane de euro pentru fiecare experiment efectuat), asta
doar pentru a-i hrăni pe fizicienii noștri. Bineînțeles că ceilalți fizicieni europeni și

mondiali, care nu sunt de acord cu această poziție guvernamentală, nu din motive
științifice, ci doar pentru că ei ciugulesc mai puțini bani pentru cercetările lor, s-au
supărat un pic și duc o luptă împotriva cercetătorilor bozonilor fantomă.
http://video.repubblica.it/dossier/bosone-di-higgs/hack-il-bosone-e-dio/99942/98321
http://www.centrometeoitaliano.it/particella-di-dio-trovato-bosone-higgs/
http://www.giornalettismo.com/archives/407323/e-se-il-bosone-di-higgs-fosse-un-impostore/
http://silvanodonofrio.wordpress.com/2012/07/06/il-bosone-di-higgs-ce-o-non-ce/

În concluzie, a folosi termenul "parametru ascuns" este un semn inconștient
de calm, cum că lucrurile, chiar dacă nu se văd și nu se măsoară, sunt cum au fost
descrise mereu.
Prigogine spune un lucru foarte adevărat, și anume că evoluția se mărește
mereu și nu merge înapoi niciodată. Dar evoluția sistemului este evident legată de
eliminarea dezordinii, înțeleasă ca mișcare browniană a particulelor. Evoluția este
legată de diminuarea haosului. Și dacă Penrose avea dreptate și entropia nu este o
măsură directă a haosului, ci o măsură indirectă? Ipoteza mea de lucru este că
entropia nu ar fi o măsură a haosului, ci o măsură a Conștiinței universale. Aceasta
chiar nu este măsurabilă, pentru că aparține acelei părți din realitate care este
definită ca "reală", adică constantă și neschimbătoare, dar a cărei expresie în
interiorul universului se definește ca și conștiință (cunoaștere) de sine.
În cheia noastră de lectură, conștiința chiar nu este făcută din energie, spațiu
și timp, dar acești trei vectori sunt reprezentarea conștiinței de sine. Conștiința de
sine a conștiinței ar fi măsurabilă și mereu în creștere, în acord cu cele susținute de
Prigogine. Și ar fi logic să fie identificată de fizicieni ca parametru ascuns, dacă
aceasta ar fi reflectarea conștiinței în virtualitate. Fiindcă fizicienii nu cred în
existența unei conștiințe, nu vor putea niciodată să măsoare conștiința, pentru că nu
sunt conștienți că acesta există. De fapt, fiecare vede harta teritoriului în funcție de
cunoașterea pe care o are despre harta teritoriului. Dacă eu cred că elefanții nu
există, nu aș reuși să văd nici măcar unul, așa cum vom vedea imediat printr-un
experiment de fizică cuantică.
Dar entropia, adică dezordinea care se mărește, adică conștiința, care, prin
măsurarea conștiinței de sine, care se mărește mereu, ne oferă cheia de lectură
pentru a interpreta și dualismul undă-particulă.
În baza studiilor făcute de mine prin intermediul hipnozei regresive și a
observațiilor efectuate de fizica modernă, se poate demonstra, pornind de la
modelul fizicii lui Bohm, unde timpul nu există, dar trecutul și viitorul sunt două
ecuații de undă care se unesc într-un prezent etern, putem susține că un fenomen
ne apare ca particulă când privim înspre trecut și ne apare ca undă când
privim înspre viitor.
În realitate, în spatele acestui concept există o viziune mai profundă a
aparentului dualism particulă-undă. Noi percepem un fenomen ca undă atunci când

nu avem cunștiință despre acel fenomen și știm doar că observăm ceva ce există.
Însă când știm perfect ce am observat, pentru că am acceptat să interacționăm cu
acesta, acesta ne apare ca particulă.
Când eu interacționez cu un fenomen în sens fizic, fie acesta o particulă
subatomică sau oricare alt eveniment, acesta îmi apare exact așa cum este construit
în virtualitate, cu masa sa, cu energia sa, cu timpul său, cu spațiul său, cu câmpul
său magnetic și cu câmpul său electric. Fenomenul va apărea localizat perfect,
pentru că eu am interacționat cu acesta în propriul său spațiu și timp. Dar dacă eu
văd că se întâmplă un fenomen fizic, însă nu interacționez DIRECT cu el, știu că
fenomenul există, dar nu voi fi conștient de el. Din punct de vedere fizic acesta îmi
va apărea sub formă de undă, adică din punct de vedere matematic și geometric va
apărea ca o zonă spațio-temporală, unde este posibil să localizez fenomenul (pentru
că știu că există), dar nu știu nici cum este făcut și nici unde este cu exactitate
(pentru că nu sunt conștient de el).
Deci, dacă fotonul mă lovește și mă iluminează, acesta se comportă ca
particulă, dar dacă îl văd cum se lovește de un perete, eu nu interacționez cu el
direct, ci doar văd imaginea interacțiunii sale cu un alt obiect, iar fotonul se va
comporta ca o undă în fața ochilor mei.
În realitate, aspectul dual al virtualității nu ar exista și totul s-ar reduce la
definiția conștiinței, care ar fi ceva ce face și interacționează, pentru că dacă nu
face și nu se manifestă nu există.
Este inutil să subliniem că fizica modernă este total de acord cu acest tip de
viziune a lucrurilor, care îi pune în acord pe Born cu Bohm, cu Prigogine și cu
Penrose, dar și cu Capra, cu Krishnamurti și alți gânditori, de la Kant la Platon.

Dualismul undă-particulă în viața cotidiană

Să luăm câteva exemple din viața cotidiană și să înțelegem cum acest
dualism finit, în realitate, depinde exclusiv de percepția pe care o avem noi asupra
unui fenomen și nu de fenomenul intrinsec.
Eu am în fața mea, în viitorul meu, două alegeri: ori să tai coarda și să-l
salvez pe A, ori să tai altă coardă și să-l salvez pe B. Când mă gândesc la asta
creierul meu va fi invadat de imaginile de interferență ale celor două posibilități de
viitor, legate de cele două posibile acțiuni ale mele. Cu cât încerc mai mult să aleg,
cu atât mai mult nu voi fi capabil să văd bine ce anume să aleg. Între timp, săgeata
timpului avansează iar eu intru în momentul prezent, în care văd nu ceea ce voi
face, ci ceea ce fac.

În prezentul meu aleg să-l salvez pe A. În acel moment, problema mea de
natură ondulatorie și probabilistică dobândește controlul certitudinii și devine
asimilabilă comportamentului particulei noastre subatomice. Aceasta s-a prezentat
ca certitudine când priveam evenimentul dinspre trecut înspre viitor și când aceasta
se prezenta ca incertitudine, deci când își luase aspectul probabilistic și matematic
de undă.
Acum, că l-am salvat pe A, să privim spre trecut și să vedem ce ne amintim.
Ne amintim că în interiorul nostru nu aveam dubii, dar că deja decisesem să-l
salvăm pe A și nu pe B.
Asta se întâmplă pentru că atunci când am devenit conștienți de un fenomen,
timpul neexistând, o astfel de conștientizare modifică trecut virtual, unde acum
avem același nivel de conștiință ca în prezent. Adică, când privesc spre viitor, văd
evenimentele ca undă, dar când privesc spre trecut le văd ca particule. Dar asta
înseamnă și că, fiindcă trecutul este coprezent cu prezentul, în realitate eu nu am
ales niciodată, dar am știut mereu că îl voi salva pe A.
Deci, când privești trecutul din prezent, dispare cu totul ideea existenței
posibilității duale a alegerii. Dar asta nu înseamnă că nu există liber arbitru. Acest
principiu susține că, dacă o alegere a fost făcută, aceasta a fost făcută, când
diversele părți ale conștiinței au decis împreună să recite rolul pe care îl recită.
Neexistând timpul, asta se întâmplă continuu, iar acest aspect garantează un
fel de liber arbitru, care nu este individual, ci în acord cu totalitatea
conștiinței (în spațiu, în timp și în energie). Conștiințele au decis să facă o
experiență despre care știu exact cum se va termina, dar sunt obligate să facă
experiența, coborând în planul material, în dimensiunea noastră, pentru că
necesitatea conștiinței este aceea de a exista, iar pentru a exista trebuie să te
manifești, iar pentru a te manifesta trebuie să faci.
Încă o dată există un acord perfect între cheia noastră de lectură și ideea că
anumite filozofii au un Dumnezeu creator. Acesta știe ce se va întâmpla, dar e
constrâns să trăiască experiența, pentru că nu este suficient să citești cartea, ci
trebuie să interpretezi și rolurile personajelor, trecând de la stadiul de cititor al
cărții la cel de scriitor al cărții. Acesta este pivotul realității virtuale, în care nu
există timp, spațiu și energie. Înainte și după se confundă cu eternul prezent. După
ce termini de citit cartea îți vei da seama că acea carte ai scris-o chiar tu,
pentru că este povestea ta, dar îți vei da seama de asta abia la sfârșit.
Încă o dată, din mit (care este redat prin intermediul poveștilor antice și
moderne) reiese acest concept, fără ca noi să ne dăm seama măcar.
În filmul "Poveste fără de sfârșit" acest mit este celebrat de personajul unui
băiat care descoperă în pod o carte, și care, începând să citească își dă seama că nu
citește doar povestea sa, ci și pe cea a planului nostru universal.

În acea poveste, Atreiu, un băiat care încarnează ideea de Spirit, vrea să o
salveze pe regina lumii poveștilor, care încarnează ideea de Suflet, prin a se
apropia de lumea nimicului, care, ca o pată neagră, va distruge lumea realității
virtuale. Personajele poveștii fără de sfârșit nu sunt altcineva decât noi înșine, care,
inconștient, luptăm împotriva păcălelii în care ne aflăm și împotriva părții obscure
care vrea să ne strivească, unde un animal ciudat, dragonul Noroc, este
reprezentarea fidelității Minții și a faptului că aceasta va fi o armă învingătoare.

Omul își salvează virtualitatea și distruge lumea nimicului, pentru că iubirea
dintre Atreiu și regina copilă a lumii poveștilor (care încarnează adevărata lume,
cea a creației sufletești) este mai puternică decât orice.
Iubirea care leagă sufletul de spirit și conștiința de celelalte conștiințe, o
iubire care nu are nicio legătură cu iubirea pentru zeii religiilor, ci care are de-a
face cu noi înșine și pe care o redescoperim când ne iubim natura noastră originală.
http://it.wikipedia.org/wiki/La_storia_infinita_%28film%29

Aspecte ale aparentului conflict undă-particulă

Pentru a aprofunda conceptul de falsă dualitate între undă și particulă, să
examinăm următorul exemplu: Eu am decis să-l omor pe Caio. Mă prezint în fața
lui cu un cuțit și-l omor. Dacă examinăm acest eveniment trebuie să subliniem
imediat că cea care a decis să recite un rol pentru a înțelege în profunzime
aspectele virtualității a fost conștiința mea, dar trebuie să menționăm că și cel care
se lasă înjunghiat a avut această atitudine. Cu alte cuvinte, eu reușesc să-l omor pe

Caio doar dacă conștiința sa s-a înțeles cu a mea pentru a recita cele două roluri
care erau stabilite încă de la început. Însă, în timpul parcurgerii drumului de
acumulare a cunoașterii există posibilitatea să-ți schimbi propriul rol, rescriind
partea care se trăiește (recită). Asta se întâmplă încontinuu, chiar dacă noi nu
suntem conștienți ce acest eveniment. Eu pot să aleg să nu-l mai ucid pe Caio, dar
doar dacă el este de acord cu mine să modificăm și condiția lui cuantică (așa s-ar
spune în fizica cuantică). Discursul este vechi și noi l-am tot susținut în contexte de
răpire extraterestră, în care se spunea că dacă un răpit nu vrea să iasă din această
problemă, este absolut inutil să încerci să-l scoți, pentru că el apoi reintră cu și mai
multă vehemență dacă conștiința sa a decis să efectueze acea experiență și să recite
acel rol, iar tu nu ai reușit să-l convingi să-și schimbe rolul pe care îl recită chiar el
însuși. Vom vedea imediat cum aceste considerente noi și profunde vor schimba
încă o dată harta teritoriului punându-ne în fața problemei răpirilor, cu posibilitatea
de a o rezolva definitiv.

Viziunea cuantică și domeniul morfogenetic

Am elaborat un experiment de fizică care demonstrează tot ce am subliniat
până acum. Experimentul se poate verifica ușor într-un laborator de fizică a
particulelor, dar poate nici să nu mai fie efectuat, pentru că un astfel de experiment
este format din trei parți, din trei experimente diferite, care au fost deja verificate
din abundență, deducând astfel că previziunile noastre actuale sunt niște
certitudini. Dar cum fizica nu are încrede nici măcar în ea însăși, cine va dori, va
putea să-l verifice foarte ușor.
Să admitem că avem un tun care împușcă electroni și facem astfel încât să se
nască doi electroni în același moment, împușcând unul la dreapta și altul la stânga.
Cei doi electroni gemeni, născuți astfel, au o anumită caracteristică. Aceștia trebuie
să aibă o deplasare opusă, adică, dacă ar fi fost comparabili cu niște titirezi, ar fi
trebuit să se rotească în sens contrarotativ unul față de celălalt.
Dacă unul se învârte la dreapta, celălalt s-ar învârti spre stânga, față de orice
observator (al doilea principiu al termodinamicii). Fizica cuantică susține că astfel
de electroni trebuie să aibă rotire opusă și non-întreagă, ca fermionii (particulele lui
Fermi). Cu alte cuvinte, când doi electroni se nasc împreună, sunt ca doi gemeni
forțați de regulile virtualității să fie un bărbat și o femeie.
Primul electron l-am îndreptat spre mine și pe al doilea l-am îndreptat spre
un perete cu aceleași două găuri, despre care am vorbit deja, în spatele cărora
există ecranul cinematografic, care va exalta comportamentul de undă sau de

particulă. În plus, voi mai pune un al doilea observator, un amic de-al meu, să
observe comportamentul celuilalt electron, cel îndreptat spre cele două găuri.
Dacă este un singur observator, de exemplu eu, care ar observa electronul
care se îndreaptă spre mine, acesta m-ar lovi omorând pachetul de undă, care i se
opune, și eu aș vedea electronul ca particulă, dar nu aș ști ce se întâmplă cu al
doilea electron, pentru că nimeni nu-l monitorizează. Dacă ar exista doar amicul
meu, acesta ar vedea, așa cum am mai subliniat, electronul comportându-se ca
undă și producând pe ecranul cinematografic efectul aspectului de interferență. Dar
dacă există ambii observatori, eu aș vedea electronul ca particulă și i-aș comunica
celuilalt electron să se comporte ca particulă, în analogie cu experimentul lui Alan
Aspect, unde interacțiunea cu un electron produce schimbarea condiției
electronului geamăn. În acest context, amicul meu nu l-ar mai vedea pe cel de-al
doilea electron comportându-se ca o undă, ci l-ar vedea ca pe un proiectil, adică ca
o particulă, fără prezența figurilor de interferență.

Ceea ce se întâmplă este foarte ușor de explicat. Eu am devenit conștient de
primul electron și nu-l mai văd sub formă de undă (condiție de conștientizare
scăzută), ci ca particulă (condiție de conștientizare ridicată). În acest context, cum
cei doi electroni s-au născut împreună și sunt legați ca un eveniment unic, și cel deal doilea electron, dacă l-aș vedea, mi-ar apărea ca particulă. Eu nu-l văd pe cel deal doilea electron, dar sunt conștient că acesta este o particulă. Însă cum
conștientizarea este o măsură a conștiinței, însăși conștiința este anunțată că al
doilea electron este o particulă. Amicul meu are conștiință, dar cum conștiința sa și
a mea este aceeași conștiință, pentru că în esență conștiința este doar una, el va
avea certitudinea că electronul său, cel pe care el îl observă, este o particulă, pentru
că partea mea de conștiința i-a comunicat asta instantaneu. Deci, el va vedea al
doilea electron ca și cum ar fi interacționat cu el. În realitate eu sunt cel care a
interacționat cu el și a văzut particula, dar am comunicat și părții sale de conștiință
informația mea.

Se va demonstra astfel că cele două conștiințe ale noastre sunt legate în
realitate de faimoșii "parametri ascunși ai lui Penrose", dar se va demonstra și că
este suficient ca eu să fac o experiență (adică să fi conștientizat), pentru că
informațiile relative a acesteia vor fi la dispoziția tuturor, într-o akasha generală,
într-o grilă holografică, într-o imensă și virtuală bibliotecă din Alexandria, în care
nimic nu se poate ascunde.
Adică, acest experiment, construit prin suprapunerea a trei experimente de
fizică cuantică, reprezintă explicația științifică a teoriei ultimei maimuțe, susținută
de ideea existenței unui câmp morfogenetic a lui Rupert Sheldrake.
În acest context, dacă eu aș descoperi ceva, acest ceva ar fi la fi la dispoziția
tuturor în lume, chiar și a celor care nu știu nimic despre acest lucru. O maimuță
din regiunea amazoniană descoperă cum să rupă carapacea unui fruct cu o piatră.
La o distanță de milioane de kilometri, o altă maimuță înțelege instantaneu același
lucru.
· http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/campi-mo rfici-o-morfogeneticirisonanza.php
· http://www.animazen.it/campi_morfogenetici.htm l
· http://www.reiki.it/autopoiesi-e-campo-morfogenetico
· http://it.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
· http://www.sheldrake.org/About/biography/

Toate acestea înseamnă că, în momentul în care am făcut o experiență,
aceasta este la dispoziția tuturor. Însă asta nu înseamnă că vor ști toți imediat
despre ce este vorba, dar vor putea ști dacă își doresc asta. Cu alte cuvinte, dacă
vor dori să citească în marea carte a câmpului morfogenetic, aceasta le va oferi
toate informațiile deja prezente, ale tuturor evenimentelor care înainte erau undă,
adică necunoscute, iar apoi au devenit particulă, adică au fost înțelese.
Aș vrea să subliniez aici că înțelegerea are în realitate două nivele, unul real
și altul virtual. Când cineva face experiență, furnizează câmpului morfogenetic
această experiență, care devine imediat disponibilă tuturor. Dar asta nu înseamnă
că este imediat clară în virtualitate pentru toți, pentru că virtualitatea este construită
pe spațiu și timp. Din această cauză, ceea ce se întâmplă imediat în realitate, se
întâmplă și se descoperă în timp în virtualitate. Eu descopăr un lucru și imediat toți
vor ști că este așa la nivel de conștiință. În virtualitate este nevoie de timp pentru ca
un astfel de adevăr să ajungă la nivel conștient. Îți dai seama de asta când o
persoană căreia ai încercat să-i explici un lucru, îți răspunde..."dar știi că în
interiorul meu am știut mereu asta? doar că nu eram conștient de el". În momentul
în care comunicarea verbală din virtualitate amintește de concepte care există deja
în interiorul tău, la nivel de realitate reală, iată că tu știi că acele lucruri cărora nu
le-ai dat niciodată atenție, în realitate se află în tine de milenii.
În orice caz, acest proces prevede ca mai întâi să existe o dorință de a
înțelege, separată de interesele personale, de interferențele extraterestre sau de

orice alt lucru neprevăzut, care nu îți va permite să înțelegi în profunzime. În acest
caz, va trebui să aștepți cu răbdare ca subiectul căruia vrei să-i explici niște lucruri,
să fi atins nivelul de autoconștiență necesar pentru ca tu să decizi că ar fi bine ca el
să stea să te asculte.
Nimeni nu poate fi obligat să meargă la școală, și dacă la început conștiința
sa a decis să interpreteze partea cretinului. Această persoană trebuie lăsată în pace
cu sine însăși, pentru că și rezultatul acesta va fi indispensabil pentru rezultatul
final.

Problema răpirilor din punctul de vedere al dualismului undă-particulă

Tot ce am expus aici până acum ne permite să îmbunătățim sistemul de
eliberare din problema răpirilor extraterestre, dar, în realitate, ne face să ne
îndreptăm atenția nu numai spre răpiți, ci spre toate ființele din univers. Adevăratul
scop al cercetării noastre ni se va arăta la sfârșit, acesta nefiind dorința de a ne
elibera de extratereștri, ci doar dorința de a înțelege cine suntem. Restul se va
întâmpla de la sine; prin urmare, fără a folosi proceduri mecanice făcute să
gonească extratereștrii, să-i ardă sau să-i convertească. Va fi vorba doar de a
înțelege ce suntem, fie ca undă, fie ca particulă, în funcție de dorința de
interacționa, sau de a nu interacționa, cu fenomenele care ne înconjoară. Din
această cauză ne sunt foarte utile declarațiile răpiților eliberați, care, în hipnoză
ofereau declarații clare, dar pentru noi încă obscure, în legătură cu modul în care
erau lucrurile. Primul lucru pe care l-am observat la răpiții eliberați au fost
amintirile vieților trecute, locuri viitoare și peisaje aparținând unor existențe
ciudate. Partea sufletească a acestor subiecți, în hipnoză profundă, susținea că
trebuia să acumuleze experiențele tuturor corpurilor într-un punct unic, corpul
actual, cel real în prezent, pentru că apoi se putea face un salt în ceea ce privește
experiența. Era evident că această conștiință unică se dividea în trei subconștiințe,
corelate cu suflet, minte și spirit. Aceste trei subconștiințe nu erau comutabile între
ele, adică erau separate și independente. Acestea se răspândeau într-o sferă de
acțiune comparabilă cu unda cuantică probabilistică, în care tu ești în timp, în
spațiu și în energie și conștientizarea ta se mărește, cele trei conștiințe, care
formează o undă reală și sferică, se vor aduna într-un singur punct: corpul tău
actual, pentru că în acesta ele vor deveni punctiforme. În acel moment unda
ignoranței tale va deveni conștientă de ea și se va manifesta ca o particulă. În acel
moment vor dispărea toate amintirile vieților trecute, viitoare sau din "alte părți".
Va rămâne doar experiența reală. Iar tu, cu acest corpul unic, vei fi conștient.

Asta li se întâmpla subiecților, fie ei răpiți sau nu, care făceau cu ajutorul
nostru (sau singuri) "experiența conștientizării". Imediat ne veneau în minte acele
cazuri în care, cu toate că sistemul creat de noi funcționa, subiecții răpiți reintrau în
problema răpirilor.
În ultimele experimente efectuate, ținând cont și de povestirile răpiților, în
hipnoză apărea clar că, conceptul-cheie era eliminarea problemei liniei timpului.
Cu alte cuvinte, partea sufletească a subiecților răpiți, încă neintegrată în conștiința
virtuală, era sfătuită să șteargă fenomenele de răpire din propria existență. Sau se
intra într-un trecut trăit, iar în momentul în care răpitul avea în fața sa extraterestrul
i se cerea să modifice evenimentele, noi fiind încurajați de faptul că nu se trăia un
vis sau o amintire, ci se trăia o scenă din trecut, care corespundea prezentului
nostru. Îi ceream sufletului să nu mai aibă de-a face cu extraterestrul, iar sufletul
producea un fel de undă, un flash luminos, după care lucrurile se schimbau,
extratereștrii nu mai erau prezenți și subiectul era readus urgent acasă de aceleași
ființe gri - servitorii ascultători.
Într-un al treilea exemplu, am folosit tehnicile Triade Color Testului, o
simulare mentală idealo-simbolică, în care subiectul, arhetipic, ia legătura cu
realitatea sa de răpit și o modifică, mișcând doar forțe arhetipice, fără să mai fie
nevoie să vadă sau să retrăiască orice fel de amintiri. În această tehnică i se cerea
subiectului să unească cele trei sfere simbolice, a sufletului, a minții și a spiritului,
făcându-le să fuzioneze într-o singură sferă unică și transparentă, care există în
realitate, dincolo de mecanismul dualității - o sferă transparentă (invizibilă),
capabilă să reprezinte Conștiința Integrată. În toate aceste cazuri, nu ne-am dat
seama că folosisem simbolismul undă-particulă. Cu alte cuvinte, noi nu mai
ceream sufletului să ucidă extraterestrul, sau să-l pulverizeze, pentru că, așa cum

ne atenționau multe suflete, acest lucru era contrar unui principiu fundamental.
Sufletul nu este aici pentru a distruge pe cineva. În realitate noi îi ceream
sufletului, sau mai bine spus conștiinței sale, să decidă dacă mai vrea sau nu să
interacționeze cu extratereștrii. Acesta, luând decizia de a nu mai avea de-a face cu
ei, decidea și de a dori să nu fi mai avut de-a face cu ei vreodată. Cu alte cuvinte,
prin voința sa decidea că în această virtualitate, ea ar fi apărut în fața problemei
extraterestre ca undă, adică din punct de vedere al fizicii s-ar asemănă cu acea
expresie a non-interacțiunii matematice. Devenind sferă transparentă ea se făcea
invizibilă extraterestrului, pentru că extraterestrul nu ar fi mai putut să o găsească
și să o localizeze ca particulă în universul virtual. Prin arderea extraterestrului ea
nu ucidea extraterestrul, dar refuza, prin actul său de voință, interacțiunea cu
acesta, transformând extraterestrul din particulă, adică realitatea fizică din fața ei,
în undă, unde probabilitatea ca extraterestrul să fie în fața ei exista, dar
probabilitatea ca acesta să fie în fața sa în acel punct era infinită. Este vorba de o
undă, de care tu ești conștient că există, dar cu care nu vrei să interacționezi.
Reanalizând cazurile unde sistemul nostru nu funcționase, înțelegeam
perfect că eșecul era de așteptat. Subiectul răpit, care unește sufletul, mintea și
spiritul într-o sferă transparentă în noul sistem Triade Color Test Dinamico Flash
(TCTDF), pe care îl vom publica imediat după această lucrare, forma o esență
nouă, care, în realitate era adevărata și originala esență a conștiinței - o sferă fără
culori, complet transparentă, asta pentru că era compusă din toate culorile.
Conștiința integrată se manifestă mereu în hipnoză la genul masculin, și nu la
feminin cum se întâmpla înainte, evidențiindu-și natura androgină. Aceasta, fiind
integrată, este conștientă de spațiu, timp și energie, dar nu știe încă de ce se află în
acel corp (corpul subiectului) și nu cunoaște pe deplin experiența sa, dar știe că
ceva sau cineva, la începutul universului, a divizat-o în trei părți, necomutabile
între ele, folosind tehnologia unor mașinării. Ea, odată ce și-a unit cele trei părți,
nu mai poate fi luată de alții. Nu mai poate fi niciodată manevrată și nici nu mai
este vizibilă pentru extraterestru sau pentru cei cu care ea decide să nu
interacționeze.
În anumite cazuri, când conștiința integrată decide să interacționeze iar cu
acest fenomen, voința sa o va transforma din undă în particulă, făcându-se vizibilă
în fața extraterestrului.
În cazurile unor răpiți eliberați care au conștiința integrată (sfera
transparentă), aceștia vedeau cum extraterestrul intră în casă și încearcă să-l
răpească pe frate, aceștia opunându-se instinctiv acestei situații. În acel moment
conștiința integrată decide să intre în jocul părților și să interacționeze cu acest
fenomen, răpitul devenind iar vizibil, trecând la condiția de particulă și
abandonând aspectul cuantic ondulatoriu. În acel moment, actul tău de voință
decide că tu vrei să interacționezi iar cu problema răpirilor. Tu redevii astfel vizibil

extraterestrului, pentru că ai decis să interacționezi cu acesta. Asta înseamnă că
extraterestrul va putea să interacționeze iar cu tine.
Oricum ei nu te vor mai putea lua, dar a doua zi dimineață se poate să
descoperi pe corp semnele unei ipotetice încăierări fizico-mentală.
Toate aceste observații ne-au permis să modificăm partea originală
experimentală a TCT-ului dinamic, făcându-l utilizabil pentru toți, fără să mai fie
nevoie de o interfață care să gestioneze pentru tine această problemă. Această
interfață era cândva identificabilă în grupul de colaboratori care lucrau cu cel care
scrie. Fiecare trebuie să fie capabil să lucreze asupra sa, după ce a înțeles foarte
bine care sunt condițiile din jurul problemei pe care trebuie să o înfrunte.
Într-un context mai amplu, noi putem decide în fața oricărui eveniment, dacă
dorim să-l trăim și să interacționăm cu acesta, devenind astfel particulă în fața
acestuia, sau, dacă nu vrem să interacționăm cu acesta, rămânând în condiția
cuantică de undă. Aspectul ondulator corespunde dorinței de a nu deveni conștient
de un eveniment sau de a refuza interacțiunea cu acesta, pe când aspectul de
particulă își asumă semnificația lui "a face" și a lui "a interacționa".

Analogii între fizica atomului și structura universului

Universul bohmian nu
numai că nu este local, dar e
și virtual și fractal. Asta
înseamnă că ceea ce este în
mic este identic cu ceea ce
este în mare. Holograma,
dacă este fărâmițată în
bucățele mici, va conține în
părțile mici informații despre
toată holograma, dar cu o
definire mai mică. De fapt,
dacă examinăm structura
atomică, ne dăm seama că
aceasta este structurată pe
șapte nivele energetice,
identificabile de cele șapte
numere cuantice primare
"n". Fiecare număr cuantic,
de la una la șapte, identifică

un fel de carapace, sau mai bine spus o zonă de
spațiu-timp unde există probabilitatea de a găsi
electroni. Astfel de electroni trăiesc în spații cu
forme specifice și sunt identificați ca orbitali.
Complexitatea acestor spații se amplifică,
începând de la nivelul cel mai apropiat de
nucleu și ajungând până la cel de-al șaptelea
nivel, unde există orbitali de tipul s, p, d, f, g, cu
forme
tot
mai
complicate,
conform
aproximărilor lui Schrodinger.
Orbitalii apar ca niște locuri existențiale, unde electronul este și undă și
particulă. Electronul nu poate să ajungă nucleul, pentru că, dacă ar intra în nucleu,
din cauza efectului Casimir, ar depăși viteza luminii. Nucleul este pentru el o zonă
unde nu are voie să intre. În nucleu, pe de altă parte, se presupune că există exact
alte șapte nivele energetice, unde se distrează neutronii și protonii. Cele șapte
nivele energetice mimează cele șapte nivele ale conștiinței universului descris în
această lucrare?
În culturile orientale ființa umană este alcătuită din șapte corpuri,
identificabile prin șapte chakre, poziționate arhetipic pe o axă verticală, aproape
identificând diferitele corpuri pe care noi le-am avea aici și la nivelele energetice
superioare (în termeni de înălțime, nu în ceea ce privește nivelul conștiinței). În
conformitate cu ce am afirmat mai înainte, cu cât o persoană este mai evoluată, cu
atât mai mult conștiința sa staționează într-un spațiu-timp energetic mai mic,
focalizat într-un plan tot mai jos (și nu mai înalt, așa cum vrea să ne facă să credem
cultura new age și forțele care o guvernează). În lumea electronilor doar cei de pe
orbita externă fac experiența reacțiilor chimice, pentru că ceilalți, nu coparticipă
niciodată la existență, nici măcar prin a le influența indirect. Tot așa, ființele din
planurile superioare decid să gestioneze acțiunile noastre, pentru folosul și
consumul lor, dar în realitate noi suntem cei care conduc jocul.
http://isoladellagnosi.wordpress.com/category/esp/.

Încă o dată constatăm că în spatele poveștilor culturii new age se ascund
adevăruri arhetipice, din păcate manipulate în semnificația esențială a lucrurilor.
Este un mod de a spune minciuni, prezentând realitatea virtuală într-o lumină falsă
și tendențioasă, însă unde, este salvată idea numărului șapte, și unde semnificația
simbolică a acestui număr ascunde adevăruri mult mai profunde decât tâmpeniile
numerologice.

Concluzii

Am ajuns la finalul călătoriei.
În cele trei articole "Geneza" am înfruntat mitul creației în conexiune cu
prezența unor specii extraterestre pe planeta noastră. Am identificat originea,
forma, proveniența, legăturile cu lumea istoriei acestei planete și cu mitul junghian.
Am folosit lumea arhetipurilor pentru a identifica exact viitorul nostru, am
construit structura universului, fie el arhetipic sau fizic, folosindu-ne de cea mai
modernă mecanică cuantică. Am consolidat conceptele de suflet, minte și spirit, nu
doar din punct de vedere ezoteric, dar și fizic, definindu-i ca pe un grup de vectori,
am identificat adevăratul raport dintre entropie și conștiință, am construit un model
care dizolvă ideea dualismului și care răspunde cerințelor fizice a unui sistem undă
- particulă, conform cunoașterii pe care o avem despre fenomenul pe care îl
studiem. Apoi mai știm că putem să integrăm cele trei componente ale triadei
într-o nouă (dar în realitate veche și primordială) componentă, numită Conștiință
Integrată (CI), care poate decide dacă să interacționeze sau nu cu virtualitatea
universală, am răspuns la întrebarea finală: de ce suntem aici și de ce universul se
comportă așa, manifestându-se într-un prezent etern, unde funcția de unde cuantice
ale viitorului și ale trecutului se întâlnesc.

Nu putem decât să subliniem că această cheia de lectură este universală,
adică poate să satisfacă toate cerințele experimentale ale fizicii moderne și pe cele
istorice ale filozofiei antropozofice.
Acum va fi clar pentru toți că omul nu poate să se lipsească de cele trei
componente ale sale - suflet, minte și spirit - pentru că lipsindu-se chiar și doar de
una dintre ele periclitează drumul către obținerea conștiinței integrate,
nepermițându-i undei conștiinței să se răsfrângă într-o singură particulă, particula
lui Dumnezeu, esența noastră, fără a deranja bozonii improbabili a lui Higgs,
probabil foarte ușor de produs prin intermediul voinței acelei o mie de
experimentatori, care, în acea zi vroiau neapărat să o vadă și deci să o și autocreeze.
· http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo.php?id=20901
· http://www.psico.univ.trieste.it/labs/mislab/Validit%C3%A0.pdf
· http://utenti.multimania.it/liceo_dallaglio/Imetodi.htm
· http://www.oocities.org/tcantalupi/libro.html

Dincolo de concluzii

Pornind de la acest ultim tablou al situației, mi s-a permis să mai fac și alte
comentarii asupra problemei răpirilor extraterestre, în care m-am trezit direct
implicat, în această cercetare strânsă, de-acum ajunsă la final după câteva decenii
de studiu. În ultima perioadă, percepția mea față de fenomenul răpirilor s-a
modificat categoric, iar asta se poate înțelege foarte ușor prin parcurgerea scrierilor
mele, pornind de la primele și ajungând până la ultimele.
La început credeam că fenomenul răpirilor era un fenomen cu precădere
fizic și tehnologic, unde omul era victima inocentă, iar extraterestrul personajul
rău. Încetul cu încetul, răpirii tehnologice i s-a alăturat și una extracorporală, cu
puternice conținuturi și evocări ezoterice, unde extraterestrul fără corp fura energia
răpitului, la fel ca demonii antichității. În căutarea celor care provocau această
situație, i-am găsit imediat pe extratereștrii din dimensiunea solidă a universului pe
de-o parte și pe cei din dimensiunea imaterială pe de altă parte. În spatele lor
existau adevărații instigatori din acest nivel al universului, identificabili în doi
pseudo-zei (cel alb și cel negru, cel bun și cel rău, fiecare fiind sinergetic
contrapartea celuilalt, simboluri ale unui univers fals și dual). Acum știm că
adevărații patroni ai acestei piese de teatru se află încă și mai sus, uneori luând
forma figurilor angelice, iar alteori arătând la fel ca noi.
Acești falși alter ego erau niște înșelători și mai perfizi, pentru că, pe de o
parte nu se puteau prezenta sub o altă formă decât a lor, iar pe de alta nu puteau
spune lucruri neadevărate, dar încercau din răsputeri să facă astfel încât să se

recepționeze un mesaj fals. Sunt niște subiecți care îți atrag atenția prin faptul că
sunt dispuși să te considere unul dintre ei, asta ca premiu dacă te ridici spre lumea
lor, pe când, adevărul este că ei sunt cei care ar trebui să coboare în a noastră,
pentru a deveni mai conștienți, la fel ca noi.
Aceste ființe, folosindu-se de orgoliul tău puternic, îți spun că ești un ales și
că te afli pe același nivel cu ei, când în realitate tu ești doar o persoană, parțial
conștientă, pe care ei vor să o scoată din acest nivel virtual. Sunt subiecți care te
consideră un trădător în cazul în care nu faci ce vor ei. Aceștia te văd ca pe unul
dintre ei, dar care a avut curajul (ei ar spune naivitatea) să facă experiență. Dacă te
revolți față de modul lor de a gândi ești considerat un trădător al intereselor lor,
care la început erau și ale tale, pe când în realitate tu reprezinți evoluția spre
cunoașterea totală a Sinelui. Servitorii lor din acest plan existențial, care nu sunt
conștienți de faptul că sunt servitori, întunecați de orgoliul lor, ne-ar numi trădători
și ar spune că Sufletul este doar un alt parazit uman inutil, de care trebui să ne
debarasăm cât mai curând. Nimeni nu este vinovat pentru această situație, pentru
că în realitate nu există nicio vină - acestea sunt doar acțiuni motivate de lipsa de
cunoaștere.
Astfel am ajuns să înțelegem că problema răpirilor extraterestre conținea în
interiorul său cu totul alte probleme, printre care: structura universului dual, fizica
cuantică, conceptul "noi ca Dumnezeu", descoperirea sufletului, a minții și a
spiritului ca părți integrate ale unei conștiințe, mai întâi integrată și la sfârșit
cosmică, gata să se recunoască ca și Conștiință Eternă.
Și iată că apare o altă nuanță a întregii povești, care cu siguranță nu poate fi
trecută cu vederea. Problema răpirilor nu constă în cum putem să eliminăm
extratereștrii. Acesta a fost doar punctul nostru de plecare. Adevărata problemă
constă în cum să-i determinăm de oameni să devină conștienți de ei înșiși. În
momentul în care mi-am dat seama de asta, în capul meu toată paradigma s-a
schimbat. Nu mai trebuie să salvăm umanitatea de extratereștrii, ci să o salvăm de
ea însăși, de acea parte încă neevoluată din ea însăși. Problema de a avea sau nu
suflet era mutată în a fi unde sau particule în fața conceptului de experiență. Cu
alte cuvinte, această problemă nu aparținea doar răpiților, ci caracteriza întreaga
umanitate, fie ea de aici sau din celelalte locuri locuite din univers.
Răpitul trăiește problema într-un fel, dar cel care nu este răpit, fie că are sau
nu suflet, trebuie să se considere o marionetă în mâinile celor care conduc cu
adevărat jocul - ființa din "planurile superioare", cel care se diferențiază de tine
doar pentru că nu vrea să-și murdărească mâinile făcând experiență, cel care în
fiecare zi (în fiecare Yugă) te împiedică să devii conștient, pentru ca tu să nu
înțelegi niciodată adevăratul joc și natura jucătorilor.

Deci, adevărata salvare a omului stă în trezirea conștiinței

Pentru a obține cunoașterea trebuie să ți-o dorești printr-un puternic act de
voință. În acest context, răpitul care nu vrea să trăiască experiența eliberării sale,
nu se va elibera niciodată, nici de răpitorii săi fizici și nici de cei fără corp, nici de
cei care i-a creat, și nici măcar de cei din planurile superioare - adevărații arhitecți
ai păcălelii.
Trebuie precizat că tot ce am exprimat până acum nu este fructul unei
viziuni fantasmagorice de-a mea, ci este fructul a două abordări mentale diferite:
cea a rațiunii emisferei stângi și cea a percepției sensibile (pe care foarte mult timp
am neglijat-o) a emisferei mele drepte. Dar la toate acestea mai trebuie adăugat că
nu sunt eu unicul care susține aceste ipoteze de lucru, de vreme ce zilnic descopăr
alte persoane de pe această planetă care au perceput exact ce am perceput și eu dea lungul studiilor mele; toți pot verifica personal drumul pe care l-am parcurs eu și
pe cel parcurs de alții. Toți pot să experimenteze asta și să meargă să vadă și să
înțeleagă că ceea ce am perceput eu este cu totul adevărat.
Acest articol se încheie cu un îndemn la a Trăi Experiența. Nu vă încredeți
în cel care vă vorbește, ci mergeți chiar voi să verificați. Cereți-i Conștiinței
voastre să vă ducă unde este realitatea și observați-o direct. În acel moment veți
înțelege lucruri pe care le-ați știut mereu, vă veți aminti cine sunteți și veți reîncepe
să existați.
Până la urmă, când toți au înțeles asta, în acel moment, toate conștiințele, ca
într-o imensă ședință a proprietarilor, își vor decide viitorul. Dar nu vor exista
discursuri interminabile despre ce să facă și despre ce să nu facă - să construiască
un alt univers, să-l distrugă pe acesta, să se întoarcă la Sursă...De fapt, toate
conștiințele vor fi trăit deja aceleași experiențe și vor gândi la fel. Vor decide să-și
construiască lumea lor fericită, un univers oarecum virtual, dar măcar făcut cum
vrei tu și nu cum vrea vreo ființă inconștientă, pentru care nu va mai exista nici un
loc pentru a exista.
Atunci de ce să nu începem să lucrăm chiar acum cu conștiințele și
cunoștințele noastre, pentru realizarea viitoarei noastre lumi fericite? Până la urmă
ce am tot afirmat până acum? Dacă faci, te manifești și exiști, dacă nu faci, nu
exiști.
"Obiectivul cercetării științifice este acela de a găsi o funcție matematică care să predice
viitorul, pornind din prezent. Asta înseamnă că noi căutăm ceva de tipul ψ (t).Din moment ce
timpul nu există, o astfel de funcție nu poate exista. Asta înseamnă că știința nu va reuși în
scopul său de a prevedea viitorul din prezent. Orice funcție ψ (t) poate fi doar funcția unor
înregistrări care există. Universul este ceva mai mult decât niște înregistrări care există, și este
ceea ce încercăm să spunem când afirmăm că timpul nu există. Din acest motiv, funcția ψ (t)
poate fi doar o descriere parțială. În cel mai bun caz, știința poate descrie doar parțial lumea. "
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Formalism matematic

Generalizând expresia ecuației lui Schrodinger pentru un sistem cu mai
multe particule, se obține următoarea formă:

Densitatea probabilității

este o funcție reală definită de

Faza complexă depinde de variabila reală

, deci se poate scrie

Ecuația lui Schrodinger poate fi subdivizată în două ecuații pereche care iau
în considerație termenii reali și imaginari:

unde prima relație este o ecuație de continuitate, care exprimă probabilitatea, pe
când ultima este o relație care exprimă energia totală ca sumă a energiei potențiale,
a potențialului cuantic și a energiilor cinetice. Q este potențialul cuantic și poate fi
extras din relație.

Entanglementul cuantic sau corelarea cuantică este un fenomen cuantic,
lipsit de analog clasic, în care fiecare stare cuantică a unui ansamblu de două sau
mai multe sisteme fizice depinde de starea fiecărui sistem, chiar dacă acestea sunt
spațial separate. Uneori în italiană este definit cu termenul "non-separație" ("nonseparabilità"). Asta implică prezența unor corelații la distanță între cantitățile
fizice observabile ale sistemelor implicate, determinând caracterul non-local al
teoriei. Această ipoteză este emisă pentru prima dată în 1926 de către Erwin
Schrodinger, acesta fiind și primul care a introdus în 1935 termenul de
"entanglement" (care înseamnă "încurcătură", "amestec"), într-o recenzie a
faimosului articol despre paradoxul EPR.
Conform mecanicii cuantice este posibil să se realizeze un ansamblu format
din două particule, astfel încât oricare ar fi valoarea unei anumite proprietăți
observabile asumată de una dintre cele două particule, aceasta ar influența
instantaneu valoarea corespondentă a celeilalte, care va rezulta a fi invariabil egală
și opusă primei, cu toate că teoria postulează imposibilitatea de a prezice cu
siguranță rezultatul unei măsurători. Asta rămâne adevărat și în cazul în care cele
două particule ar fi distanțate, fără nicio limitare spațială. În practică se pot obține
două particule care ar trebui să aibă, conform teoriei, o astfel de caracteristică,
făcându-le să interacționeze oportun sau introducându-le într-un proces natural
care să le genereze în același moment (de exemplu o scădere radioactivă), astfel
încât să fie descrise de aceeași stare cuantică globală, care ar menține
caracteristicile indefinite până la executarea unei măsurători pe una dintre copiile
de particule. Entanglementul este una dintre proprietățile mecanicii cuantice care
i-a determinat pe Einstein și pe alții să pună sub semnul întrebării principiile
acesteia. În 1935, același Einstein, Boris Podolsky și Nathan Rosen, au formulat
celebrul paradox EPR (din inițiativa celor trei oameni de știință), care evidenția,
exact ca paradoxal, fenomenul de entanglement. Acesta s-a născut prin asumarea a
trei ipoteze: principiul de realitate, principiul de locație și completitudinea
mecanicii cuantice. Pentru ca paradoxul să fie rezolvat era necesar ca una dintre
ipoteze să cadă, dar considerându-le pe primele două cu siguranță adevărate și
destul de evidente, autorii au ajuns la concluzia că mecanica cuantică este
incompletă (adică conține variabile ascunse). În realitate era vorba despre o eroare
de fond, evidențiată în 1964 de Bell printr-o demonstrație, aspirând la o teorie a
variabilelor ascunse care să reproducă previziunile mecanicii cuantice, a
incompatibilității dintre principiile de locație și cele de realitate. Interpretarea cea
mai comună a mecanicii cuantice (interpretarea lui Copenaghen) contemplă
simultan aspecte locale (teoria cuantică a câmpurilor) și non-locale, refuzând
principiul de realitate, pe când, de exemplu, interpretarea lui Bohm, care este o
teorie tipică a variabilelor ascunse, afirmă principiul de realitate, excluzându-l pe

cel de locație. În orice caz, mecanica cuantică a demonstrat că este capabilă să
producă previziuni experimentale corecte, până la o precizie nemaiatinsă înainte și
corelațiile asociate fenomenului de entanglement cuantic au fost efectiv observate.
La începutul anilor '80, Alain Aspect și alții au făcut o serie de experimente
extrem de exacte, care au demonstrat, atunci când corelațiile au fost măsurate, că
acestea urmează previziunile mecanicii cuantice. Mai recent (1998) Zeilinger și
alții au îmbunătățit experimentele de acest fel, confirmând rezultate în acord cu
previziunile teoretice. Entanglementul cuantic este baza tehnologiilor emergente,
cum ar fi computerele cuantice și criptografia cuantică, și a permis experimente
relative în ceea ce privește teletransportul cuantic, pe care se sprijină toate
speranțele pentru noi tehnologii.
Cu toate că nu se pot transmite informații doar prin intermediul
entanglement, utilizarea unui canal clasic de comunicare în conjuncție cu o stare
entangled permite teletransportul unei stări cuantice, care altfel ar fi imposibil,
pentru că ar fi necesară o cantitate infinită de informații pentru a putea fi
determinat.
În actul practic, ca și consecință a teoremei de no-cloning cuantic, această
informație bogată, oricum nu poate fi citită integral, dar poate totuși să fie
introdusă în calcule. Să luăm acum două sisteme care nu interacționează A și B, la
care sunt asociate spațiile lui Hilbert HA și HB. Spațiul lui Hilbert al sistemului
compus, conform postulatelor mecanicii cuantice, este produsul tensorial.

Dacă primul sistem este în starea
iar al doilea este în starea
,
starea sistemului compus este
Astfel de stări sunt denumite stări separabile. Fiind date două baze
și
asociate cu observabilii
și
, este posibil să scriem stările pure de
deasupra ca

,
pentru o alegere certă a coeficienților complecși și
cea mai generală a lui
, care are forma

și

. Acesta nu este starea

Dacă această stare nu este separabilă e denumită stare entangled .

Entropia

Cuantificarea entanglementului este un pas înainte important pentru o mai
bună înțelegere a fenomenului. Metoda matricelor de densitate ne furnizează o
măsurătoare formală a entanglementului. Dacă |Ψ> este sistemul compus,
operatorul de proiecție pentru această stare este

Să definim matricea de densitate a sistemului A, un operator linear în spațiul
lui Hilbert al sistemului A, ca urmă a lui ρT în baza sistemului B:

De exemplu, matricea de densitate a lui A pentru starea entangled discutată
mai sus este

iar matricea de densitate a lui A pentru starea pură discutată deasupra rezultă

Acesta este doar operatorul de proiecție a lui |ψ〉A. Se observă că matricea
de densitate a sistemului compus, ρT,ia și această formă. Asta nu ne uimește, dacă
am presupus că starea sistemului compus ar fi pură. În general, fiind dată o matrice
de densitate ρ, putem calcula cantitatea.

unde k este constanta lui Boltzmann, iar urma este luată pe spațiul H în care e
definită ρ. Rezultă că S este exact entropia sistemului corespondent lui H. Entropia
oricărei stări e zero, dacă nu aveți incertitudini față de starea sistemului. Entropia
fiecăruia dintre subsisteme a stării entangled examinat precedent este kln 2, care se

poate demonstra că este entropia maximă pentru un sistem cu un singur nivel. Dacă
sistemul este pur în ansamblul său, entropia subsistemelor sale poate fi folosită
pentru a măsura gradul lor de corelație cu celelalte subsisteme. Se mai poate
demonstra și că operatorii unitari care acționează asupra unei stări, cum ar fi
evoluția temporală extrasă din ecuația lui Schrodinger, lăsând entropia
neschimbată. Deci, reversibilitatea unui proces este legată de variația entropiei
sale, acesta fiind un rezultat profund, care leagă mecanica cuantică de informatică
și termodinamică.
În plus, dacă este adevărat că cei trei vectori ai conștiinței sufletului, minții
și spiritului sunt perpendiculari între ei și nu se pot suprapune dacă sunt
exprimabili ca și stări cuantice, suma celor trei produse vectoriale, a energiei și
timpului, a energiei și spațiului și a spațiului și timpului, derivate în timp, în spațiu
și în energie, produce un rezultat nul.
Deci, conștiința, exprimată ca sumă a variațiilor celor trei vectori ale
conștientizărilor, a căror părți măsurabile în virtualitatea conștiinței însăși (care nu
poate fi măsurabilă, pentru că realitatea reală este imuabilă), se pot considera
punctiforme la începutul și la sfârșitul virtualității. În momentul în care cele trei
conștiințe devin reale, acestea devin comutabile pentru că devin punctiforme și se
pot suprapune cu adevărat într-un punct adimensional.
Traducere în limba română de A.B.
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http://piatracubica.blogspot.ro/2013/05/geneza-ii-de-corrado-malanga.html
http://humano-x.blogspot.ro/2013/05/geneza-2-corrado-malanga.html
http://www.youtube.com/user/ArchivioMalanga
http://www.corradomalanga.com/coma/
http://coma.opide.net/
http://stopalienabductions.wordpress.com/

