
 
 

(despre interpretarea Testului de Autoevaluare  - TAV) 
 
 
 

 Introducere 
  
 A trecut un an de la construcția site-ului "Ufomachine Reloaded" și hainele 
noastre se schimbă iarăși.  
 Într-un an de activitate au fost atinse multe obiective, atât la nivel de 
comunicare, cât și în ceea ce privește cercetarea.  
 Unul dintre obiective pe care ni le fixasem la începutul anului 2009 era 
construcția unei baze de date, care la finalul anului, adică după 365 de zile, ne-ar fi 
putut furniza informații mai clare în legătură cu fenomenul de abductions (răpiri 
extraterestre). Din acest motiv, ne-am gândit împreună cu webmasterul nostru să 
construim o bază de date, care în decursul unui an de zile ar fi putu să ne ofere 
răspunsuri statistice în legătură cu fenomenul răpirilor extraterestre.  
 Astfel, am decis să transformăm Testul de autoevaluare (TAV) într-un 
modul electronic care sa poată fi completat în timp real, on line. Datele care au 
reieșit din toate modulele primite ar fi putut constitui o bază de date de o anumită 
valoare.  
 În plus, ne-am fi putut folosi de o bază de date cu totul "statistică" pentru a 
încerca să obținem unele informații despre poporul răpiților, dar și despre cei care 
completau sau ar fi completat testul electronic.  
 Câți ne-ar fi scris într-un solar? Și câți dintre aceștia ar fi răpiți, conform 
testului nostru și a criteriilor noastre de apreciere? Construisem deja un astfel de 
test cu mai mulți ani în urmă, utilizând suporturi complet diferite. Pe atunci eram 
legați de un ziar specializat, care a publicat prima tentativă de a testa poporul 
italian, prin intermediul a doar 13 întrebări. În prezent aveam la dispoziție 
Internetul.  
 O statistică efectuată pe Internet are o anumită valoare, pentru că ajunge la 
mai multe persoane, dar trebuie subliniat și că poporul de pe Internet nu reprezintă 
totalitatea eșantionului statistic.  



 Copiii sub 10 ani și bătrânii de peste 70 de ani, de obicei, nu stau pe web. În 
plus, eșantionul analizat de noi nu este unul statistic, ci este un eșantion preselectat.  
 Cu alte cuvinte, cel care alege să completeze testul TAV (Test de 
Autoevaluare) este o persoană care este atrasă, în mod inconștient, de tematicile 
noastre. Ceea ce vrem să spunem este că rezultatul statisticilor pe care vi le 
propunem acum nu reprezintă un test fotografic al populației italiene, ci doar o 
parte din aceasta, sensibilizată deja de problema interferențelor extraterestre. O 
populație care caută pe Internet niște răspunsuri, pentru că este interesată de 
această problemă și nu pentru că ar fi un subiect luat la întâmplare. Cu alte cuvinte, 
pentru a da un exemplu, care să fie clar pentru toată lumea, este ca și când am 
întreba un câine fără stăpân, închis într-un centru de protecție a animalelor, ce 
părere are de stăpânul său. Pentru a avea o imagine corectă a hărții teritoriului care 
ne înconjoară, ar trebui să întrebăm toți câinii, sau cel puțin un eșantion statistic, și 
nu un eșantion care s-a autoselectat singur sau pe care l-am selectat noi. Ar fi ca și 
când i-am întreba doar pe comuniști ce părerea au despre cei de dreapta sau 
viceversa... 
 Acest tip de statistică nu ar avea nicio valoare științifică.  
 Aici apare problema selecției informațiilor și a evaluării acestora.  
 Problema selecției am subliniat-o deja, oprindu-ne asupra faptului că acest 
eșantion nu este unul consistent din punct de vedere statistic, dacă se ține cont de 
populația italiană, dar este consistent din punct de vedere statistic dacă se ține cont 
de toți cei care au probleme legate de o stare generală de rău, stare ce ar putea 
semăna cu problemele exogene planetei noastre.  Din acest grup de persoane, doar 
cei care pot naviga pe Internet pot intra în contact cu testul nostru și pot răspunde 
la întrebări. Ceilalți, chiar dacă fac parte din clasa de persoane cu probleme ce pot 
fi relaționate cu interferențele extraterestre, pot fi luate în calculul statistic, dar 
ținând cont de anumiți parametri, care ne indică câte persoane au acces în Italia la 
Internet.  
 Deci, problema nu este aceea de a publica niște informații, ci aceea de a 
oferi o interpretare corectă din punct de vedere statistic, în baza informațiilor 
colectate.  
 Cunoaștem cu toții vrăjelile de la Exit Poll-urile politice și știm că unele 
dintre firmele care efectuează aceste statistici sunt aliate cu puterea politică, și, 
deci, în timpul alegerilor, înainte ca urnele să se închidă, tind să îndrepte 
rezultatele spre un anumit candidat, furnizând informații oportune modificate și 
Usum Delfini (Usum Delfini este o expresie ce derivă din faptul că unele știri din 
Francia antică erau modificate în mod politic pentru a-i servi Delfinului, adică 
viitorului rege al Franciei). 
 Deci, în această lucrare, vom prezenta datele nude ce derivă din ancheta 
noastră, dar vom ține cont și de o raționalizare în baza cunoștințelor noastre și nu 



în baza tentativelor de a modifica rezultatul final al anchetei noastre, așa cum fac 
unele grupuri ufologice de pe teritoriul țării noastre.  
 Publicarea datelor vor fi de folos și celor care vor dori să le folosească 
pentru a contesta concluziile noastre, propunând alte alternative.  
 Trebuie să subliniem faptul că multe grupuri ufologice italiene nu și-au 
exprimat niciodată păreri tehnice despre modul nostru de a opera, ci s-au limitat la 
a denigra persoanele care lucrează la acest proiect, fără a furniza explicații valide, 
ci unele legate de un rasism care probabil are legătură cu niște interese ce nu pot fi 
dezvăluite. 
 
 Cum au fost colectate informațiile 
 
 Datele utilizate de noi în această lucrare derivă exclusiv din baza de date de 
pe site-ul celui care scrie.  
 Trebuie subliniat faptul că aceste date au fost monitorizate din data de 6 
ianuarie 2009 și până în data de 23 decembrie 2009. Testele de autoevaluare care 
au intrat în baza noastră de date, nu sunt singurele teste de autoevaluare pe care   
le-am elaborat. De fapt, altele sunt resursele care ne-au permis pe parcursul acestui 
an să evaluăm testul de autoevaluare. Un canal alternativ a fost adresa mea de 
email, prin care foarte multe persoane mi-au trimis testul completat. M-au 
contactat în privat, pentru ca eu să le analizez testul. Un alt număr de teste derivă 
din site-ul "Sentistoria", teste care au fost analizate de alți operatori. Alte teste 
provin de pe contul de Facebook. Însă, informațiile analizate în această lucrare 
provin exclusiv de pe site-ul www.ufomachine.org. 
 Sistemul de colectare a informațiilor de pe www.ufomachine.org este 
complet criptat. Subiectul care completează TAV-ul (Testul de autoevaluare) 
rămâne anonim și este caracterizat de o serie de numere și litere. Sistemul automat 
îmi trimite prin email un cod cu enumerarea răspunsurilor. La finalul analizei 
testului, analistul, adică autorul acestei lucrări, intră pe site și cere decriptarea 
numelui celui care a completat testul. Doar în acest moment apare un email de 
referință, la care putem expedia răspunsuri sau cereri cu clarificări. Cu alte cuvinte, 
eu încep să conversez cu subiectul care a completat testul doar după ce l-am 
analizat. 
 Testul are 94 de câmpuri, pe care subiectul trebuie să le completeze. Primele 
trei câmpuri sunt datele de identificare ale celui care a completat testul, care în 
ceastă lucrare vor fi șterse, din motive de confidențialitate.  
 
 Informațiile analizate cu ajutorul criteriilor stabilite de noi  
 



 Este important de remarcat faptul că criteriile de pozitivitate sau 
negativitatea ale unui TAV  au fost foarte bine conturate, dar  doar în baza 
răspunsurilor obținute, ci și în baza confruntării unui eșantion important de teste cu 
autorii testul.   
 
 

Test de Autoevaluare  (TAV) 
versiunea 4.3 

(vă rugăm să dați răspunsuri detaliate acolo unde ați vrea să răspundeți doar cu "da") 
 

Email: 
Sex: 
Vârstă: 
Oraș: 
Acest test a mai fost evaluat de cineva înainte? 
Dacă a mai fost evaluat, de către cine? 
 
(datele vor rămâne anonime, fiind folosite doar în scopuri statistice sau pentru o recontactare ulterioară) 

 
 1. Ți-a curs vreodată sânge nas, dintr-o singură nară? Dacă da, din care? 
 2. Ai avut probleme cu auzul doar la o singură ureche? Ai auzit vreodată sunete ciudate? 
Dacă da, cu care dintre cele două urechi?  
 3. Ai cicatrice pe care nu știi cum ți le-ai făcut? 
 4. Ai suferit crize depresive? 
 5. Ai visat vreodată o persoană identică cu tine, o copie de-a ta? 
 6. Ai visat vreodată sau ai avut senzația că ai proveni de pe altă planetă?  
 7. Ai găsit obiecte care să fie mutate, în mod ciudat, de la locul lor, fie cele de pe corp 
(inele, lanțuri, piercing, etc.), fie cele din  mediul unde trăiești?   
 8. Ai visat vreodată că cineva ți-a introdus ceva în cavitatea nazală, în ureche,într-un 
ochi sau în organele genitale? 
 9. Ai văzut sau ai visat o ființă care să nu fie la fel ca noi? 
  

Dacă da: 
 a)Cât de înaltă era? 
 b) Cum era îmbrăcată? 
 c) Ce miros avea? 
 d) Câte degete avea la mână și cum erau acestea? 
 e) Cum era craniul său? 
 f) Cum era părul? 
 g) Ce culoare avea pielea sa? 
 h) Cum comunica cu tine? 
 i)  Îți dădea impresia că este pozitivă, indiferentă sau negativă? 
 
 10. Te-ai trezit vreodată cu pielea colorată în galben? 



 11. Ai avut vreodată impresia că nu-ți recunoști vreo cunoștință sau că nu te recunoști pe 
tine însuți? Ți s-a întâmplat să te simți diferit din punct de vedere fizic, după care să urmeze o 
scurtă criză de identitate?  
 12. Ai visat vreodată că ai un fiu care nu este din această lume? 
 13. Ai visat că trăiești sau că ești condus într-o locație tehnologică? 
 14. Practici meditație, tehnici de relaxare, de vindecare sau arte marțiale? 
 15. Ai văzut sau ai visat ființe care să aibă pupilele verticale, ca la pisici? 
  

Dacă da: 
 a)Cât erau de înalte? 
 b)Cum erau îmbrăcate? 
 c)Ce miros aveau? 
 d)Câte degete aveau și cum arătau acestea? 
 e)Cum era craniul? 
 f)Cum era părul? 
 g)Ce culoare avea pielea? 
 h)Cum comunicau cu tine? 
 i)Ți se păreau pozitive, indiferente sau negative? 
 
 16. Ai visat vreodată că ești dus într-un loc subteran? 
 17. Ai visat vreodată niște șopârle care merg în poziție verticală sau vreo altă creatură 
similară? 
 18. Ai visat vreo ființă mică și luminoasă, asemenea unui copil de lumină? 
 19. Dacă ești de sex feminin: Ai crezut vreodată că ești însărcinată, dar apoi s-a dovedit 
că nu este așa? 
 20. Ai visat că întreții raporturi sexuale cu o altă creatură? 
  

Dacă ești de sex masculin: 
 a)Puteai interacționa cu ea? 
 b)Te puteai mișca? 
 c)Puteai mișca ochii? 
 d)Cât de înaltă era creatura? 
 e)Câte degete avea la mâini? 
 f) Cum arăta chipul său? 
 g)Cum avea părul? 
 h) Ai avut erecție? 
 i)Ți-au luat sânge? 
 
 
 
 Dacă ești de sex feminin: 
 a)Cât era de înalt? 
 b) Îl puteai deosebi de mediul înconjurător? 
 c) A acționat împotriva voinței tale? 
 d)Câte ființe erau prezente? 
 e)Li se putea distinge chipul? 



 f)Ți-au luat sânge? 
 g) Era o situație stresantă? 
 h) Era o situație normală? 
 i) Era o situație plăcută? 
 
 21. Ai visat vreodată că ești supus sau că faci operații chirurgicale? 
 22. Ai visat vreodată că te afli  sau că ești dus într-un spital ciudat? 
 23. Te-ai trezit vreodată fără pijama sau cu o parte a pijamalei pusă pe dos sau invers? 
 24. Ai sângele cu RH negativ, sau unul dintre părinții tăi are RH negativ? 
 25. Ai avut momente când te-ai simțit paralizat în pat, putând mișca doar bulbii oculari?  
 26. Poți îndoi limba spre interiorul cavității bucale fără să te ajuți de cerul gurii? 
 27. Ai perceput vreodată mirosuri sau zgomote ciudate, fără să poți identifica de unde 
provin?Dacă da, cu ce ocazie? 
 28. Ai avut vreodată senzația că pierzi noțiunea timpului (missing time), chiar și pentru 
câteva secunde? Dacă da, care au fost episoadele cele mai ciudate? 
 29. Unul dintre părinții tăi ți-a povestit vreodată că a văzut sau a visat niște creaturi 
ciudate?  
 30. Cineva din familia ta suferă de polidactilie (prezența mai multor degete la mâini sau 
la picioare)? 
 31. Cineva din familia ta suferă de pinguecula (creșterea unei membrane în interiorul 
ochiului)? 
 32. Cineva din familia ta suferă de apariția unor membrane între degete?  
 33. Ai pe una dintre cele două tibii, în apropierea genunchiului sau a gleznei o cicatrice 
care ar putea semăna cu o arsură de țigară? Dacă da, în ce zonă și la care picior? 
 34. Cineva din familia ta are rudiment de coadă (o excrescență în zona lombară, ca un 
fel de coadă mică)? 
 35. Te-ai trezit vreodată din somn cu senzația că ești acoperit cu o gelatină ciudată și 
lipicioasă?  
 36. Te-ai trezit vreodată mort de oboseală?  
 37. Ai avut vreodată dificultăți în a înghiți (deglutiție)?  
 38. Ai visat vreodată militari? 
 39. Ai sub piele, în spatele unuia dintre pavilioanele auriculare (în spatele urechii), în 
zona unde urechea se prinde de craniu, un obiect mic, ca o biluță ? Dacă da, în spatele cărei 
urechi?  
 40. Ai văzut sau ai visat figuri angelice sau demonice, mai ales când erai copil? Dacă da, 
cum arătau și unde se aflau?  
 41. Ai suferit atacuri de panică neprevăzute în timpul vizitelor la dentist sau la medic?  
 42. Te-ai gândit vreodată că părinții tăi nu ar fi părinții tăi adevărați?  
 43. Ai visat că ai ceva (un fel de ochi) în centrul frunții?  
 44. Ți-a fost vreodată foarte sete, aparent fără niciun motiv, astfel încât să bei multă apă, 
atât în timpul zilei, cât și noaptea?  
 45. Ai avut vreodată OBE (experiențe în afara corpului)? 
 46. Ai avut amintiri sau vise pe care să le atribui unor vieți trecute? Dacă da, poți să le 
povestești?  
 47. Ai visat vreodată că ești introdus într-un container/ cilindru sau că ai văzut pe alții 
aflându-se într-un container/ cilindru?  



 48. Ai scris sau ai vorbit, în vis sau în realitate, într-o limbă pe care practic nu o 
cunoști? 
 49. Ai scris vreodată în mod specular (în oglindă), de la stânga spre dreapta, la fel cum 
făcea Leonardo da Vinci (bustrofedon)? 
 50. Ești dreptaci, stângaci sau ambidextru?  
 51. Ai visat vreodată că ești diferit din punct de vedere fizic față de cum ești în realitate, 
atât ca aspect fizic cât și ca stare de spirit?  
 52. Ai avut vreodată senzația că treci prin pereții, podeaua sau prin tavanul dormitorului 
tău?  
 53. Ai văzut sau ai visat un OZN? Dacă da, unde și cât de aproape era? 
 54. Ai văzut sau ai visat insecte foarte mari? Dacă da, cum arătau acestea și unde se 
aflau?  
 55. Ai visat scene de război, unde tu lupți ca într-un joc video? 
 56. Ai luat vreodată substanțe stupefiante, medicamente antidepresive sau pentru boli 
psihice? Dacă da, pentru ce perioadă de timp?  
 57. Ai fost protagonistul unor fenomene pe care le-ai putea defini ca fiind paranormale?  
 
 
 
 
 
 
 
 58. Când încrucișezi mâinile care deget este deasupra, cel de la mâna stângă sau cel de 
la dreapta? 

    
 

 
 59. Ai avut vreodată senzația că corpul tău este traversat de o vibrație foarte intensă?  
 60. Ai abilități artistice sau creative? Cânți, compui muzică, scrii poezie sau povești, 
desenezi, pictezi, reciți, dansezi sau altceva?  
  
 
 Interpretarea testului de autoevaluare 
 



 Observațiile pentru interpretarea unui test ca acesta sunt furnizate pentru a-i 
ajuta pe toți să fie capabili să ofere o interpretare corectă persoanelor care vor să 
fie evaluate prin intermediul acestui test. TAV-ul este primul instrument cu 
adevărat eficient, prin care putem înțelege dacă un subiect a fost obiectul unei 
interferențe extraterestre. Cum ar putea oare un test, prin intermediul unor simple 
întrebări, să furnizeze un răspuns corect? 
 Testul, ca oricare alt test existent pe fața acestei planete, încearcă să 
înțeleagă dacă subiectul examinat intră într-o categorie de subiecți care au în 
comun o serie de răspunsuri la un anumit stimul. În acest caz stimulul este 
întrebarea și răspunsul ne va spune de ce categorie sau grup aparține subiectul. 
 Un grup de persoane este acel număr de persoane sau de indivizi 
caracterizați de ceva ce au în comun. Aici acel ceva ce au în comun sunt 
răspunsurile. Deci, este vorba de a găsi întrebările potrivite pentru a face astfel 
încât persoanele răpite să se recunoască în întrebările formulate și să răspundă în 
mod corect, prin stimulii lor interni inconștienți.  
 Pentru a fi sigur că prinde toți peștii, pescarul construiește o plasă mare, care 
să ocupe mult spațiu, capabilă să captureze toți peștii care trec pe acolo. Dar dacă 
eu vreau să capturez doar peștii mici, trebuie să fac o plasă cu ochi mici. Însă, 
procedând astfel, vom prindenpeștii mari. Este evident că această plasă nu 
funcționează doar ținând cont de mărimea ochilor. O plasă sigură și eficientă este o 
plasă care așteaptă ca peștele să treacă, ca apoi să convingă peștele dorit să intre 
singur în ea. În acest mod peștele se autoselectează și cel prins este cu siguranță cel 
pe care îl dorim noi.   
 În mod normal nu există niciun pește care să vrea să fie capturat. Există însă 
un tip de pește care vrea, în mod inconștient, să fie salvat de rechin și preferă să 
intre în plasă decât să fie mâncat. Deci, testul se numește "de autoevaluare" pentru 
că subiectul care se apucă să facă testul, îl face pentru că are în interiorul său o 
pulsație inconștientă care îi spune să îl facă.  
 Să ne punem pentru o clipă în pielea unui răpit de extratereștri. El, la nivel 
conștient, nu știe că este răpit, dar la nivel inconștient știe totul. Vede un test, așa 
cum este al nostru, și, inconștientul său îi dă automat ordinul să facă testul, pentru 
a aduce la nivel conștient situația sa, de care el vrea, în mod inconștient, să scape.   
 Aici trebuie remarcat faptul că, dacă subiectul s-ar fi simțit bine cu 
extratereștrii, chiar și fără să cunoască realitatea la nivel inconștient, nu ar fi avut 
nicio atracție să facă testul. Însă, inconștientul, în mod inconștient, se răzvrătește 
față de această situație, denunțând foarte clar acest aspect opresiv.  
 Subiectul face testul și apoi îmi scrie, spunându-mi: 
 Am făcut testul de autoevaluare, dar unde sunt răspunsurile pentru a mă 
evalua?  
 



 Iar eu îi răspund că el, făcând testul, deja s-a evaluat.  
 Subiectul își manifestă uimirea și eu îi explic că, dacă a simțit nevoia să facă 
testul, ceva l-a împins să-l facă și asta nu este ceva întâmplător, ci are o cauză.  
 Păi atunci toți cei care fac testul trebuie să fie considerați răpiți? 
 Sigur că nu.  
 Doar cei care fac testul și sunt sănătoși la cap trebui să fie considerați răpiți.  
 Un schizofrenic adevărat, care se știe că nu are nicio mijlocire cu 
subconștientul, nefiind capabil să medieze semnalele pe care i le comunică 
exteriorul, va crede, și uneori chiar va spera, să fie răpit de extratereștri, pentru a 
compensa astfel carența de afecțiune. 
 
 Nimeni nu mă crede, dar eu am fost ales de extratereștrii... îl vom auzi pe 
schizofrenic spunându-ne. 
 
 Trebuie spus că testul nu este suficient pentru a stabili cu exactitate 
apartenența la categoria răpiților. Ar fi ca și cum am spune că printr-un punct trece 
doar o singură linie, ceea ce nu este adevărat. Mai trebuie subliniat și că multe 
dintre persoanele care ne-au trimis testul completat au rezultat ca fiind într-adevăr 
răpite, primind astfel un rezultat pozitiv la test.   
 Acest lucru arată că procesul de autoevaluare inconștientă, provocat de 
însăși existența testului, funcționează foarte bine.  
 
 Cantitatea și calitatea întrebărilor 
 
 Testul este fructul examinării atente a mai multor răpiți. Astfel de subiecți au 
suferit aceleași experiențe negative, din care se nasc aceleași vise, aceleași frici, 
descrieri ale acelorași medii, aceleași fapte și circumstanțe, aceleași senzații de rău. 
 După ce am examinat destul de profund o sută dintre aceste cazuri și după ce 
am ascultat istorisirile lor, s-a născut primul test, care, în versiunea originală, avea 
doar treisprezece întrebări. Pe parcurs, cu cât întâlneam tot mai mulți răpiți, 
modificam și testul, în funcție de noile informații pe care le obțineam.  
 În forma sa actuală, testul conține în jur de 60 de întrebări, dar cu siguranță 
va fi îmbunătățit pe viitor, eliminându-se  unele dintre întrebările care nu par a fi 
interesante, înlocuindu-le cu altele, care să aibă un impact emotiv mult mai mare.  
 De exemplu: ne dădusem seama că subiecții răpiți pierdeau mereu o mare 
cantitate de sânge din nas, aproape mereu din nara dreaptă. Dacă acest fapt s-ar fi 
dator unui simplu epistaxis, subiectul nu ar fi dat prea mare importanță întrebării în 
sine, dar, dacă pierderea de sânge din nas ar fi fost corelată, în mod inconștient, cu 
un episod de răpire, acest aspect ar fi provocat un anumit stres inconștient în cel 
care răspundea la întrebare... ai pierdut vreodată sânge din nas?... 

http://en.wiktionary.org/wiki/epistaxis


 De ce mă întreabă asta? Ce legătură are să pierzi sânge din nas? 
 La nivel conștient, tulburarea pe care cineva o simte când răspunde la 
această întrebare este fructul unei acțiuni inconștiente. Inconștientul recunoaște în 
acea întrebare o caracteristică a fenomenului de răpire, și, doar simpla citire a 
întrebării produce stres.  
 Inconștientul, în fața unor solicitări de acest tip, înțelege că cel care a propus 
testul înțelege că subiectul este implicat în răpirile extraterestre. Totul se petrece la 
nivel inconștient. În acest punct, subiectul mă contactează și îmi spune... cu 
inocență... 
 
 Am făcut testul propus de dumneavoastră... nu ați vrea să aruncați și 
dumneavoastră o privire asupra lui?  
 
 Iată că, în acel moment, subiectul s-a autoevaluat singur! Inconștientul său  
s-a recunoscut în interiorul fenomenului, dar nu numai: l-a recunoscut și pe cel 
care propune testul ca fiind, poate, cineva care înțelege fenomenul, datorită 
faptului că îi cunoaște parametrii.  
 Câte întrebări trebuie să aibă un test pentru a fi exact?  
 Testele care tind să clasifice persoanele, de obicei, sunt lungi și neclare. 
Trebuie să se răspundă la sute de întrebări, așa cum este testul numit Minnesota, 
pentru a verifica tulburările psihice ce ar putea exista în mintea unui pacient 
ipotetic.  
 În realitate, întrebările sunt foarte multe pentru că nu se știe ce plasă ar 
trebui utilizată pentru a prinde peștii. Astfel că se aruncă toate plasele pe care 
cineva le are la dispoziție, în speranța că aceștia vor rămâne prinși  cel puțin în una 
dintre ele. 
 Noi credem că cel mai bun test de clasificare care poate exista este cel 
alcătuit dintr-o singură întrebare. O întrebare la care dacă răspunzi cu da faci parte 
din grupul respectiv de persoane, iar dacă răspunzi cu nu înseamnă că te afli în 
afara grupului. Un astfel de test nu există încă, pentru că noi vrem să subliniem și 
faptul că fenomenul răpirilor extraterestre ne este cu totul cunoscut, în cele mai 
mici detalii. Cei care propun teste lungi, cu foarte multe întrebări, sunt departe de a 
fi înțeles, față de cei care propun teste cu puține întrebări. Un test scurt este capabil 
să-și atingă ținta din mai puține lovituri. Deci, cei care lucrează cu teste mai scurte, 
cunosc mai bine problema respectivă.  
 TAV-ul are puține întrebări, construite în baza multor ani de experiență și de 
discuții cu răpiți.  
 
 Cum am pus întrebările 
 



 Într-un test de acest tip, care este un test clasic de tip proiectiv, nu trebuie să 
se facă aluzii în legătură cu obiectul testului. 
 Dacă un test ca acesta ar vrea să stabilească dacă subiectul care se supune 
acestuia a mai avut de-a  face cu un extraterestru pe această planetă, asta înseamnă 
că acest cuvânt ("extraterestru") nu trebuie fie menționat. Această problemă este 
rezolvată formulând întrebările mereu într-un mod indirect. 
 
 Exemplu: 

Ai văzut vreodată un extraterestru? - aceasta este o întrebare greșită! 
Ai visat vreodată ființe care nu sunt la fel ca noi? - întrebare corectă! 

 
 
 Calitatea și cantitatea răspunsurilor afirmative 
 
 Nu trebuie să credem că răspunsurile afirmative la întrebări ar putea fi 
relaționate cu o posibilă răpire.  
 Numărul răspunsurilor afirmative e doar unul dintre criteriile care sunt 
utilizate, dar nu este singurul criteriu. Trebuie să se țină cont dacă subiectul are în 
memoria sa anumite amintiri vagi, în legătură cu ceva ce nu reușește să plaseze în 
sfera raționalului. Aceste amintiri sunt diferite de la răpit la răpit. Unii răpiți, la 
nivel conștient, ar putea să nu-și amintească nimic. Deci, trebuie să evaluăm atât 
componenta conștientă, prin numărul de răspunsuri pozitive, cât și pe cea 
inconștientă, prin calitatea unor răspunsuri, lăsând de-o parte răspunsul pozitiv.  
 
 Exemplu: 
 Subiectul care răspunde pozitiv la toate întrebările este aproape cu siguranță 
răpit, dar un subiect care răspunde negativ la toate întrebările, dar care la întrebarea 
Ai pierdut vreodată sânge din nas? răspunde: Nu. Dar odată am visat niște 
creaturi ciudate, înalte de un metru și douăzeci de centimetri, cu patru degete la 
mâini și cu degetul mare opozabil, care îmi băgau un bisturiu în nara dreaptă, 
provocându-mi o mare durere, vorbindu-mi în minte și spunându-mi că făceau 
asta pentru binele meu... trebuie și acesta să fie considerat, la primul nivel al 
investigației, ca fiind și el răpit. De fapt, subconștientul răpitul ar putea să nu-și 
amintească nimic la nivel conștient despre experiențele cu extratereștrii, dar 
inconștientul ar putea lua drept pretext orice întrebare care nu intră în contextul 
testului, pentru a-l determina pe subiect, în mod inconștient, să povestească 
experiențe care vor să fie, trebuie să fie, se dorește ca ele să fie povestite. În mod 
inconștient, subiectul vrea să fie descoperit. E ca și când i-ar spune 
interlocutorului:  



 Îți dau toate elementele pe care le dețin. Descoperă tu faptul că eu sunt răpit 
și spune-mi și mie... spune-i subconștientului meu, care încă nu știe acest lucru.  
 În aceste cazuri-limită, experiența noastră a putut evidenția că TAV-ul 
greșește doar într-un sens, adică încearcă să recunoască toți răpiții, dar pe unii nu 
reușește să-i recunoască (un procent de aproximativ 2%). TAV-ul nu greșește 
niciodată în sens opus, adică nu ia niciodată drept răpit adevărat un fals răpit.  
 În plus, răpitul care a fost judecat în mod greșit ca fiind în afara problemei, 
insistă mereu pentru o altă investigație, ca și când inconștientul său ar insista ca el 
să-și rezolve situația. Subiectul de acest tip, după ce a primit răspuns negativ la 
testul TAV, adică i s-a spus că nu este răpit, apare iarăși, spunând că la unele 
întrebări a răspuns greșit și răspunde încă o dată la ele, dar acum în mod corect. 
Subiectul încerca să se păcălească pe el însuși.  
 Exemplu: 
 Ai o cicatrice pe tibia stângă care arată așa și așa?  
 Primul răspuns: Nu. 
 După câteva zile: Da, într-adevăr, am verificat și... ehm... nu-mi dădusem 
niciodată seama. Da, am o cicatrice care pare a fie exact ca cea descrisă în test... 
 Din acest motiv este indispensabil să utilizăm mai multe metode de intrare a 
informațiilor, care să găsească și să corectează ceea ce a fost deja trimis prima data 
din TAV.  
 
 Răspunsurile de falsă negație 
 
 Aș vrea să aprofundez în această situație semnificația pe care o are un 
răspuns negativ și când acesta trebuie să fie considerat ca atare.  
 În test, un răspuns este considerat negativ dacă subiectul răspunde cu NU.  
 Ai visat sau ai văzut vreodată ființe diferite de noi? NU! 
 Dar ce valoare să dăm celorlalte tipuri de negație?  
 
 Să examinăm următoarele răspunsuri: 
 Nu-mi amintesc. 
 Nu știu. 
 
 Din punctul de vedere al gramaticii transformaționale, când un subiect se 
exprimă prin aceste cuvinte, el descrie harta teritoriului său. Dacă cuvintele nu sunt 
clare, sau dacă subiectul exagerează, generalizează sau distorsionează prin anumite 
expresii, neurolingvistul știe că în acel punct există o eroare de vizualizare a 
teritoriului.  



 Din această observație se poate recupera o mai bună imagine a teritoriului, 
făcându-l pe subiect să reflecteze asupra a ceea ce a spus, astfel încât, utilizând 
expresii diferite, să construiască, în sens invers, o hartă mai bună a teritoriului.  
 Astfel, în timp ce expresia "nu îmi aduc aminte" trebuie să fie interpretată 
după cum urmează: ... știu că am o amintire, dar nu știu unde am pus-o în memorie 
... expresia "nu știu" nu are niciun sens.  Să dăm un exemplu: Câți ani ai? Nu 
știu...Cum adică nu știi? Trebuie să știi, pentru că altfel ai grave probleme 
neuronale. Sau: Câți ani ai? Nu îmi aduc aminte...Este foarte clar că în acest caz 
informația există, dar subiectul nu mai știe unde a pus-o în mintea sa. Când apar în 
test aceste două negații, trebuie neapărat să se facă niște aprofundări.  
  
 Întrebările care trebuie puse pentru aprofundare sună cam așa:  
 Ce altceva nu-ți mai amintești? 
 Nu îți amintești toate lucrurile în același mod sau sunt lucruri pe care nu ți le 
amintești mai bine?  
 Care sunt celelalte lucruri pe care nu le știi?  
 Lucrurile pe care nu le știi sunt bune sau rele? 
 
 Ne-am putea aștepta ca subiectul să răspundă că nu știe de ce nu poate ști, 
având în vedere că nu-și amintește, dar, prin această frază se agață adesea 
"neamintirea"  cu alte "neamitiri", care sunt cu totul diferite de "nu îmi amintesc" și 
pe care vrem să le scoatem la suprafață, dar care oricum ancorează prin intermediul 
canalelor VAK (vizual, auditiv, cenestezic) și episodul pe care vrem să îl 
dezgropăm.  
 Nu vrem să ne apucăm să prezentăm tehnici de PNL (Programare 
Neurolingvistică) în această lucrare, ci vrem doar să semnalăm că negațiile adesea 
ascund niște afirmații ascunse. În timp ce în spatele unui "nu îmi amintesc" se 
poate ascunde o negație adevărată, în spatele lui "nu știu" se ascunde mereu un 
răspuns neașteptat.  
 
 Analiza aprofundată a răspunsurilor 
 
 Ai pierdut vreodată sânge dintr-o singură nară (din care?) 
 Răspuns afirmativ - Posibil Răpit (PA). Răspunsul prin care afirmă că a 
pierdut sânge din ambele nări este considerat un răspuns negativ. Trebuie 
considerat pozitiv și răspunsul de pierdere de sânge din nara stângă dacă subiectul 
este stângaci. În acest caz, trebuie să se verifice răspunsul de la întrebarea 2. La 
stângaci, problemele de la urechi tind să fie mai mereu pe partea stângă, pe când la 
dreptaci pe partea dreaptă.  
 



 Ai avut vreodată probleme cu auzul (la o singură ureche? la care dintre cele 
două?), sub formă de sunete ciudate?  
 Răspuns afirmativ - PA. Urechea dreaptă pentru dreptaci și urechea stângă 
pentru stângaci.  
 Să se verifice și întrebările 39 și 58. Subiectul dreptaci trebuie să aibă un 
eventual microcip în spatele urechii drepte, dar dacă este stângaci în spatele urechii 
stângi.  
 Întrebarea 58 vrea să verifice modul în care funcționează creierul, scoțând în 
evidență lobul predominant.  
 
 Ai pe corp cicatrice pe care nu-ți amintești cum ți le-ai făcut? 
 Răspunsul negativ nu anulează rezultatul pozitiv (PA) al testului, pentru că 
la nivel inconștient, subiectul, chiar dacă are cicatricele respective, nu este mereu 
capabil să răspundă pozitiv. I se va spune să controleze încă o dată.  
 
 Ai avut vreodată crize depresive? 
 Răspunsul negativ nu anulează rezultatul testului, dar un răspuns pozitiv îl 
întărește. Cea mai mare parte a depresivilor ar răspunde afirmativ, dar trebuie să 
reamintim că răpitul este depresiv (ciclotimic), dar depresivul cronic este un fals 
răpit.  
  
 Ai avut vreodată impresia că ai văzut, sau ai visat, o copie de-a ta?  
 Răspunsul negativ nu anulează rezultatul pozitiv al testului, dar o un răspuns 
pozitiv poate întări rezultatul final pozitiv. 
 
 Ai visat vreodată sau ai avut senzația că ai proveni de pe altă planetă?  
  Un răspuns pozitiv întărește rezultatul pozitiv al testului. Un răspuns negativ 
nu influențează rezultatul final.  
 
 Ai găsit obiecte care să fie mutate, în mod ciudat, de la locul lor, fie cele de 
pe corp (inele, lanțuri, piercing, etc.), fie cele din  mediul unde trăiești? 
 Un răspuns pozitiv confirmă prezența interferenței extraterestre. Un răspuns 
negativ nu influențează posibilitatea unui rezultat final pozitiv al testului.  
 
 Ai visat vreodată că cineva ți-a introdus ceva în cavitatea nazală, în 
ureche,într-un ochi sau în organele genitale? 
 Un răspuns pozitiv confirmă prezența interferenței extraterestre. Un răspuns 
negativ nu influențează posibilitatea unui rezultat final pozitiv al testului. 
 
 Ai văzut sau ai visat o ființă care să nu fie la fel ca noi? 



Dacă da: 
 a)Cât de înaltă era? 
 b) Cum era îmbrăcată? 
 c) Ce miros avea? 
 d) Câte degete avea la mână și cum erau acestea? 
 e) Cum era craniul său? 
 f) Cum era părul? 
 g) Ce culoare avea pielea sa? 
 h) Cum comunica cu tine? 
 i)  Îți dădea impresia că este pozitivă, indiferentă sau negativă? 
 Lipsa unui răspuns pozitiv la această întrebare anulează puternic 
posibilitatea ca subiectul să fie cu adevărat răpit, dar nu exclude diferite forme de 
parazitare, dincolo de răpirea fizică reală.  
  
 Te-ai trezit vreodată cu pielea colorată în galben? 
 Un răspuns negativ poate să exprime doar faptul că subiectul nu a avut acel 
tip de experiență, putând fi totuși răpit, pe când un răspuns pozitiv clar reprezintă 
un puternică indicație a răpirii.  
 
 Ai avut vreodată impresia că nu-ți recunoști vreo cunoștință sau că nu te 
recunoști pe tine însuți? Ți s-a întâmplat să te simți diferit din punct de vedere 
fizic, după care să urmeze o scurtă criză de identitate? 
 Orice tip de răspuns este întărit de natura celorlalte răspunsuri. Cu alte 
cuvinte, dacă răspunsurile sunt pozitive, subiectul s-ar putea să fi suferit de missing 
time, dar dacă celelalte răspunsuri sunt negative, subiectul ar putea să fie doar 
paranoic.  
 
 Ai visat vreodată că ai un fiu care nu este din această lume? 
 Răspunsul pozitiv este un semn de răpire, mai ales în cazul femeilor. La 
bărbați răspunsul nu este determinant.  
 
 Ai visat că trăiești sau că ești condus într-o locație tehnologică? 
 Răspunsul pozitiv are valoare doar în a întări tendința testului, în funcție de 
celelalte întrebări. 
 
 Practici meditație, tehnici de relaxare, de vindecare sau arte marțiale? 
 Răspunsul pozitiv are valoare doar în a întări tendința testului, în funcție de 
celelalte întrebări.  
 
 Ai văzut sau ai visat ființe care să aibă pupilele verticale, ca la pisici? 



Dacă da: 
 a)Cât erau de înalte? 
 b)Cum erau îmbrăcate? 
 c)Ce miros aveau? 
 d)Câte degete aveau și cum arătau acestea? 
 e)Cum era craniul? 
 f)Cum era părul? 
 g)Ce culoare avea pielea? 
 h)Cum comunicau cu tine? 
 i)Ți se păreau pozitive, indiferente sau negative? 
 Răspunsurile negative întăresc tendința spre un puternic rezultat negativ al 
testului.  
 
 Ai visat vreodată că ești dus într-un loc subteran? 
 Subiecții răpiți au cu toții acest tip de vise. Dacă răspunsul este pozitiv, 
acesta are un impact puternic asupra unui rezultat final pozitiv. Un răspuns negativ 
nu influențează natura rezultatului final.  
 
 Ai visat vreodată niște șopârle care merg în poziție verticală sau vreo altă 
creatură similară? 
 Un răspuns pozitiv indică cu tărie prezența răpirilor. Un rezultat negativ nu 
este fundamental pentru un rezultat final pozitiv sau negativ al testului.  
 
 Ai visat vreo ființă mică și luminoasă, asemenea unui copil de lumină? 
 Un răspuns pozitiv întărește puternic răspunsul final pozitiv al testului, chiar 
dacă în unele cazuri există subiecți care sunt doar parazitați, dar care nu sunt răpiți 
și în mod fizic. Noi nu ne ocupăm de aceștia din urmă.  
 
 Dacă ești de sex feminin: Ai crezut vreodată că ești însărcinată, dar apoi s-a 
dovedit că nu este așa? 
 Răspunsul pozitiv în cazul femeilor mărește probabilitatea de răpire. Acest 
răspuns va fi evaluat, unde este posibil, și cu prezența unor analize medicale, care 
să demonstreze că în acea perioadă femeia avea un procent ridicat de prolactină în 
sânge. Trebuie verificat și modul de alimentare din acele perioade, care tind să se 
modifice substanțial (subiecții vegetarieni pot să prezinte puternice tendințe 
carnivore). 
 
 Ai visat că întreții raporturi sexuale cu o altă creatură? 

Dacă ești de sex masculin: 
 a)Puteai interacționa cu ea? 



 b)Te puteai mișca? 
 c)Puteai mișca ochii? 
 d)Cât de înaltă era creatura? 
 e)Câte degete avea la mâini? 
 f) Cum arăta chipul său? 
 g)Cum avea părul? 
 h) Ai avut erecție? 
 i)Ți-au luat sânge? 
 Dacă ești de sex feminin: 
 a)Cât era de înalt? 
 b) Îl puteai deosebi de mediul înconjurător? 
 c) A acționat împotriva voinței tale? 
 d)Câte ființe erau prezente? 
 e)Li se putea distinge chipul? 
 f)Ți-au luat sânge? 
 g) Era o situație stresantă? 
 h) Era o situație normală? 
 i) Era o situație plăcută? 
 Acest tip de întrebare folosește doar la a verifica starea emotivă a subiectului 
față de sexualitatea sa, dar, atunci când descrierea subiectului violator este cea a 
unui extraterestru, indică un test pozitiv. În rest, răspunsul nu are o semnificație 
prea mare.  
 
 Ai visat vreodată că ești supus sau că faci operații chirurgicale? 
 Răspunsul pozitiv apare doar la răpiți. Răspunsul de tipul "nu știu" este 
considerat negativ, pe când "nu-mi amintesc" este un  posibil pozitiv. 
 
 Ai visat vreodată că te afli  sau că ești dus într-un spital ciudat? 
 Răspunsul pozitiv apare doar la răpiți. Răspunsul de tipul "nu știu" este 
considerat negativ, pe când "nu-mi amintesc" este un  posibil pozitiv.  
 
 Te-ai trezit vreodată fără pijama sau cu o parte a pijamalei pusă pe dos sau 
invers? 
 Răspunsul pozitiv este legat de prezența unor erori de procedură, apar adesea 
în cazul micuților EBE, atunci când aceștia îmbracă pe subiectul răpit, pentru a-l 
readuce acasă. Răspunsul la această întrebare întărește tabloul general al testului, 
fie spre un rezultat pozitiv, fie spre unul negativ.  
 
 Ai sângele cu RH negativ, sau unul dintre părinții tăi are RH negativ? 



 Marea majoritate a răpiților au RH  negativ, grupa 0. Un răspuns pozitiv, 
împreună cu alte răspunsuri pozitive, confirmă prezența unor fenomene de răpiri 
extraterestre.  
 
 Ai avut momente când te-ai simțit paralizat în pat, putând mișca doar bulbii 
oculari? 
 Ochii se pot mișca în timpul paraliziei care este provocată în timpul unei 
răpiri, contrar paraliziilor nocturne comune.  
 
 Poți îndoi limba spre interiorul cavității bucale fără să te ajuți de cerul 
gurii? 
 Se pare că unii răpiți prezintă această caracteristică, care derivă din alterările 
ADN-ului pe care le efectuează extratereștrii înainte de concepție, în tentativa de a 
îmbunătăți sau de a adapta ADN-ul subiectului pentru scopurile lor. 
 
 Ai perceput vreodată mirosuri sau zgomote ciudate, fără să poți identifica 
de unde provin? Dacă da, cu ce ocazie? 
 Întrebarea este pentru cenestezici, care poate că nu au o amintire vizuală, ci  
una care poate fi definibilă prin sigla GOT (gustativ - olfactiv - tactil). 
 
 Ai avut vreodată senzația că pierzi noțiunea timpului (missing time), chiar și 
pentru câteva secunde? Dacă da, care au fost episoadele cele mai ciudate? 
 Subiecții răpiți se poate să fi pierdut și doar o secundă de timp în 
virtualitatea actuală, dar să-și amintească o răpire mai lungă, ca într-o bulă spațio-
temporală. Răspunsul afirmativ este un răspuns care confirmă răpirea. 
 
 Unul dintre părinții tăi ți-a povestit vreodată că a văzut sau a visat niște 
creaturi ciudate?  
 Dacă un subiect este răpit, mai este răpit și cel puțin unul dintre părinții săi, 
bunicii săi, frații, surorile, unchii și mătușile.  
 
 Cineva din familia ta suferă de polidactilie (prezența mai multor degete la 
mâini sau la picioare)? 
 Vezi explicațiile de la întrebarea 26. 
 
 Cineva din familia ta suferă de pinguecula (creșterea unei membrane în 
interiorul ochiului)? 
 Vezi explicațiile de la întrebarea 26. 
 
 Cineva din familia ta suferă de apariția unor membrane între degete? 



 Vezi explicațiile de la întrebarea 26. 
 
 Ai pe una dintre cele două tibii, în apropierea genunchiului sau a gleznei o 
cicatrice care ar putea semăna cu o arsură de țigară? Dacă da, în ce zonă și la 
care picior? 
 Prezența acestui semn corespunde prelevării de țesut osos din tibia și este 
confirmarea unei răpiri. Absența unui astfel de semn nu este semnificativă pentru 
prezența sau absența unei răpiri.  
 
 Cineva din familia ta are rudiment de coadă (o excrescență în zona 
lombară, ca un fel de coadă mică)? 
 Vezi explicațiile de la întrebarea 26. 
 
 Te-ai trezit vreodată din somn cu senzația că ești acoperit cu o gelatină 
ciudată și lipicioasă? 
 Un răspuns afirmativ indică prezența răpirilor, pe când un răspuns negativ 
nu influențează rezultatul într-o direcție sau alta.  
 
 Te-ai trezit vreodată mort de oboseală? 
 Un răspuns negativ la această întrebare echivalează cu certitudinea lipsei 
răpirilor. Un răspuns pozitiv este luat în considerație în funcție de celelalte 
răspunsuri.  
 
 Ai avut vreodată dificultăți în a înghiți (deglutiție)? 
 Un răspuns pozitiv, chiar dacă nu oferă certitudinea unor răpiri, nici nu 
compromite prea mult rezultatul negativ.  
 
 Ai visat vreodată militari? 
 Un răspuns negativ întărește rezultatul negativ și un răspuns pozitiv întărește 
rezultatul pozitiv. Această întrebare are valoare de întărire a unuia dintre cele două 
răspunsuri finale.  
 
 Ai sub piele, în spatele unuia dintre pavilioanele auriculare (în spatele 
urechii), în zona unde urechea se prinde de craniu, un obiect mic, ca o biluță ? 
Dacă da, în spatele cărei urechi?  
 Prezența acestui obiect implică prezența răpirilor, mai puțin în cazul în care 
biluța este un mic chist (probabilitate foarte redusă conform statisticilor noastre). 
Absența acestui mic obiect anulează puternic prezența răpirilor. Rugați-l pe răpit să 
verifice bine.  
 



 Ai văzut sau ai visat figuri angelice sau demonice, mai ales când erai copil? 
Dacă da, cum arătau și unde se aflau?  
 Răpiții sunt răpiți și în copilărie și au vise sau amintiri cu figuri 
antropomorfe, pe care mintea copilului le asociază cu figurile bune sau rele din 
cultura basmelor. Răspunsul întărește doar valoarea celorlalte răspunsuri.  
 
 Ai suferit atacuri de panică neprevăzute în timpul vizitelor la dentist sau la 
medic?  
 Marea majoritate a răpiților au crize de panică la dentist. Doar răspunsul 
negativ nu are o semnificație exactă, pe când cel pozitiv doar întărește semnificația 
celorlalte răspunsuri pozitive.  
 
 Te-ai gândit vreodată că părinții tăi nu ar fi părinții tăi adevărați?  
 Răpitul tinde să răspundă mereu pozitiv la această întrebare. Cei care nu sunt 
răpiți răspund negativ, doar dacă nu cumva există patologii mentale deosebite 
(cazuri foarte rare). 
 
 Ai visat că ai ceva (un fel de ochi) în centrul frunții? 
 Răpiții au coșmaruri de acest tip. Întrebarea vrea doar să agite inconștientul 
și să scoată la suprafață o eventuală amintire-emoție.  
 
 Ți-a fost vreodată foarte sete, aparent fără niciun motiv, astfel încât să bei 
multă apă, atât în timpul zilei, cât și noaptea? 
 Când răpitului i se face o spălare a sângelui sau când i se ia sânge, acesta 
simte nevoia să introducă alte lichide în corp și este capabil să bea și două, trei 
sticle de apă, una după alta. Răspunsul pozitiv indică prezența puternică a răpirilor.  
 
 Ai avut vreodată OBE (experiențe în afara corpului)? 
 Răpiții au cu toții experiențe OBE. Un răspuns negativ dărâmă posibilitatea 
ca subiectul să fie cu adevărat răpit.  
 
 Ai avut amintiri sau vise pe care să le atribui unor vieți trecute? Dacă da, 
poți să le povestești? 
 Toți răpiții au amintiri din vieți trecute. Un răspuns negativ dărâmă 
posibilitatea ca subiectul să fie cu adevărat răpit.  
 
 Ai visat vreodată că ești introdus într-un container/ cilindru sau că ai văzut 
pe alții aflându-se într-un container/ cilindru? 
 Un răspuns pozitiv indică prezența răpirilor extraterestre. Un răspuns negativ 
nu influențează rezultatul final al testului.  



 
 Ai scris sau ai vorbit, în vis sau în realitate, într-o limbă pe care practic nu 
o cunoști? 
 Acest răspuns are legătură cu întrebarea 46 sau cu amintirile unor răpiri care 
au fost sub controlul propriei MEA (Memorie Extraterestră Activă).  
 
 Ai scris vreodată în mod specular (în oglindă), de la stânga spre dreapta, la 
fel cum făcea Leonardo da Vinci (bustrofedon)? 
 Prezența unui răspuns pozitiv la această întrebare indică posibilitatea de 
răpire. Un răspuns negativ este prea puțin semnificativ.  
 
 Ești dreptaci, stângaci sau ambidextru? 
 Întrebarea are rolul doar de a verifica poziția eventualelor microcipuri 
extraterestre față de pozițiile celor două emisfere ale creierului.  
 
 Ai visat vreodată că ești diferit din punct de vedere fizic față de cum ești în 
realitate, atât ca aspect fizic cât și ca stare de spirit?  
 Un răspuns pozitiv poate fi determinat de prezența unei MEA. Subiectul 
trebuie să specifice foarte bine contextul visului său sau a senzației sale.  
 
 Ai avut vreodată senzația că treci prin pereții, podeaua sau prin tavanul 
dormitorului tău? 
 Răspunsul pozitiv indică prezența răpirilor. Un răspuns negativ întărește 
doar celelalte răspunsuri negative, dar în realitate nu are o valoare prea mare.  
 
 Ai văzut sau ai visat un OZN? Dacă da, unde și cât de aproape era? 
 Marea majoritate a  răpiților crede că a văzut sau a visat OZN-uri pentru 
câteva secunde. Apoi tehnica ancorelor descoperă că visul corespunde unor 
experiențe care s-au întâmplat în realitate și unor perioade de missing time. Dacă 
cei care nu sunt răpiți visează OZN-uri, aceștia le visează având niște forme 
neobișnuite, care nu au nicio legătură cu statistica, ci sunt modele arhetipico-
simbolice. (doar răpiții visează OZN-uri triunghiulare sau dreptunghiulare, iar 
aceste două modele nu fac parte din prototipul imaginativ colectiv). 
 
 Ai văzut sau ai visat insecte foarte mari?  
 Întrebarea încearcă să-i evoce subiectului amintirea insectei călugăriță. Dacă 
subiectul răspunde pozitiv, acesta întărește prezența răpirilor. Cei care nu sunt 
răpiți visează de obicei insecte foarte mici și aproape niciodată călugărițe (cel puțin 
așa reiese din statisticile noastre). 
 



 Ai visat scene de război, unde tu lupți ca într-un joc video? 
 Răspunsul pozitiv întărește doar răspunsurile pozitive. Un răspuns negativ 
nu are nicio semnificație, dar întărește răspunsurile negative.  
 
 Ai luat vreodată substanțe stupefiante, medicamente antidepresive sau 
pentru boli psihice? Dacă da, pentru ce perioadă de timp?  
 Unele molecule sunt compatibile cu răpirea, pe când altele se pare că nu sunt 
pe placul MEA, pentru că ar destabiliza creierul răpiților care le găzduiește (cum se 
întâmplă în cazul cocainei). În general, răpiții nu utilizează droguri sau 
medicamente psihotrope de tipul opiaceelor, cocainei, ci, numai în cazuri foarte 
rare, acesta folosește alcaloizi, cu nucleu indolic. Celelalte medicamente sunt prea 
puțin suportate de MEA, care locuiește într-o zonă din creierul subiectului care nu 
funcționează bine dacă acesta este drogat. Deci, o utilizare masivă de medicamente 
și droguri blochează răpirea. În cazurile unde există consum de droguri trebuie să 
se țină cont de faptul că amintirile subiectului, chiar și la celelalte răspunsuri, sunt 
șterse, confuze și sufocate, din cauza unor leziuni neuronale ireparabile. Un 
eventual răpit, care se droghează foarte mult, nu poate fi recuperat cu ajutorul 
tehnicilor noastre.  
 
 Ai fost protagonistul unor fenomene pe care le-ai putea defini ca fiind 
paranormale?  
 Toți răpiții au capacități paranormale puternice. Poate că nu și-au dat seama 
de acest lucru niciodată, dar uneori influențează aparatele electrice, mută obiecte, 
au fenomene de autocombustie, interacționează cu telefoanele și televizoarele.  
 
 Când încrucișezi mâinile, care deget este deasupra, cel de la mâna stângă 
sau cel de la dreapta? 
 Această întrebare tinde să verifice dacă subiectul este cumva stângaci și să 
confirme poziția implanturilor în corpul său, dar și pentru a verifica care este 
emisfera predominantă, pentru a înțelege și natura comportamentului subiectului 
(bazat pe a fi sau pe a avea). 
 
 Ai avut vreodată senzația că corpul tău este traversat de o vibrație foarte 
intensă?  
 Toți răpiții au experiențe OBE și vibrația este legată de experiența spontană 
sau indusă de aparatele extraterestre în timpul unei răpiri. Un răspuns negativ poate 
confirma lipsa răpirilor extraterestre.  
  
 Ai abilități artistice sau creative? Cânți, compui muzică, scrii poezie sau 
povești, desenezi, pictezi, reciți, dansezi sau altceva? 



 Un răspuns pozitiv certifică prezența sufletului. Cel care răspunde negativ nu 
are cum să fi fost vreodată răpit.  
 
 
 

Analiza datelor colectate 
 
 
 
 Pe durata unui an de zile am primit 1185 de teste. Adică aproximativ 100 de 
teste la fiecare 30 de zile (pe lună). Din acestea doar 10% au fost pozitive la fiecare 
30 de zile, adică un total de 120 de răpiți noi descoperiți doar din testele de pe 
Ufomachine, pe durata unui an de zile.  
 Au participat 367 de femei, din care 84 nu au răspuns la toate întrebările și 
805 de masculi, din care 229 nu au răspuns la toate întrebările și 13 subiecți care 
nu au precizat de ce sex sunt. Deci, cei pe care ne vom baza statisticile sunt în 
număr de 872. În realitate, ar putea fi examinate mai multe teste, dar, pentru că unii 
subiecți nu au răspuns corect la întrebări sau pentru că nu au terminat testul, aceste 
teste vor fi eliminate din statistică.  
 O primă observație se referă exact la persoanele care au abandonat testul de 
autoevaluare în timp ce-l efectuau. Asupra acestor persoane nu putem efectua nicio 
investigație ulterioară, deoarece cauzele abandonului ar putea fi multe. Teama de a 
cunoaște adevărul? Au descoperit că testul îi interesează? Sau altceva? Ceea ce 
vrem să subliniem este faptul că un anumit procent de răpiți probabili este 
reprezentat de cei care abandonează investigația cu privire la ei însuși. Acest lucru 
ne permite să afirmăm că, indiferent de rezultatul pe care-l vom obține din această 
investigație, numărul răpiților ar trebui să fie mai mare, din cauza testelor 
abandonate, pe care nu le putem analiza în această lucrare, dar, care, doar prin 
faptul că există, reprezintă un eșantion valid din punct de vedere numeric.  
 

Ți-a curs vreodată sânge nas, dintr-o singură nară? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 54 6.19% 
Da (Y) 553 63.42% 
Nu (N) 265 30.39% 

 
 Subiecții răpiți răspund mereu că au pierdut sânge din nas. Deci, sângele din 
nas nu verifică faptul că ești răpit, dar dacă nu ai pierdut sânge din nas înseamnă că 
există o probabilitate mare ca tu să nu fii răpit. Din această analiză îi putem elimina 
imediat pe cei 30% care se pare că nu ar fi răpiți.  



Dacă da, din care? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 185 21.22% 
Dreapta 242 27.75% 
Stânga 133 15.25% 

 
 Se va putea observa că testul evidențiază subiecți care pierd sânge din nas 
mai mult din nara dreaptă decât din cea stângă. Dacă pierderea sângelui din nas ar 
fi fost statistică ar fi trebuit ca datele să fie echivalente. Din această informație se 
poate observa că eșantionul pe care noi îl analizăm are caracteristica de a pierde 
sânge mai mult din nara dreaptă și această informație trebuie corelată cu 
procentajul mai mare al dreptacilor decât al stângacilor pe care îi avem în Italia. 
Noi știm că răpitul tinde să piardă sânge din nas din nara dreaptă dacă este dreptaci 
și din nara stângă dacă este stângaci. 
 

Ai avut probleme cu auzul doar la o singură ureche? Ai auzit vreodată sunete ciudate? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 48 5.50% 
Da (Y) 603 69.15% 
Nu (N)  221    25.34% 

 
 Și în acest caz se poate observa că cei care răspund la test au probleme cu 
auzul. Ciudat, nu vi se pare? Ar fi normal doar dacă în spatele acestor răspunsuri  
s-ar ascunde un anumit număr de răpiți, care, fiind în majoritatea cazurilor 
dreptaci, vor avea probleme cu auzul mai ales la urechea dreaptă, iar un stângaci va 
avea probleme cu auzul la urechea stângă.  
 

Dacă da, cu care dintre cele două urechi? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 142 16.28% 
Dreaptă (04_1) 258 29.59% 
Stângă (04_2)  212    24.31% 

 
 Amintim în această lucrare că problemele de auz la răpiți se datorează unui 
microcip care este introdus în urechea dreaptă sau stângă (în realitate în partea 
externă a urechii, în spatele pavilionului auricular). Pentru că semnalul auditiv al 
microcipului este orientat, în opinia noastră, către lobul stâng al subiectului, acesta 
trebuie să pornească de la urechea opusă, pentru a fi în acord cu împărțirea 
semnalelor cerebrale. Astfel, și în acest caz, stângaciul va avea probleme de auz la 
urechea stângă, iar dreptaciul la cea dreaptă, în acord cu locul unde găsim 
microcipul, utilizând tehnici TAC, RMN sau Raze X.  



Ai cicatrice pe care nu știi cum ți le-ai făcut? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 73 8.37% 
Da 341 39.11% 
Nu  458  52.52% 

 
 Răpiții nu știu că au cicatrice pe care să nu le poată justifica și ceilalți nu au 
cicatrice. Însă 39% își găsesc pe corp cicatrice, a căror prezență nu o pot justifica. 
Asta nu înseamnă că 39 % dintre cei care răspund pozitiv la test sunt răpiți. În 
realitate doar 10% din acest eșantion a rezultat ca fiind pozitiv la testul cu privire la 
răpirile extraterestre. Asta înseamnă că 20% dintre persoanele care au făcut testul, 
dar care nu sunt toate răpite, nu și-au inspectat niciodată propriul corp, dând 
dovadă de prea puțină conștiință.  
 

Ai suferit crize depresive? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 39 4.47% 
Da 572 65.60% 
Nu 261 29.93% 

 
 99.9% dintre persoanele care au primit un răspuns pozitiv la testul de 
autoevaluare au răspuns pozitiv la această întrebare. Asta înseamnă că cel care 
răspunde negativ la această întrebare are o probabilitate ridicată de a nu fi răpit: În 
acest caz , 30% dintre aceste persoane pot fi considerate ca nefiind răpite doar din 
răspunsul de la această întrebare. Asta mai înseamnă că cel puțin 51% dintre aceste 
persoane, chiar dacă nu sunt răpite, au avut crize depresive. Acest rezultat ne 
determină să ne gândim la două lucruri fundamentale. Ori poporul italian este unul 
depresiv, ori cel care este depresiv tinde să simuleze un sindrom de falsă răpire sau 
ambele lucruri în același timp. 
  

Ai visat vreodată o persoană identică cu tine, o copie de-a ta? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 100 11.47% 
Da 274 31.42% 
Nu 498 57.11% 

 
 Acest răspuns nu a demonstrat niciodată că ar avea o relație strânsă cu 
fenomenul de răpire.  
 
 



Ai visat vreodată sau ai avut senzația că ai proveni de pe altă planetă? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 62 7.11% 
Da 313 35.89% 
Nu 386 44.27% 

Am visat 111 12.73% 
 
 Aproximativ 49% din eșantionul nostru a visat sau crede că provine de pe 
altă planetă. 51% sunt răspunsuri negative, deci, nici această întrebare nu este 
importantă pentru strângerea unor informații cu privire la o eventuală răpire a celui 
care completează testul. Dar trebuie să ținem cont de faptul că 99.9% dintre răpiți 
răspund pozitiv la această întrebare.  
 

Ai găsit obiecte care să fie mutate, în mod ciudat, de la locul lor, fie cele de pe corp (inele, 
lanțuri, piercing, etc.), fie cele din  mediul unde trăiești? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 88 10.09% 

Da 373 42.78% 
Nu 411 47.13% 

 
 Și în cazul acestei întrebări, procentul răspunsurilor negative este egal cu cel 
al răspunsurilor pozitive. În general, nici răpiții nu dau mare importanță acestor 
detalii.  
 

Ai visat vreodată că cineva ți-a introdus ceva în cavitatea nazală, în ureche, un ochi sau în 
organele genitale? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 93 10.67% 

Da 166 19.04% 
Nu 613 70.30% 

 
 Această întrebare prevede că există un procent de 19% de răspunsuri 
pozitive. Răpiții testați de noi răspund în general pozitiv la această întrebare. Asta 
înseamnă două lucruri. 19% reprezintă suprapunerea a două situații, visate sau 
trăite. Una în legătură cu răpirile și cealaltă la întâmplare. Cu alte cuvinte, cam 9% 
dintre persoane au amintiri sau vise de acest tip, în afară de cele răpite.  
 
 
 
 
 



 
Ai văzut sau ai visat o ființă care să nu fie la fel ca noi? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 66 7.57% 

Da 507 58.14% 
Nu 299 34.29% 

 
 Marea majoritate a răpiților, care au rezultat pozitivi la test, visează sau cred 
că visează, dar în realitate ei își amintesc chipuri de acest fel. Cu alte cuvinte, 
printre cei care au răspuns pozitiv la această întrebare, adică printre cei 58% , se 
află multe persoane care nu sunt răpite, dar printre cei 34% care au răspuns 
negativ, există un număr mare de răpiți. Dacă ai visat sau nu așa ceva, nu este 
important din punctul de vedere al răpirii, decât dacă poți specifica anumite 
caracteristici exacte (vezi întrebarea următoare). 
 

Cât de înaltă era? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 481 55.16% 

Niciun răspuns 391 44.84% 
 
 55% își amintesc foarte clar (circa 30% dintre cei care răspund afirmativ).  
 

Cum era îmbrăcată? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 465 53.33% 

Niciun răspuns 407 46.67% 
 

Ce miros avea? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 459 52.64% 

Niciun răspuns 413 47.36% 
 
 Și în aceste cazuri aproximativ 30% din eșantion își amintesc aceste date.  
 

Câte degete avea la mână și cum erau acestea? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 455 52.18% 

Niciun răspuns 417 47.82% 
 
 
 



 
Comunica cu tine? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 58 6.65% 

Da 252 28.90% 
Nu 201 23.05% 

 
 30% din eșantion tinde să-și amintească degetele creaturii. Doar 15% din 
eșantion își amintește prezența unei discuții.  
 

Te-ai trezit vreodată cu pielea colorată în galben? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 52 5.96% 
Da 82 9.40% 
Nu 738 84.63% 

 
 Este interesant de observat că, chiar dacă datele sunt uneori corupte datorită 
prezenței altor fenomene, când întrebările devin amănunțite, iată că doar 10% 
răspund pozitiv la această întrebare.  
 

Ai avut vreodată impresia că nu-ți recunoști vreo cunoștință sau că nu te recunoști pe tine 
însuți? Ți s-a întâmplat să te simți diferit din punct de vedere fizic, după care să urmeze o 

scurtă criză de identitate? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 50 5.73% 
Da 412 47.25% 
Nu 410 47.02% 

 
 Acest răspuns evidențiază că jumătate din eșantionul examinat de noi are 
probleme cu propria personalitate și cu modul în care relaționează cu sfera 
exterioară propriului sine. Această informație ne permite să înțelegem că sindromul 
de răpire ne-a fost ascuns din cauza unor patologii de tip schizoid multipersonal, 
care au permis fenomenului de răpire extraterestră să se ascundă eficient între 
tendințele paranoide ale rasei umane.   
 

Ai visat vreodată că ai un fiu care nu este din această lume? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 70 8.03% 
Da 99 11.35% 
Nu 703 80.62% 

 



 Încă odată, atunci când răspunsul pozitiv se apropie de 10%, devine 
interesant. În plus, trebuie să se observe că la această întrebare răspund pozitiv 
femeile răpite, pe când la masculi răspunsurile pozitive lipsesc. Această informație 
trebuie evidențiată și corelată cu procentul de femei pozitive față de bărbații care 
au efectuat testul de autoevaluare. Dacă această informație ar trebui evidențiată și 
corelată mai ales cu procentul de femei pozitive, decât bărbații care au efectuat 
testul de autoevalaure. Dacă am interpreta că această informație se aplică doar 
răpiților de sex feminin, având în vedere că numărul de femei și bărbați este unul 
aproximativ egal, ar trebui să admitem că numărul răpiților care au efectuat testul 
și au primit un răspuns final pozitiv ar ajunge la 20%. Deci, TAV-ul ar fi pierdut 
jumătate din eșantionul analizat.  
 

Ai visat că trăiești sau că ești condus într-o locație tehnologică? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 106 12.16% 
Da 415 47.59% 
Nu 351 40.25% 

 
 Și în acest caz, răspunsul dat de 48% dintre cei care au susținut testul, s-a 
datorat suprapunerii mai multor factori. Răpitul tinde să-și amintească mereu vise 
de acest fel, dar și cei s-au jucat mult pe computer sau la play station jocuri de 
război tind să aibă astfel de vise. Apoi, se pare că există un anumit număr de 
subiecți care tind să își verse supărarea față de societate noaptea, prin vise. 
Societatea de astăzi poate fi exprimată din ce în ce mai mult prin intermediul 
violenței, care reproduce modele violente și în vise.  
 

Practici meditație, tehnici de relaxare, de vindecare sau arte marțiale? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 29 3.33% 
Da 441 50.57% 
Nu 402 46.10% 

 
 Prin urmare, cel puțin 50% din populația testată tinde să-și exorcizeze 
violența prin atitudini meditative și pacifiste. Cu alte cuvinte, aceste ultime două 
date ar putea fi interpretate ca și când 50% din populație ar avea o natură violentă, 
și, tot această parte din eșantionul analizat, s-ar relaxa prin activități recreative sau 
meditative, pentru a-și exorciza acea parte din ei care îi determină să fie violenți, 
fie în exterior, fie în mod inconștient. Răpitul intră în această categorie, deoarece, 
din cauza prezenței unei Memorii Extraterestre Active (MEA) din creierul său, 
care adesea este plină de violență și tinde să aibă comportamente schizoide, 



subiectul tinde și el să exteriorizeze comportamente care nu sunt ale sale. 
Subiectul, după ce s-a exteriorizat cu violență prin atitudinile sale, adesea nu-și 
amintește ce s-a întâmplat, tocmai pentru că Memoria sa Extraterestră Activă a fost 
iarăși reprimată.  
 O persoană violentă, în mod normal, nu are astfel de momente de încețoșare 
mentală, spre deosebire de un paranoic sau de unul care suferă de atacuri de 
epilepsie, acesta tinzând să uite acțiunile pe care doar ce le-a efectuat. Însă 
epilepticul nu prezintă fenomene de agresivitate, pe când paranoicii pot fi 
identificați foarte ușor.  
 

Ai văzut sau ai visat ființe care să aibă pupilele verticale, ca la pisici? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 100 11.47% 
Da 161 18.46% 
Nu 611 70.07% 

 
 Mulți răpiți visează ființe cu pupile verticale. Aceste vise, din punct de 
vedere statistic, nu par să fie comune și altor categorii de subiecți, cum ar fi cei 
care visează figuri religioase sau diabolice.  
 

Ți se păreau pozitive, indiferente sau negative? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 14 1.61% 
Pozitive 16 1.83% 
Negative 94 10.78% 

Indiferente 50 5.73% 
 

Câte degete aveau și cum arătau acestea? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 145 16.63% 

Niciun răspuns 727 83.37% 
 
 În timp ce visul cu pupilele verticale indică o puternică accepțiune negativă 
a ființei visate (observați procentul de doar 10%), și în cazul descrierii numărului 
de degete ale ființei visate, aproape 17% dintre subiecți au observat acest detaliu. 
Observați că într-un vis sau într-un "pseudo-vis", acest detaliu tinde să ne facă să 
suspectăm că nu este vorba despre vis, ci despre o realitate mascată sub forma unui 
vis. Cum toate tipologiile extraterestre sunt diferite, chiar dacă nu sunt infinite, 
răpitul tinde să-și amintească mereu niște detalii în legătură cu degetele 
extraterestrului, care sunt legate (ancorate) de episoade cu puternice caracteristici 
de stres emoțional.  



 Când emoția sau frica se măresc, subiectul va uita mai greu episoadele în 
care a fost implicat, deci, acesta și le va aminti, poate că sub forma unui vis fals, 
care maschează un eveniment care s-a întâmplat în realitate.  
 

Cât erau de înalte? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 144 16.51% 

Niciun răspuns 728 83.49% 
 
Cine își amintește bine mâinile extraterestrului tinde să-și amintească și alte 
lucruri, cum ar fi statura.  
  

Cum era craniul? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 145 16.63% 

Niciun răspuns 727 83.37% 
 

Ce culoare avea pielea? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 149 17.09% 

Niciun răspuns 723 82.91% 
 

Cum erau îmbrăcate? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 138 15.83% 

Niciun răspuns 734 84.17% 
 
 

Ai visat vreodată că ești dus într-un loc subteran? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 122 13.99% 
Da 423 48.51% 
Nu 327 37.50% 

 
 Această ultimă întrebare nu identifică fenomenele de răpire, care se ascund 
în spatele celor 48%  de "Da". Visul cu locul subteran se pare că este puternic legat 
de arhetipuri inconștiente comune pentru marea majoritate a ființelor umane, 
manifestând angoasele lor. Însă, pentru răpit, visul cu un loc subteran este de 
obicei o acoperire, în care el își amintește unde a fost dus atât de extratereștrii, cât 
și de militari. Pentru a corela în mod corect această întrebare este nevoie de 
aprofundări descriptive ulterioare.  



Ai visat vreodată niște șopârle care merg în poziție verticală sau vreo altă creatură similară? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 110 12.61% 
Da 189 21.67% 
Nu 573 65.71% 

 
 22% din eșantionul nostru visează sauroizi. Procentul de răspunsuri 
afirmative s-ar părea că este mai mare decât numărul confirmat de răpiții, care 
reiese din analiza totală a testului, probabil din cauza influenței filmelor de tipul 
Jurassic Park și altele, sau, este posibil, încă o dată, ca TAV-ul să piardă 50% 
dintre răpiți.  
 

Ai visat vreo ființă mică și luminoasă, asemenea unui copil de lumină? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 94 10.78% 
Da 199 22.82% 
Nu 579 66.40% 

 
 Acest răspuns trebuie relaționat cu fenomenul răpirilor și cu fenomenul 
simplei parazitări, fenomen colateral fenomenului de răpire, dar care se pare că este 
prezent și în afara unui adevărat sindrom de răpire. Asta ar justifica, dincolo de 
valoarea statistică de 23%, o valoare atât de ridicată comparativ cu procentul de 
10%  răpiți, care au confirmați de test.  
 
Dacă ești de sex feminin: Ai crezut vreodată că ești însărcinată, dar apoi s-a dovedit că nu este 

așa? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 533 61.12% 
Da 143 16.40% 
Nu 196 22.48% 

 
Ai visat că întreții raporturi sexuale cu o altă creatură? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 0 0 

Da, și sunt femeie 84 9.63% 
Da, și sunt bărbat 152 17.43% 

Nu 636 72.94% 
 
 
 



 Întrebarea Dacă ești de sex feminin: Ai crezut vreodată că ești însărcinată, dar apoi s-a 
dovedit că nu este așa? trebuie relaționată cu eșantionul de femei care au efectuat 
testul.  27% dintre cei care obțin un rezultat final pozitiv  răspund cu Da la 
întrebarea  Ai visat că întreții raporturi sexuale cu o altă creatură?. Din acest 27%, o 
treime sunt femei și două treimi (dublul) sunt bărbați. Analizând informațiile 
despre răpiții pozitivi și răspunsurile lor, am observat că fenomenul de răpire este 
mult mai invaziv în cazul femeilor decât în cazul bărbaților, producând o amintire 
mai bună, tocmai pentru că în cazul femeilor este relaționat de factori de stres mai 
puternice. Cu alte cuvinte, din test rezultă că prezența unui număr mare de 
răspunsuri pozitive era legată la bărbați de aspecte de libido, iar în cazurile 
femeilor era legat de fenomene de răpire, ascunse de false amintiri onirice. Cu alte 
cuvinte, un răspuns pozitiv la această întrebare din partea unei femei are un indice 
de răpire superior față de cazul în care ar fi vorba despre un bărbat (valorează 
dublu și este mai credibil). 
  

Puteai interacționa cu ea? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 38 4.36% 
Da 89 10.21% 
Nu 43 4.93% 

 
 Iată că atunci când se încearcă să se înțeleagă mai bine dinamica visului 
erotic, subiectul este rugat, prin această întrebare specifică, să-și amintească. 
Procentajul de "Da" ajunge la valoarea de 10%, în acord cu răspunsurile care țin de 
răpire.  
 

Te puteai mișca? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 34 3.90% 
Da 93 10.67% 
Nu 36 4.13% 

 Și aici 10% dintre cei care au răspuns cu "Da" puteau cumva să efectueze 
niște mișcări.  
 

Puteai mișca ochii? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 48 5.50% 
Da 103 11.81% 
Nu 11 1.26% 



 
Cât de înaltă era creatura? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 139 15.94% 

Niciun răspuns 733 84.06% 
 
 Astfel, circa 12% dintre subiecți pot mișca bulbii oculari și 16% observă 
înălțimea.  
 

Câte degete avea la mâini? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 130 14.91% 

Niciun răspuns 742 85.09% 
 

Cum arăta chipul său? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 135 15.48% 

Niciun răspuns 737 84.52% 
 
 15% observă chipul și poate preciza câte degete are la mâini creatura pe care 
o "visează". 
 

Cum avea părul? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 132 15.14% 

Niciun răspuns 740 84.86% 
 
 15% observă părul și susține că este în măsură să identifice multe dintre 
acele detalii care fac puțin probabilă ideea că subiectul s-ar afla în fața unui simplu 
vis.  
 

Ai avut erecție? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 26 2.98% 
Da 118 13.53% 
Nu 9 1.03% 

 
 13.35% dintre bărbații care au răspuns pozitiv la întrebarea Ai visat că întreții 
raporturi sexuale cu o altă creatură? răspund pozitiv și la întrebarea Ai avut erecție? 



Ți-au luat sânge? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 43 4.93% 
Da 21 2.41% 
Nu 89 10.21% 

 
 Acest răspuns este dificil de interpretat și atinge în răpiți o zonă de amintiri 
în care amintirea diferitelor răpiri se suprapun, unde subiectul este utilizat de un 
extraterestru pentru a dona sânge, sau este utilizat pentru prelevarea de spermă, sau 
implantare de ovule extraterestre în cazul femeilor, dar și alte tipuri de operațiuni, 
cum ar fi inserarea în corp a unor microcipuri sau altele.  
 

Cât era de înalt? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 72 8.26% 

Niciun răspuns 800 91.74% 
 
 Amintirea devine clară când subiecții sunt chestionați cu privire la înălțimea 
extratereștrilor care erau prezenți în "vis", ajungându-se iarăși la fatidicul 10%. 
 

Îl puteai deosebi de mediul înconjurător? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 25 2.87% 
Da 51 5.85% 
Nu 15 1.72% 

 Prin această întrebare încercăm să verificăm dacă, pe lângă a avea o ideea 
despre extraterestru și caracteristicile sale, subiectul l-ar putea relaționa pe acesta 
cu locația. Se descoperă că, chiar dacă subiectul își amintește ce culoare are pielea 
extraterestrului, ce înălțime are acesta sau cu ce haine este îmbrăcat, subiectul nu 
reușește să-l poziționeze la fel de ușor într-o locație anume, acest lucru reieșind din 
răspunsurile de mai sus.  
  

A acționat împotriva voinței tale? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 29  3.33% 
Da 29 3.33% 
Nu 31 3.56% 

 Subiectul nu știe ce se întâmplă, nu știe nici unde se întâmplă și nici ce 
legătură are el cu ceea ce se întâmplă în acea locație.  



Câte ființe erau prezente? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 70 8.03% 

Niciun răspuns 802 91.97% 
 
 Din nou, răspunsurile sunt clare (circa 8%) când vorbim despre grupul de 
ființe ca un întreg. Dar subiecții nu reușesc să le focalizeze în mod singular sau să 
le numere.  
 

Li se putea distinge chipul? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 17  1.95% 
Da 35 4.01% 
Nu 33 3.78% 

 
Ți-au luat sânge? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 31  3.56% 

Da 14 1.61% 
Nu 40 4.59% 

 
 Se pare că focalizarea chipului este imposibilă pentru acel procent de 10% 
din eșantion care dau răspunsuri afirmative. Întrebarea despre prelevarea de sânge 
demonstrează încă o dată că acel 10% care răspunde afirmativ nu are niște amintiri 
foarte clare.  
 
  

Ce tip ce situație era? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 21  2.41% 
Stresantă 31 3.56% 
Normală 19 2.18% 
Plăcută 14 1.61% 

 
 Se pare că subiectul nu este capabil să se coreleze cu mediul. În aceste 
ultime răspunsuri, subiectul, adică 10% din eșantion, demonstrează că își amintește 
o situație în care o ființă îi face ceva la organele genitale. Subiectul are o ideea 
foarte vagă în legătură cu identitatea acestui personaj, neputând spune clar dacă 
mai sunt și alte personaje. Se pare că subiectul nu se asociază cu mediul și la 
întrebarea despre stres răspunde în mod ineficace. 3.56% din eșantion se teme 



(stres) și este acela care își amintește cele mai multe detalii, pe când ceilalți 9.80% 
par a fi decerebrați în ceea ce privește emoțiile și aceștia sunt cei care, adesea, își 
amintesc scenele în alb și negru (nu în culori). 
 

Ai visat vreodată că ești supus sau că faci operații chirurgicale? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 112 12.84% 
Da 267 30.62% 
Nu 493 56.54% 

 
 Răpiții, în mare lor majoritate, răspund pozitiv la această întrebare și, după 
cum putem observa, răspunsurile pozitive sunt peste 10% , fiind prezente aici și 
răspunsuri pozitive care aparțin altor grupuri de eșantioane.  
 

Ai visat vreodată că te afli  sau că ești dus într-un spital ciudat? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 117 13.42% 
Da 264 30.28% 
Nu 491 56.31% 

 
 Este evident că răspunsul la această întrebare este comparabil cu cel de la 
întrebarea precedentă, deoarece întrebările sunt corelate.  
 

Te-ai trezit vreodată fără pijama sau cu o parte a pijamalei pusă pe dos sau invers? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 75 8.60% 
Da 350 40.14% 
Nu 447 51.26% 

 
 În interiorul acelui 40.14% se ascunde și eșantionul pe care îl analizăm.  
 

Ai sângele cu RH negativ, sau unul dintre părinții tăi are RH negativ? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 248 28.44% 
Da 261 29.93% 
Nu 363 41.63% 

 
 
 



Ai avut momente când te-ai simțit paralizat în pat, putând mișca doar bulbii oculari? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 46 5.28% 
Da 508 58.26% 
Nu 318 36.47% 

 
 Mulți nu-și cunosc grupa sanguină, dar marea majoritate dintre răpiți se pare 
că are RH negativ. Prin întrebarea Ai avut momente când te-ai simțit paralizat în pat, 
putând mișca doar bulbii oculari? se descoperă că fenomenul paraliziei nocturne este 
mult mai răspândit decât am fi crezut.  
 Totuși, din analiza datelor, rezultă că eșantionul nu este foarte conștient de 
acest fenomen și confundă paralizia în care poate mișca bulbii oculari cu o stare de 
somn sau visare, care nu au nimic de-a face cu interferențele extraterestre. Acest 
aspect al problemei se pare că complică autenticitatea răspunsurilor care aveau ca 
scop verificarea stării de răpire prin efectuarea acestui test.  
 

Poți îndoi limba spre interiorul cavității bucale fără să te ajuți de cerul gurii? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 55 6.31% 
Da 572 65.60% 
Nu 245 28.10% 

 
 Și acest răspuns pare a fi un "răspuns bun", dar se descoperă că cel ce 
răspunde este prea puțin conștient de corpul său, dând adesea răspunsuri greșite, 
crezând că pot îndoi limba în acest mod. În realitate interpretează că ar putea face 
ceea ce nu știe să facă. Cea mai mare parte a subiecților răspunde pozitiv la această 
întrebare, dar neputând să verificăm dacă aceștia chiar pot îndoi limba în acest 
mod, face ca întrebarea să devină inutilă.  
 

Ai perceput vreodată mirosuri sau zgomote ciudate, fără să poți identifica de unde provin?  
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 49 5.62% 
Da 677 77.64% 
Nu 146 16.74% 

 
 Și în acest caz putem verifica starea de conștiință a martorului, ca crede că 
aude, vede sau interpretează harta teritoriului, dar care în realitate nu este capabil 
să perceapă lucrurile corect datorită faptului că este prea puțin conștient de el 
însuși.   
 



Ai avut vreodată senzația că pierzi noțiunea timpului (missing time), chiar și pentru câteva 
secunde? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 50 5.73% 

Da 675 77.41% 
Nu 147 16.86% 

 
 În mod incredibil, și în cazul acestei întrebări, ne dăm seama că cei care 
răspund nu realizează ce înseamnă cu adevărat: "să nu mai fii conștient de tine 
însuți" sau "de timp"? Acest lucru se întâmplă pentru că lumea nu are conștiință, și, 
din acest motiv, este dificil să înțeleagă când anume pierde un lucru pe care nu-l 
are.  
 

Unul dintre părinții tăi ți-a povestit vreodată că a văzut sau a visat niște creaturi ciudate? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 99 11.35% 
Da 364 41.74% 
Nu 409 46.90% 

 
 Răspunsul încearcă să verifice prezența altor răpiți în mediul familial, 
cunoscându-se faptul că fenomenul răpirilor extraterestre cuprinde și alți membri 
din familie. Și în acest caz sunt mulți factori care corup răspunsul, fie el pozitiv sau 
negativ. În familiile răpiților comunicarea în interiorul familiei este aproape 
inexistentă, deci aceste povestiri nu ies la iveală. Pe de altă parte, în familiile 
numeroase, unii bătrâni ar putea fi răpiți și se poate ca aceștia să fi povestit unor 
rude care nu sunt răpite povestiri despre fantasme și elfi, făcându-ne să cădem în 
eroarea interpretativă de a merge spre un răspuns pozitiv.  
 

Cineva din familia ta suferă de polidactilie (prezența mai multor degete la mâini sau la 
picioare)? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 26 2.98% 

Da 21 2.41% 
Nu 825 94.61% 

 
Cineva din familia ta suferă de pinguecula (creșterea unei membrane în interiorul ochiului)? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 56 6.42% 

Da 15 1.72% 
Nu 801 91.86% 



 
 

Cineva din familia ta suferă de apariția unor membrane între degete? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 47 5.39% 
Da 45 5.16% 
Nu 780 89.45% 

 
Ai pe una dintre cele două tibii, în apropierea genunchiului sau a gleznei o cicatrice care ar 

putea semăna cu o arsură de țigară? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 75 8.60% 
Da 265 30.39% 
Nu 532 61.01% 

 
 Primele trei întrebări de mai sus vor să identifice posibilitatea de a corela 
prezența anumitor mutații genetice în răpiți, însă nu am reușit acest lucru. Probabil 
că acest lucru se datorează faptului că mutațiile genetice descoperite la un anumit 
număr de răpiți nu sunt mereu comune tuturor răpiților. Dar este interesant să 
observăm că cei care sunt răpiți au cu toții o cicatrice pe tibia, mai mult sau mai 
puțin vizibilă. Rezultatul de 30.39%, care este un procent mai mare decât cel de 
10% la care ne așteptam noi, demonstrează încă o dată că persoanele care au 
răspuns la test nu își cunosc foarte bine corpul. O altă explicație, care cu siguranță 
ar fi greșită, ar fi aceea că răpiții care au efectuat acest test ar reprezenta circa 30% 
din populația italiană, lucru care nu poate fi confirmat de alți indicatori. 
 

Cineva din familia ta are rudiment de coadă (o excrescență în zona lombară, ca un fel de 
coadă mică)? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 74 8.49% 

Da 49 5.62% 
Nu 749 85.89% 

 
Te-ai trezit vreodată din somn cu senzația că ești acoperit cu o gelatină ciudată și lipicioasă? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 39 4.47% 

Da 67 7.68% 
Nu 766 87.84% 

 



 Prima întrebare vrea să verifice prezența unor posibile mutații genetice. Și în 
acest caz, răspunsurile nu sunt valide ca identificatori ai situației de răpire, pentru 
că nu toți răpiții prezintă mutații genetice evidente. S-ar putea deduce că prezența 
mutațiilor genetice la răpiți, în realitate, este doar o eroare pe care extraterestrul o 
face în ADN-ul răpitului său și aceste caracteristici apar doar la un număr foarte 
redus de răpiți.  
 Însă a doua întrebare poate avea o semnificație fizică foarte exactă. Mulți 
răpiți se confruntă cu această situație când se trezesc din somn. Mulți nu-și dau 
seama de această caracteristică și mulți probabil că nu au această problemă, dar se 
pare că se datorează posibilității răpitului de a fi contaminat, atingând unul dintre 
extratereștrii sau atingând unele materiale din locația unde se desfășoară răpirea.  
 

Te-ai trezit vreodată mort de oboseală? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 12 1.38% 
Da 769 88.19% 
Nu 91 10.44% 

 
 Această întrebare folosește la identificarea celor care nu sunt răpiți, prin 
răspunsurile negative. În cazul celor care au răspuns negativ este inutil să se 
continue testul, pentru că aceștia nu sunt răpiți.  
 

Ai avut vreodată dificultăți în a înghiți (deglutiție)? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 37 4.24% 
Da 557 63.88% 
Nu 278 31.88% 

 
 Această întrebare vrea să verifice dacă în amintirile subiectului există un 
eveniment traumatizant, legat de un anumit eveniment de răpire. Din păcate, 
dificultatea de a înghiți poate fi legată și de diferite probleme fizice, cum ar fi 
mărirea glandei tiroide sau cum ar fi problemele psihice în ceea ce privește raportul 
cu mâncarea, fără a lua în considerație și aspectele psihologice legate de psihopatii 
ale alimentației, cum ar fi anorexia.  
 

Ai visat vreodată militari? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 92 10.55% 
Da 478 54.82% 
Nu 302 34.63% 



 Răpiții își amintesc "vise false" cu operațiuni militare, dar în societatea 
contemporană, visele cu militari devin tot mai răspândite din cauza măririi 
conținutului de informații cu conținut agresiv (emisiuni tv, filme și jocuri video). 
Pentru a înțelege dacă visul unui răpit în mediul militar este cu adevărat un "vis 
fals", adică o amintire reală mascată de un mediu oniric fals, trebuie să 
interacționăm cu răpitul mai profund, folosind tehnicile ancorelor. 
 
Ai sub piele, în spatele unuia dintre pavilioanele auriculare (în spatele urechii), în zona unde 

urechea se prinde de craniu, un obiect mic, ca o biluță ? Dacă da, în spatele cărei urechi? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 71 8.14% 
Da, în spatele urechii drepte 112 12.84% 
Da, în spatele urechii stângi 81 9.29% 

Nu 608 69.72% 
 
 Valoarea numerică statistică de răspunsuri pozitive (circa 13%) se 
încadrează perfect în informația la care ne-am așteptat pentru o populație de răpiți 
care se învârte în jurul valorii de 10% și care nu este murdărită de răspunsuri 
pozitive determinate de alte sisteme numerice de subiecți care nu sunt răpiți.  
 

Ai văzut sau ai visat figuri angelice sau demonice, mai ales când erai copil? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 96 11.01% 
Da 537 61.58% 
Nu 239 27.41% 

 
Dacă da, cum arătau și unde se aflau? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 493 56.54% 

Niciun răspuns 379 43.46% 
 
 Eșantionul analizat de noi prezintă coșmaruri cu figuri angelice și/sau 
demonice și, prin intermediul întrebării Ai văzut sau ai visat figuri angelice sau 
demonice, mai ales când erai copil? nu se pot extrapola informații pure pentru grupul 
atribuit răpiților. Este interesant să observăm că în momentul în care li se cere să 
descrie figurile visate, doar 6% dintre aceștia sunt capabili să facă acest lucru. 
Acest 6% s-ar putea datora răspunsurilor răpiților, care, așa cum am văzut și 
înainte, nu sunt capabili să descrie cu claritate mediul sau figurile visate.  
 
 



Ai suferit atacuri de panică neprevăzute în timpul vizitelor la dentist sau la medic? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 39 4.47% 
Da 303 34.75% 
Nu 530 60.78% 

 
 Totalitatea răpiților manifestă crize de panică la dentist. Dar este evident și 
faptul că dentistul provoacă teamă și altor subiecți care au răspuns la test, acest 
procent aflându-se în jurul valorii de 25%. 
 

Te-ai gândit vreodată că părinții tăi nu ar fi părinții tăi adevărați? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 36 4.13% 
Da 442 50.69% 
Nu 394 45.18% 

 
 Toți răpiții cred că părinții lor nu sunt adevărații lor părinți, dar este evident 
că și 51% din eșantionul nostru crede același lucru. Mai este evident și că acest 
indicator este eficient pentru a-i identifica pe cei care nu sunt răpiți.  
 

Ai visat că ai ceva (un fel de ochi) în centrul frunții? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 69 7.91% 
Da 62 7.11% 
Nu 741 84.98% 

 
 Această întrebare, care încerca să înfrunte amintirea unei ființe care se pare 
că are un ochi în centrul frunții, descris de mulți răpiți în hipnoză profundă, se pare 
că oferă un rezultat interesant. În realitate, rezultatul de 7.11% este complet fals. 
Cu alte cuvinte, răpiții nu răspund aproape niciodată pozitiv la această întrebare, 
pentru că nu sunt deloc conștienți de existența acestei ființe. Ei devin conștienți 
doar după aceea, urmând un drum exact, alcătuit din hipnoze regresive, exerciții de 
simulare mentală și aduceri aminte, utilizând tehnica ancorelor, folosind 
instrumente de programare neurolingvistică.  
 
 
 
 
 
 



Ți-a fost vreodată foarte sete, aparent fără niciun motiv, astfel încât să bei multă apă, atât în 
timpul zilei, cât și noaptea? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 51 5.85% 

Da 621 71.22% 
Nu 200 22.94% 

 
 Această întrebare vrea să verifice dacă s-ar putea identifica prezența 
răpirilor, având în vedere faptul că în unele cazuri, răpitul este obiectul unor 
transfuzii de sânge, iar după ce subiectul era adus iar acasă, acesta trebuia să 
reîntregească lichidele din corp. Aceasta bea între trei și cinci litri în doar câteva 
ore. Și în acest caz toți răpiții răspund pozitiv la această întrebare, dar subiecții care 
nu prea sunt conștienți poluează puternic răspunsurile la această întrebare, acestea 
neputând fi utilizate pentru statistică.  
 

Ai avut vreodată OBE (experiențe în afara corpului)? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 78 8.94% 
Da 401 45.99% 
Nu 393 45.07% 

 
 Experiențele OBE au legătură cu prezența părții sufletești. Această întrebare 
dorea să verifice prezența sufletului și, deci, probabilitatea unei eventuale răpiri. În 
realitate, acest răspuns ne indică că cel puțin 46% dintre persoanele care au 
efectuat testul ar avea suflet.  
 
Ai avut amintiri sau vise pe care să le atribui unor vieți trecute? Dacă da, poți să le povestești? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 104 11.93% 

Da 440 50.46% 
Nu 328 37.61% 

Și această informație este în armonie cu răspunsurile de la întrebarea precedentă.  
 
Ai visat vreodată sau că ești introdus într-un container/ cilindru că ai văzut pe alții aflându-se 

într-un container/ cilindru? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 81 9.29% 
Da 137 15.71% 
Nu 654 75.00% 

 



 Acest răspuns pare consistent cu fenomenul de răpire. Dacă pe de o parte 
unii răpiți nu-și amintesc imediat această experiență, amintindu-și-o doar dacă sunt 
solicitați într-un anumit fel, sunt subiecți care nu sunt răpiți și care își imaginează 
că își amintesc experiențe onirice de acest tip, dar care nu au nicio legătură cu 
răpirile. Însă statistica însumează cele două date, care se egalează reciproc. Se pare 
că această întrebare poate fi utilizată pentru identificarea prezenței răpirii în 
societatea italiană (pe teritoriul nostru). 
 

Ai scris sau ai vorbit, în vis sau în realitate, într-o limbă pe care practic nu o cunoști? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 61 7.00% 
Da 266 30.50% 
Nu 545 62.50% 

 
 În spatele acestei întrebări există exigența de a recunoaște răpiții prin 
parametri care pot fi identificabili dacă există o MEA (Memorie Extraterestră 
Activă) sau dacă există amintiri ale unor vieți în alte corpuri (acestea sunt numite 
vieți trecute în mod eronat de psihiatrul american Brian Weiss). Din păcate, în 
afară de răpiți, și alți subiecți care au parte sufletească pot da astfel de răspunsuri, 
și acest lucru produce un răspuns pozitiv la mai mult de 10% dintre subiecții la 
care ne-am fi așteptat noi să răspundă pozitiv.  
 

Ai scris vreodată în mod specular (în oglindă), de la stânga spre dreapta, la fel cum făcea 
Leonardo da Vinci (bustrofedon)? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 38 4.36% 

Da 182 20.87% 
Nu 652 74.77% 

 
Ești dreptaci, stângaci sau ambidextru? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 48 5.50% 

Stângaci 93 10.67% 
Dreptaci 731 83.83% 

 
 Răpiții prezintă o stângăcie sau o ambidextrie latentă foarte evidentă. Scrisul 
bustrofedon este legat de prezența memoriilor extraterestre active (MEA), dar alți 
parametri poluează acest răspuns. În plus, răpiții prezintă o puternică tendință spre 
ambidextrie. Procentul de 10.67% este foarte interesant.  
 



Ai visat vreodată că ești diferit din punct de vedere fizic față de cum ești în realitate, atât ca 
aspect fizic cât și ca stare de spirit? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 77 8.83% 

Da 479 54.93% 
Nu 316 36.24% 

 
 Această întrebare, care are scopul de a verifica prezența MEA, nu poate fi 
utilizată din cauza unor puternice influențe datorate unor subgrupuri de subiecți 
care au probleme de identitate. Astfel de probleme par a fi prezente într-un grup 
important de subiecți prezenți în societatea modernă și în cei care se simt teoretic 
răpiți, dar care în realitate sunt doar niște persoane depresive.  
 

Ai avut vreodată senzația că treci prin pereții, podeaua sau prin tavanul dormitorului tău? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 60 6.88% 
Da 227 26.03% 
Nu 585 67.09% 

 
 Și această întrebare oferă informații importante, pentru că se adresează 
acelor subiecți care nu doar că sunt răpiți, dar au și fenomene de OBE spontane, 
care nu sunt induse de fenomenul extraterestru.  
 

Ai văzut sau ai visat un OZN?  
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 0 0 
Da, am visat 292 33.49% 
Da, am văzut 262 30.05% 

Nu 318 36.47% 
 
 Această întrebare tinde să verifice dacă subiectul răpit a văzut vreodată sau 
"a visat (în mod fals)" un OZN. Răpiții răspund mereu pozitiv, dar este evident că 
fenomenul OZN este atât de prezent în societatea noastră, încât întrebarea noastră 
este puternic poluată. Interesant este faptul că 64% dintre italienii care au participat 
la test au văzut sau au visat un OZN.  
 
 
 
 
 



Dacă da, descrie-l! 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 500 57.34% 

Niciun răspuns 372 42.66% 
 
 Cel care a visat sau a văzut un OZN, aparținea unui grup de 552 de subiecți. 
Dintre aceștia, 500 de persoane descriu fenomenul, indicând faptul că mai mulți 
dintre cei care au văzut un OZN nu sunt capabili să-l descrie, față de cei care l-au 
visat. Trebuie să subliniem faptul că mulți dintre răpiții care cred că au visat OZN-
ul, adesea l-au văzut în realitate, dar nu își dau seama de acest lucru la nivel 
conștient. Amintirea conștientă iese la iveală prin tehnicile de hipnoză regresivă.  

 
Ai văzut sau ai visat insecte foarte mari? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 89 10.21% 

Da 224 25.69% 
Nu 559 64.11% 

 
 Insecta din vis este o temă deja dezbătută de psihanaliști, dar în acest caz 
folosește la a identifica dacă vreun răpit ar putea fi recunoscut prin intermediul 
verificării unui anumit vis, sau, mai bine spus, un vis fals cu un extraterestru-
insectă. Cel puțin 30% dintre răpiții identificați de testul TAV își amintesc că au 
visat lăcuste imense sau prezintă "în mod spontan" raporturi tensionate cu 
călugărițe (Mantis religiosa). În acest caz răspunsurile răpiților nu sunt stimulate 
de anumite întrebări. Dar la întrebarea Ai văzut sau ai visat insecte foarte mari? 
subiectul răspunde "Nu, dar mă tem de lăcuste!" Acest tip de răspuns a fost 
considerat ca fiind pozitiv în testul nostru.  
 

Ce tip de insecte? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Răspuns 224 25.69% 

Niciun răspuns 648 74.31% 
 
 Răpiții răspund: călugărițe, lăcuste sau păianjeni imenși, în unele cazuri. 
Trebuie să se țină cont de faptul că visul cu păianjenul pentru Freud este un simbol 
legat de organul genital feminin și pentru Hillman (Animalele din vis) este legat de 
curățenie și hărnicie. Niciun psihanalist nu vorbește despre vise cu lăcuste imense. 
Procentul de 26% este legat de prezența unor răspunsuri pozitive din partea 
răpiților, dar și a altor subiecți, care însă nu sunt răpiți. 
 



Ai visat scene de război, unde tu lupți ca într-un joc video? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 62 7.11% 
Da 485 55.62% 
Nu 325 37.27% 

 
 Întrebarea avea scopul de a identifica răpiții prin intermediul viselor legate 
de prezența memoriilor copiilor, adesea legate de amintiri ale unor operațiuni 
militare de tipul "supersoldatului". Din păcate, aceste răspunsuri sunt poluate 
puternic de prezența în civilizația actuală a unor filme și jocuri video în care 
predomină mediul militar. 
 

Ai luat vreodată substanțe stupefiante, medicamente antidepresive sau pentru boli psihice? 
Dacă da, pentru ce perioadă de timp? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 36 4.13% 

Da 352 40.37% 
Nu 484 55.50% 

 
 În general, unele tipuri de droguri sunt incompatibile cu unele tipologii 
extraterestre care utilizează anumite părți ale creierului, cum ar fi MEA. În acest 
caz se pare că cocaina sau drogurile artificiale nu sunt compatibile cu prezența 
MEA și, deci, cu prezența răpirilor. Cu toate că am găsit și cazuri rare, când 
subiecți se eliberaseră în acest fel singuri de aceste tipuri de extratereștri. Dar nu se 
eliberaseră de paraziții extratereștri cum ar fi Lux, Ringhio sau Horus - subiecți 
fără corp, care utilizează corpul subiecților pentru a le fura energia sufletească. În 
acest caz consumul cocainei pare a fi irelevant pentru prezența extraterestră.  
 

Ai fost protagonistul unor fenomene pe care le-ai putea defini ca fiind paranormale? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 80 9.17% 
Da 509 58.37% 
Nu 283 32.45% 

 
 Toți cei care au suflet, deci și răpiții, au avut parte de fenomene de natură 
paranormală. Această informație pare a fi în acord cu rezultatul obținut la 
întrebarea Ai avut vreodată OBE (experiențe în afara corpului)?.  
 
 
 



Când încrucișezi mâinile care deget este deasupra, cel de la mâna stângă sau cel de la 
dreapta? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 31 3.56% 

Dreapta 368 42.20% 
Stânga 473 54.24% 

 
 Întrebarea stabilește care dintre cele două emisfere este dominantă și poate fi 
corelată cu poziția unor eventuale microcipuri laterale din craniul subiectului care 
răspunde la întrebare. Informațiile nu par să evidențieze în populația analizată 
niciun tip de preponderență.  
 

Ai avut vreodată senzația că corpul tău este traversat de o vibrație foarte intensă? 
Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 

Niciun răspuns 51 5.85% 
Da 565 64.79% 
Nu 256 29.36% 

 
 Întrebarea încearcă să verifice prezența părții sufletești și trebuie relaționată 
cu prezența fenomenelor OBE. Și în acest caz se pare că subiecții care au decis să 
efectueze testul au suflet, față de cei care nu au suflet, demonstrând fie că printre 
aceștia există cu siguranță și răpiții, fie că o parte dintre eșantion a decis să 
efectueze testul, fiind sensibilizat de tematicile noastre. Cine răspunde negativ la 
această întrebare are o probabilitate ridicată să nu se afle în interiorul fenomenului 
de răpiri extraterestre.  
 

Ai abilități artistice sau creative? Cânți, compui muzică, scrii poezie sau povești, desenezi, 
pictezi, reciți, dansezi sau altceva? 

Răspuns Număr răspunsuri Procentaj 
Niciun răspuns 46 5.28% 

Da 653 74.89% 
Nu 173 19.84% 

 
 Și în acest caz răspunsurile pozitive îi indică doar pe cei care au suflet. Din 
analiza diferitelor răspunsuri din test se pare că aproximativ 50% dintre subiecții 
care au efectuat testul au suflet. La această întrebare finală, valoarea de 75% 
provine dintr-o valoare medie, pentru că subiectul care răspunde tinde să-și 
supraevalueze propriile capacități creative. Urmează să mai analizăm aceste 
informații.  
 



Aceasta este doar o traducere parțială a articolului I Numeri di E.T., de Corrado Malanga. A rămas 
netradusă o porțiune de 20 de pagini, porțiune ce conține informații statistice, care nu au nicio relevanță în 
interpretarea testului TAV. Interpretările întrebărilor au fost traduse mai sus.  
 
Site-uri Corrado Malanga: 
http://corradomalanga.com/ (site oficial) 
https://www.facebook.com/groups/341448835984877/ (grup Facebook în limba română) 
https://www.facebook.com/pages/Corrado-Malanga-in-limba romana/136461486555744?ref=bookmarks 
http://piatracubica.blogspot.ro/ 
http://humano-x.blogspot.ro/ 
 
 
Traducere în limba română de A.B. 
 


	Insecta din vis este o temă deja dezbătută de psihanaliști, dar în acest caz folosește la a identifica dacă vreun răpit ar putea fi recunoscut prin intermediul verificării unui anumit vis, sau, mai bine spus, un vis fals cu un extraterestru-insectă. ...

