A venit momentul să privim mai de aproape semnificația unui exercițiu pe
care l-am propus cu ceva timp în urmă și pe care l-am numit SIMBAD. SIMBAD
este un acronim englezesc care înseamnă "Self Induced Method for Blocking
Abductions Definitively", adică sistem pentru a bloca definitiv răpirile
extraterestre. Metoda era, așa cum promitea și numele, un sistem pentru a ieși din
problema răpirilor. Dar oare cum era posibil ca un simplu exercițiu mental să fi atât
de eficient?
Putea să pară un fel de rugăciune pentru unii sau poate efetul placebo pentru
alții, dar sistemul funcționa. Nu foarte bine la început și cu recăderi rare, dar
funcționa.
Era vorba despre, așa cum am mai scris și în altă parte, de un exercițiu de
simulare mentală (SM), unde subiectul își imagina un loc fizic în care își chema
sufletul, mintea și spiritul, pentru a le vorbi despre situația sa și mai ales despre
posibilitatea de a fi obiectul intereselor extraterestre. Sufletul, mintea și spiritul se
prezentau cu forme fizice exacte, culori și forme exacte și chiar discutau despre
situația personală. În scurt timp subiecții care făceau acest exercițiu își dădeau
seama imediat că cele trei personaje începeau să comporte și să gestioneze situația
independent de voința subiectului, făcând uneori acțiuni imediate și incredibile.
După aceea, în același mediu erau invitați să intre eventualii extratereștri, care și
aceștia comunicau și se mișcau în acest teatru ce părea să fie cu totul imaginar.
Dacă exercițiul era efectuat corect, răpiții, adică cei care au fost efectiv
prelevați în mod fizic de forțe extraterestre, îi recunoșteau pe aceștia la nivel
conștient după forme și după interacțiuni și îi eliminau în mod mental. Subiectul
începea să se "vindece" și în curând nu mai avea probleme exogene planetei.
La prima vedere s-ar fi putut crede că problema extraterestră nu a exist
niciodată și că, printr-un truc mental a fost ușor de șters, tocmai pentru că nu a
existat niciodată.
În realitate, exercițiul, care se bazează pe mixajul a trei tehnici precise și
anume: meditația transcendentală a lui Maharishi Maesh, teoria lui Kosslyn cu

privire la imaginile virtuale și psihodrama lui Moreno, reprezintă cu totul alteceva
decât un banal exercițiu mental.
Exercițiul se efectuează după cum urmează:
Așezați-vă comod și relaxați-vă, ținând ochii închiși. Asigurați-vă că nimeni
nu vă poate deranja și imaginați-vă că sunteți moderatorul unei mese rotunde
televizate. Imaginați-vă studioul de televiziune și masa în jurul căreia se vor așeza
diferiții invitați, pe care chiar voi înșivă i-ați invitat. Tema mesei rotunde va fi Eu
și extratereștrii! Vă veți invita sufletul, mintea și spiritul. Apoi veți invita
extratereștrii, câți și pe care doriți, să se așeze în jurul mesei și să discute cu voi
despre această problemă. Vor fi disponibile și legăturile externe, fie prin
videoconferință, cât și prin telefon, pentru cine nu vrea sau nu poate să fie prezent.
Invitații vor intra pe ușă după cum îi chemați, strigându-i pe nume sau printr-o
siglă, dacă nu le cunoașteți numele, și îi veți lăsa să se așeze unde doresc.
Imaginați-vă sala, cu microfoane, cu scaune. Veți pierde timp privind tipul
luminilor din studioul de televiziune și modul în care acestea sunt aranjate.
După ce toți s-au așezat, aruncați imediat o privire la modul în care îi
vizualizați: cum arată, cum sunt îmbrăcați, relația care există între ei și cum vi se
par vouă când îi observați. Puteți pierde timp în această fază inițială, pe când
așteptați să vi se dea linia pentru transmisia pe care urmează să o efectuați.
Observați comportamentul fiecărui individ în parte. Se poate ca niște scaune să
rămână goale sau se poate să fie necesar să adăugați și altele. Observați modul în
care acestea sunt aranjate în jurul mesei și rețineți poziția fiecărui invitat, pentru că
după aceea trebuie să faceți un desen schematic care să reproducă poziționarea lor,
împreună cu o descriere a fiecărui participant.
După ce au venit toți participanții și după ce vi s-a oferit linia, va începe
show-ul: adresați-vă participanților, cerându-le să se prezinte rapid. Începeți mereu
cu sufletul vostru, apoi faceți cum doriți, dar sufletul trebuie să înceapă fiecare tur
de intervenții. Amintiți-vă că sunteți moderatorul și că toți trebuie să vă asculte.
Dacă închideți o discuție, trebuie să vă respecte decizia. După faza de prezentare
începeți cu întrebările. Puteți pune orice întrebare doriți, dar sufletul trebuie să
înceapă primul turul răspunsurilor.
Prima întrebare pe care trebuie să o puneți, și care este obligatorie, este
următoarea:
Cunoști oaspeții care se află la această masă rotundă? Știi cine sunt și ce
vor?
De la această întrebare obligatorie pornește discuția, care se va putea întinde
și de-a lungul mai multor emisiuni (pentru a nu vă obosi prea tare).
După prima întrebare întrebați diferitele personaje ce părere au despre -i
problema extratereștrilor și întrebați-i pe extratereștri, dacă sunt prezenți, ce caută

acolo și care sunt interesele lor reale. Întrebați-i dacă îi ajută cineva, dacă sunt
prieteni sau dușmani între ei, când își vor termina munca, etc. Dezbaterea are
misiunea de a stabili de ce extratereștrii sunt aici și în ce relație sunt cu sufletul
vostru, cu mintea și cu spiritul.
Vă puteți folosi și de niște filmări virtuale. Faceți astfel încât de sus să
coboare un ecran mare și proiectați pe acesta filmările de care aveți nevoie. De
exemplu, dacă sufletul vostru nu este de acord cu unele dintre personajele pe care
le-ați invitat, prezentați filmarea cu "ceea ce s-a întâmplat în realitate" și apoi
comentați-le în fața tuturor oaspeților, lăsându-i și pe ei să comenteze. Filmările au
fost înregistrate de creierul vostru și informațiile vizuale vor fi furnizate de acesta;
acestea reprezintă experiențele voastre, care acum pot apărea pe marele ecran,
filmate de o cameră video, așezată în cea mai bună poziție, pentru a se putea vedea
tot. Să nu vă fie teamă că inventați niște evenimente. Mintea voastră a înregistrat
toată trăirea voastră și știe foarte bine ce imagini să prezinte oaspeților de la masa
rotundă.
La închiderea transmisiei, pentru a ajunge la o concluzie, întrebați-vă
sufletul dacă este de acord cu ceea ce se întâmplă. Dacă sufletul vostru nu este de
acord, invitați-l să remedieze problema, eliminând-o. Dacă acceptă să facă asta,
cereți-i să o facă imediat, în direct. Vizualizați fără grabă scena în care sufletul
vostru întră în acțiune, fără grabă, sau faceți astfel încât acesta să accepte să
elimine problema când consideră el că este mai bine.
Dacă sufletul decide să elimine problema extraterestră imediat, vizualizați
bine această scenă și priviți cu atenție cum arată sufletul când pune în acțiune
"voința de a face asta".
Apoi descrieți scena într-o scurtă povestire.
Țineți cont de emoțiile pe care le simțiți în timpul mesei rotunde și lăsați-le
să se manifeste liber.
Priviți bine toate personajele, ca și când ați dori să le faceți un profil cu
camera video în timp ce acestea interacționează cu voi.
La final este important ca oaspeții să fie salutați, așa cum se întâmplă la toate
mesele rotunde, apoi, masa rotundă va fi reluată într-o ediție următoare, în care vor
interveni aceleași personaje, sau altele, care vor clarifica totul.
La final faceți un desen și notați-vă un rezumat al experienței.
Vreau să amintesc că acest exercițiu a fost studiat exclusiv pentru adevărații
răpiți. Falșii răpiți îl pot efectua și ei, pentru a-și confirma faptul că nu au nicio
legătură cu acest fenomen.
Acesta era exercițiul propus de noi. Prin intermediul acestui exercițiu
subiectul era capabil să recunoască extratereștrii, să instaureze o discuție cu
sufletul său, să gonească extratereștrii și să iasă din fenomenul răpirilor, poate că

efectuându-l de mai multe ori, dar oricum reușea singur, de-a lungul câtorva luni
cel mult.
În unele cazuri trucul funcționa, în altele era nevoie de mult timp și în altele
nu se reușea efectuarea exercițiului din cauza dificultăților pe care subiectul le avea
în a-și imagina scena în propria minte.
De ce funcționează când funcționează
Să începem să analizăm caracteristicile acestui exercițiu și să încercăm să
înțelegem care sunt parametri cu care trebuie să ne jucăm pentru a-l îmbunătăți și
pentru a face astfel încât să funcționeze la maxim pe toți răpiții noștri, dar mai ales
să oferim regulile pentru care un exercițiu mental ca acesta are un potențial pe care
nici nu ni-l puteam imagina înainte.
Putem identifica acest exercițiu ca fiind un exercițiu de Simulare Mentală.
Ce se știe despre simulările mentale și ce oferă acestea din punct de vedere
terapeutic sau mai bine spus științific?
Cercetătoarea Barbara Colombo, într-o lucrare pe care o intitulează
PRODUCEREA SPONTANĂ DE IMAGINI MENTALE ÎN PROCESELE DE
GÂNDIRE, raportează următoarele:
Imaginile mentale sunt utilizate adesea în procesele de gândire indirectă,
cum ar fi de exemplu fanteziile (Pope și Singer, 1978; Singer și Antrobus, 1972).
S-a presupus că această activitate mentală are o funcție de anticipare și
planificare care să ne ajute să nu uităm activitățile pe care încă nu le-am terminat,
pe care am încerca să le ștergem și să menținem concentrația când suntem ocupați
cu activități foarte plictisitoare (Singer, 1975). În plus, vizualizarea mentală joacă
roluri specifice în procesele de gândire directă cum ar fi memorarea, învățarea,
rezolvarea problemelor, activități decizionale și de control motor (Denis, 1991).
Oricum, aceste funcții au fost studiate îndeosebi în laborator și asta ar putea
conduce la apariția dubiului că descoperirile cu privire la rolul imaginilor mentale
în activitățile cognitive nu pot fi generalizate din cauza unei lipse de validitate
ecologică (Yuille, 1986). Această lipsă a fost și mai apăsătoare datorită faptului că
persoanele, când au fost rugate să folosească strategii imaginative în procesele
cognitive, nu folosesc imagini mentale în viața cotidiană (Katz, 1987). Așadar,
putem afirma că, în general, proprietățile pozitive ale vizualizării mentale,
susținute de rezultate experimentale, nu sunt folosite.
Ba chiar se știe foarte puțin despre rolul jucat de imaginile mentale în viața
cognitivă de toate zilele. În acest sens, Kosslyn, Seger, Pani și Hillger (1990) - așa
cum am văzut - le-au cerut subiecților să țină o situație cu ocaziile în care s-au
trezit că utilizează imagini mentale în timpul zilei. Mulțumită acestor jurnale,

autorii au descoperit că în marea majoritate a cazurilor imaginile mentale erau
utilizate pentru născociri sau în asocierile mentale.
Tipologia imaginii mentale
În diferite contexte a psihologiei și psihiatriei, spune Alessandro Tonietti
(Erickson Portale Internet Area Creatività, immaginazione e problem solving www.erickson.it
http://www.erickson.it/cgi-bin/images/upload/doc_cre_7.1.1.pdf ) se vorbește despre "imagini

mentale" pentru a desena anumite fenomene psihice. Adică este posibil să
distingem următoarele tipuri de imagini mentale:
a) imagini detaliate: este vorba despre imagini, în general vizuale, dotate cu
o deosebită claritate și însuflețire, bogate în detalii, astfel încât sunt asemănătoare
cu percepțiile, chiar dacă subiectul recunoaște că nu corespund unor obiecte reale.
Acest tip de imagini apare frecvent la copii și la adolescenți, devenind mai rare la
adulți;
b) imagini postume sau imagini consecutive sau after-imagis: sunt
imagini produse de persistența senzației după ce stimulul generator a încetat să mai
acționeze. Acestea nu pot fi produse în mod voluntar. În plus, se observă că
imaginile postume de tip vizual urmează mișcarea ochilor;
c) icoane: Sunt imagini provocate de fenomene de persistență vizuală, care
par să depindă, comparativ cu imaginile consecutive, de mecanismele periferice ale
viziunii (Neisser, 1967). Icoanele au fost studiate amănunțit prin experimente în
care este prezentat în mod tahistoscopic un input vizual, în care se descoperă că
imaginea unui astfel de stimul durează pentru o perioadă scurtă de timp
(aproximativ 1 secundă) în mintea subiectului, atât cât acesta să poată continua să-l
"citească"; adică imaginea ar prezenta o reprezentare privată de evenimente și
valori, reprezentare care nu este neapărat de natură figurativă. Sub termenul de
"imagine" Miller, Galanter și Pribram (1960) au enumerat chiar și conceptele,
formele și relațiile.
d) imagini halucinante: sunt imagini cu caracter corporal ale unui subiect
extern, care apar în absența unor stimulări senzoriale. Se vorbește despre
"halucinație paranormală" când imaginea se referă la fantome, apariții, viziuni
mistice (Holt, 1964). Însă se vorbește despre "pseudo-halucinație" când imaginea
nu are caracter de spațialitate, adică nu este proiectată în spațiu extern, dar este
trăită de subiect ca o stare interioară de-a sa. Și se vorbește de "halucinație" când
individul recunoaște natura patologică a experienței halucinogene și nu o acceptă
ca și experiență reală;
e) imagini iluzorii: sunt imagini provocate de un stimul extern care însă este
distorsionat de cel care-l percepe;
f) imagini onirice: sunt imaginile din care sunt compuse visele;

g) imagini hipnagogice: sunt imagini care pot apărea în starea
semiconștientă ce caracterizează trecerea de la starea de veghe la somn;
h) imagini hipnopompice: este vorba de imagini care pot apărea în
momentul trezirii;
i) fosfene: sunt imagini provocate de variații mai mult sau mai puțin
elaborate (becuri, puncte luminoase, reticule) de la lumină, care pot fi obținute, de
exemplu, apăsând ochiul sau stimulând electric retina;
l) imagini corporale (body images): sunt imagini constituite de
reprezentările propriului corp (Holt, 1964);
m) imagini cenestezice: sunt imagini în care sunt asociate calități senzoriale
de diferite tipuri, de exemplu auditive și vizuale;
n) imagini de gândire (“thought images”): sunt "reprezentări subiective a
unei senzații sau a unei percepții în absența unui input senzorial adecvat, prezente
în starea de veghe conștientă ca parte dintr-un act de gândire" (Holt, 1964). În
această clasă vor intra imaginile mnestice (“memory images”), imaginile verbale,
imaginile produse de fantezie (“imagination images”). Sunt cuprinse în această
categorie și imaginile de tipul figurativ pe care subiectul le poate forma și controla
în mod deliberat.
Acestei ultime categorii aparține și SIMBAD-ul.
Principalele modele care descriu imaginile mentale
sunt două:
Modelul Teoretic "Pictoral"
Legile care reglează procesele perceptive sunt
analoage cu legile care reglează producerea unor
imagini mentale.
Imaginile mentale sunt o realitate mentală
analoagă cu cea a proceselor perceptive.
Modelul Teoretic cognitivo-computerizat
1. Depozitarea pe termen lung a experiențelor trecute.
2. Transformarea amintirilor în experiențe conștiente
(imagini mentale).
3. Menținerea unor experiențe conștiente: (imagini mentale) pentru fracțiunea
temporală necesară îndeplinirii unor operațiuni mentale ulterioare, cum ar fi
explorarea, descrierea sau altele.
O serie de analogii existente între fenomenele vizuale și cele imaginative a
condus uneori la concluzia că între percepții și imagini nu există o diversitate
substanțială (Finke, 1980; Kitamura, 1985; Sheehan, 1966).
De exemplu, a fost demonstrat că:

- principiile de semnificație care conduc la segregarea câmpului vizual pot
acționa și asupra imaginilor.
- anumite iluzii perceptive se verifică fie cu materialul prezentat în mod
perceptiv, fie imaginat (Wallace, 1984);
- timpurile de explorare (scanning) a stimulilor vizuali și a imaginilor sunt
ambele funcția distanțelor fizice de parcurs cu cohiul (Kosslyn, 1973; Kosslyn,
1975; Kosslyn, 1985; v. Hebb, 1968).
La aceste constatări de ordin empiric se alătură și alte opinii de ordin
teoretic, care contestă în mod și mai radical alterarea de perceptum și imaginatum
(v. Masini, 1979). De exemplu, deja în 1957 Mac Kellar încercând să revendice
natura autonomă a proceselor imaginative, a ajuns să susțină teza continuității
dintre imagini și percepții.
Cu alte cuvinte, se susține că imaginile mentale sunt supuse acelorași reguli
sau legi din fizica externă minții, care face parte din lumea virtuală. Dacă i se cere
unui subiect să-și imagineze că un măr cade pe jos, când își va imagina asta va
produce o viziune care nu este în contrast cu legile fizicii. Asta poate demonstra că
regulile lumii imaginare și regulile lumii externe sunt același.
Decât dacă eu nu forțez, prin voința mea, mintea să vadă că merele cad în
aer, acestea vor cădea în mintea mea pe jos, cu legile de gravitație pe care toți le
cunoaștem. Deci, creierul, în a-și imagina ceva utilizează fizica pe care o
cunoaștem. De altfel, fizica pe care o cunoaștem și pe care o percepem cu același
aparat cerebral care creează imagini interne și, având în vedere că partea de creier
care își imaginează o lume interioară este aceeași parte din creier care examinează
lumea externă, este destul de logic să ne așteptăm la aceste rezultate.
De exemplu, Kosslyn a putut experimenta că dacă eu îi cer unui subiect să-și
imagineze un cub și să-și imagineze că-l rotește pe axa sa sau pe două axe în
același timp, procesul imaginativ ca timpi devine proporțional cu tema de analizat.
Cu alte cuvinte, cu cât figura de analizat mental este mai complexă, cu atât mai
mult timp îi ia creierului nostru să o rotească. Cu cât sunt necesare mai multe
răspunsuri, cu atât mai mult creierul nostru încetinește răspunsurile. Însă acest tip
de rezultat indică un lucru foarte evident și anume faptul că creierul nostru face
același număr de operații pe care le face un computer a cărui viteză operativă
depinde de numărul de puncte de calculat într-o unitate de timp mașină (Clock).
Imagini mentale și problem solving
Dacă imaginile mentale par să urmeze aceleași reguli ale fizicii și ale
cinematicii, atunci este posibil să le utilizăm ca pe un fel de simulator? Un CAD
(Computer Assisted Design) gratis, pe care fiecare l-ar avea în propriul cap și care
ne-ar permite să ne examinăm problema mai rapid și fără să pierdem resurse! Să

admitem că trebuie să construim un obiect, dar să admitem și că trebuie să facem
niște alegeri în legătură cu tăierea materialului. De unde începem, de sus sau de
jos? Având la dispoziție doar o tentativă de a face asta, ne imaginăm în capul
nostru ce s-ar întâmpla dacă am face cele două operații. Rezolvăm o problemă cu
imaginile mentale. Așa ar face un computer. Dar trebuie subliniat faptul că
operațiunea de image solving ar putea fi utilizată în toate domeniile vieții.
Laurance
Sparks,
un
psiholog
californian,
în
1963,
(http://www.libreriailbulino.it/template.php?pag=6396&id_cat=10832&id_sotto_cat=9851&id_prod=394
687) prezenta în cartea sa, "Autohipnoza", că a avut o pacientă care a apelat la el

pentru rezolvarea unei probleme de anxietate. Subiectul, care era o tânără femeie
ce studia pianul, trebuia să dea un examen de muzică și acest lucru o făcea să intre
într-o stare de anxietate. Profesorul Sparks povestește în cartea sa că a hipnotizat
femeia și a pus-o să simuleze un antrenament intens la pian. Fata, care nu provenea
dintr-o familie bogată, nu avea propriul său instrument și putea să repete foarte
puțin, iar acest lucru îi provoca un stres suplimentar. Femeia a învățat să simuleze
mișcarea exercițiilor fără să atingă pianul și efectua simulările sale mentale în
fiecare seară înainte să adoarmă. Își imagina că se așează la un pian și că
efectuează exerciții complicate. Rezultatul a constat în faptul că pacienta
profesorului Sparks a luat locul I la concursul de pian. Gândirea imaginativă se
pare că poate favoriza strategiile euristice de soluționare a problemelor nu doar
pentru că permite simularea lor mentală, într-un mod mai plastic comparativ cu alte
coduri, manipulările lumii fizice, dar și pentru că ne permite să ne imaginăm unele
transformări imposibil de efectuat în realitate. Totodată, în realitate, este posibil să
vizualizăm starea dorită (sau soluția problemei) și apoi să o confruntăm pe aceasta
din urmă cu reprezentarea problemei în starea prezentă. Prin intermediul acestei
confruntări ar trebui să se ajungă la abandonarea viziunii vechi și neadecvate
situației, înlocuind-o cu una mai productivă. În acest caz, deci, imaginea mentală ar
avea un important rol euristic mai ales în faza anticipare a procesului de
soluționare.
În acest sens, Alessandro Tonietti susține că "Este de bun simț să credem că
marea majoritate a ideilor noi și îndepărtarea de modurile tradiționale de a gândi
sunt împiedicate de sistemul verbal de comunicare, care este vehiculul primar
pentru a menține și a perpetua ideile consolidate și tradițiile înrădăcinate.
Transformările acestui sistem vin atunci doar din exterior"(Shepard, 1978, p. 156).
Una dintre aceste surse externe ale schimbării poate fi exact imaginația de tip
iconic. În al doilea rând, gândirea imaginativă ar putea fi, în anumite situații, mai
productivă decât cea logico-verbală, pentru că imaginile, fiind, așa cum susține și
Shepard, reprezentări izomorfe și analogice ale obiectelor reale, din acestea din
urmă se pot extrage detalii și relații care nu pot fi obținute din codificarea verbală
și, din acest motiv, pot lăsa loc unor descoperiri și deducții, pe care discursul

porpozițional nu ar reuși să-l conducă. În al treilea rând, gândirea imaginativă
pare a fi deosebit de adecvată pentru a satisface acele exigențe de regularitate și
simetrie, în baza cărora s-au fondat unele dintre cele mai revelatoare descoperiri
din câmpul matematicii și al fizicii (v. Boardman, O’Connor și Young, 1973;
Shubnikov și Koptsik, 1974; Weyl, 1952). Și, în final, se poate observa faptul că
multe teorii științifice au un evident caracter geometrico-spațial, componentele lor
structurale fiind diagramele și modelele."
Francesco Burrai prezintă niște note interesante în legătură cu imaginile
mentale și, mai ales, sugerează existența a două modele principale la care ne
refeream, care să încerce să explice funcționalitatea imaginilor mentale.
Neuropsihologia studiază relațiile dintre facultatea cognitivă și structurile
cerebrale conexe.
Și, în baza datelor experimentale, susține existența unor procese cognitive
specifice facultății imaginative legate la substraturi cerebrale specifice.
Dar este adevărat că problemele legate de capacitatea imaginativă sunt
adesea colegate la leziunile unor mecanisme cerebrale specifice: ariile posterioare
ale emisferei stângi, zona parieto-temporală dreaptă.
Tehnica Simulărilor Mentale, numită SM în acest context, dar identificată și
cu sigla englezească Guided Imagery (GI), are nenumărate confirmări științifice
care demonstrează nu doar că există o corelație între imaginație și modificarea
morfologică a corpului, ci și că există posibilitatea de a modifica neurofiziologia
corpului aplicând imagini ideatice, ceea ce în cuvinte mai simple înseamnă să
vindeci cu mintea.
Rezolvarea problemei (Problem Solvyng) acum nu mai constă doar în a rota
un cub cu mintea, ci și în a modifica propria stare biologică. Iar acest lucru este
încă un pas înainte, o altă treaptă urcată spre identificarea a ce și cum o imagine
produsă de creierul nostru, adică din actul nostru de voință, adică a Conștiinței
noastre, poate influența parametri externi ai virtualității care ne înconjoară.
Prezentăm în continuare unele surse bibliografice în legătură cu acest subiect
pentru cei care nu cred în ceea ce afirmăm aici.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La risposta neurovegetativa
Studio:Jones G.E. e Johnson H.J. 1978,Physiological responding during self generated imagery of contextualy
complete stimuli,Psychophysiology,15,439,46.
Jones G.E. e Johnson H.J 1980,Hearth rate and somatic concomitants of mental imagery,Psychophysiology,17,33947.
Correlazione tra livello cenestesico dell’immagine mentale
e ampiezza dell’accelerazione cardiaca.
Correlazione tra livello della temperatura di un oggetto dell’immagine mentale e ampiezza dell’accelerazione
cardiaca.
Correlazione tra immagini mentali eidetiche a valenza emozionale negativa e alterazioni della FC,FR e risposta
psicogalvanica (GSR).
Correlazione tra intensità soggettiva della vividezza dell’immagine e grandezza delle modificazioni fisiologiche.
Correlazione tra immagini inducenti livelli diversi di rabbia e alterazione della pressione sistolica e della frequenza cardiaca.

Correlazione tra la direzione del focus attentivo
e risposta elettromiografica
Guided Imagery e Psicologia
L’utilizzo della G.I.in fase di ipnosi può essere usata per creare nuovi schemi cognitivi nei soggetti con immagini a
carattere intrusivo.
(Appel PR. A hypnotically mediated guided imagery intervention for intrusive imagery: creating ground for figure. Am
J Clin Hypn. 1999 Apr;41(4):327-35. )
La G.I.riduce nei soggetti affetti da bulimia nervosa gli episodi di confusione,degli atti giustificativi a carattere
assolutivo, degli episodi di vomito, un miglioramento nell’alimentazione,nelle scelte dietetiche, nel controllo del peso
corporeo,nella gestione autonoma del comfort personale.
(Esplen MJ, Garfinkel PE, Olmsted M, Gallop RM, Kennedy S A randomized controlled trial of guided imagery in
bulimia nervosa.Psychol Med. 1998 Nov;28(6):1347-57. )
La G.I. può neutralizzare la distorsione della memoria nelle donne che hanno subito in età infantile abusi sessuali.
(Clancy SA, McNally RJ, Schacter DL. Effects of guided imagery on memory distortion in women reporting recovered
memories of childhood sexual abuse.J Trauma Stress. 1999 Oct;12(4):
559-69.)
Guided Imagery e gestione del dolore
La G.I. in soggetti affetti da dolore oncologico,può ridurre l’intensità media di percezione del dolore,lo stato di
distress,il grado di afflizione,e migliorare il controllo del dolore.
(Kwekkeboom KL, Kneip J, Pearson LA pilot study to predict success with guided imagery for cancer pain. Pain
Manag Nurs. 2003 Sep;4(3):112-23)
La G.I.in soggetti affetti da AIDS ha effetti positivi nella prevenzione degli stati di angoscia e dolore a carattere
anticipatorio.
(Turkoski B, Lance B. The use of guided imagery with anticipatory grief.Home Healthc Nurse. 1996 Nov;14(11):87888.)
Guided Imagery e medicina interna
La G.I. in soggetti affetti da stroke acuto è un’intervento clinico complementare e sinergico alla terapia riabilitativa
convenzionale, che migliora diversi outcomes riabilitativi.
(Page SJ, Levine P, Sisto S, Johnston MV.A randomized efficacy and feasibility study of imagery in acute stroke.Clin
Rehabil. 2001 Jun;15(3):233-40. )
La G.I, in soggetti affetti da bronchite cronica ed enfisema ha migliorato lo stato dispnoico,la
depressione,l’affaticamento,la qualità di vita,lo stato di salute percepito,la forza muscolare inspiratoria.
(Moody LE, Fraser M, Yarandi H.Effects of guided imagery in patients with chronic bronchitis and emphysema.Clin
Nurs Res. 1993 Nov;2(4):478-86.)
Guided Imagery e maternita’
La G.I. mirata alla produzione di uno stato di rilassamento nelle donne nel periodo delle prime quattro settimane post
partum,ha prodotto una riduzione dell'ansia,della depressione e un aumento della stima personale.
(Rees BL. An exploratory study of the effectiveness of a relaxation with guided imagery protocol.J Holist Nurs. 1993
Sep;11(3):271-6. )
La G.I. tramite protocollo di rilassamento ha ridotto in donne primipare nelle prime quattro settimane post partum il
livello di ansia,lo stato depressivo ed incrementato l’autostima.
(Rees BL. Effect of relaxation with guided imagery on anxiety, depression, and self-esteem in primiparas.J Holist
Nurs. 1995 Sep;13(3):255-67.)
Guided Imagery e chirurgia
La G.I. in soggetti in fase perioperatoria ha prodotto una riduzione degli stati d’ansia e dei livelli di dolore sia nella
fase pre-operatoria che post-operatoria,nonché una riduzione nella somministrazione di farmaci analgesici pari al
50% nella fase post operatoria
(Tusek DL, Church JM, Strong SA, Grass JA, Fazio VW. Guided imagery: a significant advance in the care of
patients undergoing elective colorectal surgery.Dis Colon Rectum. 1997 Feb;40(2):172-8. )
L’utilizzo della G.I.in fase perioperativa è uno strumento infermieristico che incrementa il potere di auto-cura e di
auto-guarigione,incrementando il feed-back infermiere paziente,la qualità di vita,il grado di soddisfazione sia del
paziente sia dei sanitari.
(Miller T.The value of imagery in perioperative nursing.Semin Perioper Nurs. 1998 Apr;7(2):108-13)
La G.I. è un intervento infermieristico indipendente è in soggetti anziani post operati riduce il loro stato depressivo.
(Leja AMJ, Using guided imagery to combat postsurgical depression.Gerontol Nurs.
1989 Apr;15(4):7-11.)
Effetti della sinergia visualizzazione e tecniche meditative
1.Aumento dell’ampiezza e della regolarità delle onde alfa cerebrali.
2Diminuzione significativa del consumo di ossigeno.
3.Diminuzione della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria.
4.Regolazione della produzione del cortisolo (stress).
5.Aumento notturno della melatonina (sonno,sincronizzazione ritmi biologici

Pentru a evita posibilitatea să se susțină că acest practici sunt practici
vrăjitorești, vom spune că în Italia și în lume sunt multe unități medicale în care se
folosesc imaginile mentale și vi le prezentăm pe următoarele: zienda Sanitaria di
Brunico (Bz), Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, Milano Azienda
Ospedaliera Universitaria Meyer, Firenze, Istituto Tumori di Genova Ospedale
pediatrico Giovanni XXIII,Bari, Ospedali Civili di Brescia, Ospedale "Infermi" di
Rimini.
Centre care utilizează vizualizarea: Istituto europeo di oncologia, Milano,
Associazione italiana di oncologia medica, Società italiana di psiconcologia,
Società italiana di psicologia dei servizi ospedalieri e territoriali, Associazione
malati di cancro (AIMAC).
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Simulări Mentale și teoria Memoriei
Simularea mentală oferă accesul nu numai imaginilor ideatice, ci și
senzațiilor cenestezice de tipul tactil, olfactiv, senzoriale, în cea mai largă
accepțiune a termenului, dar și auditive.
Trebuie să ne întrebăm de unde ia creierul nostru materialul pentru a
construi imaginile de acest tip.
Întrebarea trebuie să aibă un răspuns pentru că în funcție de unde vor fi luate
aceste informații, se va putea presupune că aceste imagini vor fi reale și nu
imaginate. E ca și când am spune că îmi imaginez în minte un pahar plin cu apă,
acesta nu există și este doar în mintea mea sau există pe undeva în spațio-timp și
creierul meu, cumva, a ajuns la acea informație.
Cu alte cuvinte, dacă imaginea paharului derivă dintr-o amintire de-a mea,
mintea mea a apelat la amintirea acelui pahar și l-a reprodus ca imagine inexistentă
în acel moment în spațio-timp, dar doar ca fotografia unei trăiri precedente. Însă
dacă imaginea paharului există cu adevărat pe undeva în spațio-timp, creierul meu
a extras informația dintr-un lucru care există cu adevărat, nu într-un trecu
progresat, ci într-o realitate coexistentă cu momentul în care este făcută
vizualizarea. În primul caz creierul nostru produce un film cu ceva ce nu mai este,
o fotografie a unui eveniment trecut, care nu mai există și în prezent, pe când în al
doilea caz memoria noastră s-ar comporta ca o cameră video care ar observa
paharul care există în spațio-timp pe undeva. În primul caz nu aș putea interfera cu
vechea întâmplare doar pentru că a trecut deja, dar în al doilea caz aș interacționa
cu o zonă a spațio-timpului prezentă, sub formă de informații, din care aș putea
extrage o viziune a realității.
Diferența dintre aceste stări începem să o înțelegem când imaginea mentală a
paharului este pusă în mișcare de mintea noastră. Dacă creierul ia imaginea din
trecut este evident că mișcarea obiectului ar fi provocată de o operație de problem
solving de tipul CAD (Computer Assisted Design). Cu alte cuvinte, creierul celui
care își imaginează nu numai că ar fi capabil să-și amintească informațiile
paharului, ci și să-l miște, simulând în baza altui lucru pe l-a văzut mișcându-se în
precedență. În acest caz aș avea pe de o parte informațiile geometrico-vizuale ale
paharului și pe de altă parte un model care se mișcă cu o lege geometrică exactă.
Creierul ar suprapune cele două programe de informații, obținând simularea
paharului care se mișcă. Însă dacă creierul nu ar lua imaginile din trecut, ci le-ar
lua dintr-un punct oarecare din spațio-timp, asta ar însemna că ar interacționa cu
acea realitate spațio-temporală în direct. În al doilea caz mișcarea paharului în

mintea subiectului ar corespunde unei mișcări a obiectului care este cu adevărat
prezent pe undeva în universul nostru?
Însă dacă acest lucru ar fi adevărat asta ar însemna că gândirea mea ar putea
interacționa cu realitatea care ne înconjoară?
Însă noi chiar am văzut deja că acest lucru pare a fi deja demonstrat de
experimentele de neurofiziologie cerebrală.
Această problemă nu este deloc ușor de rezolvat, dar vedem ce ne spune
știința în momentul de față despre memorie și relația sa cu spațiul și timpul.
Din punct de vedere temporal, memoria se divide în 3 subcategorii:
(http://www.molwick.com/it/libri/index.html Mª Jose T. Molina Libri online gratis Nuovi paradigmi della
scienza © 1990-2008Tradotto da Daniela Facchinetti).

1. Memoria pe termen scurt
În această memorie se găsește toată informația tratată de ultima revizie sau
curățare a sistemului, sau de ultima dată când am dormit suficient de mult pentru a
desfășura această acțiune. Gradul de conservare sau starea informației va depinde
de acest timp și, bineînțeles, de capacitatea fiziologică sau genetică a fiecărui
individ. Această memorie va fi alimentată în principal de informația filtrată de
memoria auxiliară de serviciu, care provine fie din memoria pe termen mediu și
lung, fie din experiența și din raționalizarea timpului despre care am vorbit. Din
experiență, timpul în care această memorie este mai eficientă corespunde cu circa
16 ore, pe când 8 ore pe zi sunt rezervate pentru întreținere. Probabil că nu se
utilizează tot timpul de pe durata somnului pentru curățirea memoriei pe termen
scurt, dar îi va fi dedicată o parte importantă pentru mutarea informației din
memoria pe termen mediu în memoria pe termen lung, dar și pentru alte funcții de
întreținere de diferite tipuri.
2 Memoria pe termen mediu
Un mod de a optimiza informația conținută în memoria pe termen scurt va fi
menținerea informației cât mai ordonată cu putință, ceea ce va implica probabil
primirea multor date care nu pot fi procesate imediat, dar care se vor înmagazina
pentru a fi procesate și aranjate într-un moment succesiv, eliminându-le pe cele
dublate și înregistrându-le definitiv în funcție de date și concepte asemănătoare; în
acest fel va fi economistă o mare cantitate din capacitatea memoriei sau a arhivei
cu date.
Este foarte probabil ca într-o zi computerele să poată funcționa mereu,
urmând programele cerute sau reorganizându-se. De-acum se pot cita numeroase
exemple reale de programe care funcționează automat: defragmentarea și

menținerea hard-diskului, curățarea registrului din Windows, căutarea și
downlodarea informațiilor și oricăror tipuri de programe, înțelegerea informației,
antivirus, etc. Expresia memoriei pe termen mediu este utilă, dar nu reflectă cu
exactitate natura conținutului său. În această memorie se va găsi informația
menținută într-o anumită perioadă. Cu toate acestea, acest timp va fi mai mare în
măsura în care informația va fi mai relațională și va conține mai puține date
concrete. Trebuie să menționăm că informația se poate obține nu doar direct, ci și
prin intermediul raportului său cu o altă informație înregistrată în memorie.
În acest sens, independent de faptul că anumite date sunt înregistrate în
memorie în starea lor originală, cum ar fi data de naștere a unei persoane apropiate,
memoria pe termen mediu tinde să fie mai fixă dacă datele se transformă în
concepte și dacă acestea din urmă sunt definite în baza unui sistem de referințe
multidimensionale.
Cu trecerea timpului vor rămâne doar conceptele în forma indicată, pentru că
datele în mod normal își pierd utilitatea sau vor forma o parte din memoria
instantanee și rapoartele memorate vor tinde să se încorporeze în așa-zisul sistem
multidimensional; în caz de nevoie s-ar căuta o dimensiune ulterioară a sistemului.
3. Memoria pe termen lung
Este o expresie mai exactă comparativ cu precedentele, pentru că implică în
mod clar termenul lung, însă trebuie făcute unele precizări în legătura cu natura sa.
Dacă memoria pe termen mediu se configurează cu timpul ca un sistem
multidimensional, memoria pe termen lung este formată, independent de faimoasă
dată a nașterii, de un sistem exclusiv multidimensional, în care există mai puține
dimensiuni decât în precedentul, care sunt baza caracterului esențial al unei
persoane și nu a cunoștințelor sale. Mă refer la așa-zisele principii personalizate în
general, cum ar fi justiția, asemănarea, libertatea, respectul, educația, beneficiul
dubiului, etc. Cunoștințele sau conceptele se vor găsi în staturile cele mai profunde
ale memoriei pe termen mediu, care echivalează cu straturile cele mai superficiale
ale memoriei pe termen lung.
Acest tip de definiție cu totul instrumentală nu pare să-l convingă decât
parțial pe Kosslyn, care susține mult mai mult unele aspecte din memoria pe
termen lung și mediu.
Acest neurofiziolog susține că memoria pe termen lung este ca un rezervor
în care se conservă toate stimulările externe de tip vizual, auditiv sau cenestezic. O
magazie mare în care există datele neprelucrate ale lucrurilor văzute, auzite sau
percepute într-un fel sau altul. După care există memoria pe termen scurt, care nu
ar fi o memorie adevărată, ci doar o zonă din creier unde se află programul CAD,
programul care mișcă și alterează percepțiile.

Cu alte cuvinte, dacă eu îmi imaginez figura unui pahar, iau în acel moment
toate datele paharului dintr-o zonă de memorie pe termen lung unde stau toate
datele paharului vizionate până în acel moment în baza experimentală. Toate
paharele pe care le-am văzut în viața mea.
Memoria pe termen scurt nu face altceva decât să folosească aceste date în
mod dinamic, adică mișcă coordonatele și mimează o mișcare a obiectului,
mimează și o variație a caracteristicilor pe care obiectul le-a înmagazinat în
memoria noastră pe termen lung. Astfel pot vedea sau auzi sau percepe în mintea
mea un pahar care se mișcă având apă în el și care-mi udă mâna în timp ce câteva
picături cad din pahar și simt și temperatura diferită a apei care îmi cade pe mână.
Iar dacă în apă este și niște lămâie, îi simt în gură gustul și în nas mirosul.
Memoria pe termen lung pentru Kosslyn este practic o memorie statică de
date pe când cea pe termen scurt ar fi o memorie dinamică de elaborare.
Informațiile obținute din aceste elaborări ar fi introduse într-o zonă de buffer care
este identificată ca fiind memoria pe termen mediu. Țin informațiile acolo până
când voi avea nevoie de ele, după care le descarc și analizez altă problemă am
putea spune.
Dilema comisului voiajor
Prin acest nume psihologii au în vedere problema de a-și imagina un drum
cu automobilul pe care comisul voiajor ar trebui să-l efectueze pentru a livra marfa
diferiților clienți mâine dimineață. Comisul nostru voiajor merge la culcare seara și
își imaginează drumul pe care trebuie să-l parcurgă, cum ar face orice ar trebui să
ajungă într-o localitate în care nu a mai fost niciodată.
"Trec întâi pe aici, iar după aceea de acolo ajung dincolo."
Comisul nostru voiajor își imaginează în baza unei fotografii văzute în ziua
de dinaintea drumului său și deci folosește memoria pe termen lung pentru a monta
datele pe care le cunoaște, le elaborează cu viziunea CAD (imagine
tridimensională a drumului care poate fi obținută prin intermediul memoriei pe
termen scurt), pune totul în buffer (memoria pe termen mediu) pentru a putea
utiliza GPS-ul său personal și interior mâine.
http://www.elombu.com/aip/sperimen/sperimenp11.htm#T1

Poate părea incredibil, dar acest tip de problemă a fost studiată pentru a
stabili cum reușește subiectul să elaboreze drumuri de un anumit tip, rezolvând
probleme logice de trafic și temporale, utilizând imagini mentale și virutal problem
solving-ul.

Pribram și necesitatea construirii unui nou model atemporal și aspațial
Cum am spus și în celălalt articol, neurofiziologul Pribram susține, cu
experimente în mână, că memoria nu se află în creierul uman. Neștiind unde să o
așeze, el susține că poate este peste tot, în fiecare bucățică de ADN a celulei.
Dar, în realitate, dacă corelăm cercetările lui Pribram cu cele ale fizicianului
Bohm și revizităm neurofiziologia funcțională, am putea găsi un mod de a împăca
pe toată lumea.
Bohm susține că spațiul și timpul nu există, ci sunt proiecții holografice ale
unui univers fals. Dacă lucrurile stau așa și dacă Pribram pare a fi de acord prin
scrierile sale, trebuie să concluzionăm că memoria, sau mai bine spus definiția de
memorie, nu trebuie să fie legată neapărat de conceptul de trecut. În realitate,
trecutul ar exista doar dacă ar exista timpul. Memoria, eliberată de ideea de spațiu
și timp, ar avea o nouă semnificație, mult mai potrivită și în acord cu
experimentele efectuate fie în mediul nerofiziologic, cât și în mediul hipnotic și cel
paranormal.
Așadar, propunem un nou model de memorie pe termen lung, mediu și scurt,
luând în considerație ideile lui Pribram și Bohm.
Memoria nu se află în interiorul ființei umane sau în creierul său, ci este doar
elaborată de acesta.
Creierul, așa cum am afirmat în alte contexte, nu ar fi altceva decât un cititor
dublu de holograme, în care lobul drept ar citi realitatea în mod radial, pe când
lobul stâng în mod unghiular. Acest lucru i-ar permite lobului drept să fie
atemporal, dar incapabil să citească în același timp două coordonate spațiale fără să
facă confuzie, iar lobului stâng să fie aspațial, dar să aibă limitări de timp temporal.
Lobul drept ar putea citi două evenimente deodată, dar rezultatul ar fi suprapunerea
stărilor cuantice corespondente celor două evenimente și, deci, o viziune care nu ar
fi altceva decât suma celor două percepții. În mod analog, lobul stâng ar putea citi
un eveniment pe rând, dar între cele două evenimente ar exista limita vitezei
luminii (vezi articolele noastre precedente, dar mai ales "Fizica răpirilor" și
"Timpul și percepția sa")
Deci, dacă memoria nu este ca un album foto unde fotografiile vechi
reprezintă trecutul, cum pot să-mi imaginez ceva, luând acel lucru dintr-o imagine
din trecut din mintea mea?
Atunci ce este fenomenul memoriei dacă nu putem să-l mai clasificăm ca
revederea unui vechi album cu fotografii?
Modelul elaborat de noi este următorul:
Creierul, așa cum am spus, este un cititor de holograme. Când facem pe
cineva să-și amintească ceva și monitorizăm activitățile cerebrale, se iluminează o
parte din creier la RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară Funcțională), dar acest

lucru nu s-ar datora, așa cum susțin neurofiziologii, identificării unor zone din
creier care sunt mai irigate de sânge și deci la cele care conțin memoria, care sunt
activate în timpul experimentului, ci zonelor din creier care sunt utilizate pentru a
citi holograma exterioară.
Asta pentru memoria ar fi exterioară creierului nostru, în timp ce creierul
nostru ar fi cititorul.
Când eu îmi amintesc ceva, în realitate merg să citesc în holograma
exterioară și citesc în același timp atât cu lobul drept, cât și cu cel stâng, ca și când
acestea ar fi capetele unui CD care citesc în același timp aceeași melodie. Unul
dintre cei doi lobi citește unele informații, pe când celălalt citește alte aspecte ale
acelorași informații.
Cei doi cititori nu interferează unul cu altul pentru că nu depind de legile
care guvernează spațiul și timpul. În realitate, lobul drept habar nu are ce-i timpul,
iar cel stâng habar nu are ce-i spațiul. Cu alte cuvinte, creierul nostru nu dă doi
bani pe principiul incertitudinii lui Heisemberg și ne oferă două descrieri diferite
ale aceluiași eveniment, caracterizate de detalii observate diferite. Cele două mase
de date nu interferează între ele și sunt trimise minții, care, ca și organ central,
însumează cele două imagini ale realității virtuale, trimițând datele finale
creierului, care are percepția realității rezultante.
Locurile memoriei și Conștiința acesteia
Memoria nu ar fi deci în interiorul nostru, ci se află în afara noastră și nici
măcar nu am putea defini memoria decât ca o altă realitate coerentă cu a noastră. O
corealitate legată de coordonate spațio-temporale diferite de ale noastre, dar și
coprezente cu prezentul. Cu alte cuvinte, dat fiind că trecutul, prezentul și viitorul
nu ar exista, acestea ar fi în realitate coprezente într-o realitate paralelă cu a
noastră. Când eu activez amintirea de atunci când eram mai mic, în realitate nu-mi
amintesc ceva, ci mintea mea citește în realitatea virtuală externă nouă ceea ce se
întâmplă acum în trecutul meu.
Trecutul ar fi prezent cu prezentul meu și mintea mea ar merge ca o cameră
video externă mie să caute acele imagini unde acum există și mi le-ar prezenta în
direct.
Cu alte cuvinte, eu nu mi-aș aminti un trecut care nu mai există, ci trecutul
corespondent cu prezentul, pe care în realitate nu mi l-aș aminti, ci l-aș trăi pentru
prima oară.
Conceptul fundamental care apare imediat este următorul:
Eu pot revedea ceea ce este trecutul în mintea mea. Acel trecut este cel
actual, adică cel care corespunde prezentului meu. Eu îmi pot modifica trecutul

acționând mental și construind o imagine a acelui trecut, alterând evenimentele
doar forțându-le în mintea mea la nivel de imagini mentale.
Acest lucru ar fi adevărat și pentru imaginile mentale din viitor.
O astfel de afirmație, chiar dacă poate părea total absurdă, în realitate ar
explica fenomenele de autovindecare. Subiectul bolnav de o tumoară malignă își
imaginează în fiecare seară că își distruge tumora. Până la urmă se vindecă. Asta e
ceea ce se întâmplă când imaginea bolii este corect evidențiată în propria minte și
când nu intervin alți factori psihologici interni care să împiedice subiectul să facă
experimentul. Dar asta se întâmplă și în meditația transcedentală a lui Maharishi
Maesh, din care este inspirat și exercițiul nostru Simbad. Maharishi susține și
demonstrează asta, publicând lucrări științifice în cele mai importante reviste
științifice din lume, demonstrând că meditația transcedentală are caracteristica de a
modifica viitorul. Este suficient să te gândești la evenimentul pe care vrei să-l
modifici și s-ar descoperi că probabilitatea de a-l modifica depinde de pătratul
numprului persoanelor implicate în experiment.
Nu trebuie să credem că aceste ipoteze au ieșit din mintea unui nebun. Se
poate spune că există deja diferite curente de gândire științifică care urmează acest
tip de idei. De exemplu, un grup de matematicieni, fizicieni și statisticieni lucrează
la un proiect care se identifica ca target final în mărirea Conștiinței planetei.
Cititorul atent va spune ...Dar ce legătură are conștiința ființelor vii de pe această
planetă cu problema memoriei? În realitate acest lucru este strâns legat de un
parametru important. Capacitatea de a discerne și de a altera evenimentele ar fi
legată de un parametru important care este chiar Conștiința. Dacă ești conștient de
ceea ce ești și se poate modifica realitatea pentru că Conștiința nu ar fi altceva
decât creatorul, iar creatorul suntem noi și noi avem, unii mai mult, alții mai puțin,
Conștiință în interiorul nostru.
Conștiința s-ar putea măsura în multe feluri sau în niciun fel exact, dar cu cât
se crede într-un Dumnezeu exterior, cu atât ai mai puțină Conștiință. Cu cât se
crede că este nevoie de un Dumnezeu extern nouă, cu atât suntem mai puțin
conștienți de noi. Da, pentru că conștiința nu este ceva ce ai, ci este ceva ce devii.
În baza unora dintre aceste observații se bazează experimentul unui grup
mare de matematicieni ( http://noosphere.princeton.edu/access_bottom.html).
Prestigioasa Princeton University sponsorizează un proiect de
"conștientizare" și are chiar și un monitor în timp real, conform căruia ar fi posibil
să se vizualizeze gradul de conștientizare în unele zone ale planetei.

După cum se poate observa din declarațiile pe care grupul de savanți le
propune, în opinia lor se poate altera viitorul lumii și evenimentele viitoare
utilizând Conștiința, iar pe site-ul proiectului GCP (Global Consciousness Project)
se fac măsurători online bazate mai ales pe observații de tip statistic, care pornesc
de la predicțiile meciurilor de baschet la prezicerea cutremurelor.
Fizica cuantică și conștiința umană
Bernard Haisch susține într-o conferință de-a sa că fizica cuantică ar putea fi
capabilă să descrie realitate în mod complet, dincolo de faimosul paradox Einstein
Podolsky și Rosen (1935) despre care am vorbit într-un articol precedent.
(http://www.scientificexploration.org/talks/27th_annual/27th_annual_haisch_quantum_mechanics_consci

Atât Bell în 1964, cât și Aspect în 1982 demonstrează că Einstein se
înșeală în a considera fizica cuantică ineficientă în ceea ce privește descrierea
universul fizic, dar demonstrează prin observațiile lor că universul este cu totul
virtual. În 2003, Anthony Leggett, premiat cu premiul Nobel, publică o versiune
mai riguroasă a experimentului lui Bell, iar acest experiment a fost realizat în 2007
la Quantum Optics and Quantum Information la Universitatea din Viena și este
publicat în revista "Nature". Aceste experimente, care cândva erau doar niște
ipoteze pe hârtie, acum sunt efectiv realizate și demonstrează că "…that there is

ousness.html).

nothing inherently real about the properties of an object that we measure. In other
words, measuring those properties is what brings them into existence."
(NewScientist, 23 June 2007) Or as quantum researcher Vlatko Vedral of the
University of Leeds puts it: "Rather than passively observing it, we in fact create
reality." Quantum mechanics is now telling us unambiguously that consciousness
creates reality. And since quantum physics is at the root of everything, this has
profound consequences for the interpretation of our own nature, the universe, and,
yes, even why it may make more sense to trace everything back to a conscious
intelligence rather than inanimate fields and forces.
Pentru cine nu știe, Bernard Haisch este Ph.D la Calphysics Institute și este
un astrofizician, autorul a circa 130 de publicații. A fost scientific editor la
Astrophysical Journal și Principal Investigator în legătură cu diferite proiecte
NASA, Director la Center for Extreme Ultraviolet Astrophysics la University of
California, Berkeley; și Visiting Scientist pe lângă Max-Planck-Institut fuer
Extraterrestrische Physik în Garching, Germania.
Cu alte cuvinte, acest om de știință susține, printre altele, că nu există nimic
real în universul nostru din ceea ce măsurăm, decât Conștiința care ne permitere să
interacționăm cu virtualitatea care ne înconjoară în viața de zi cu zi și pe care noi
înșine o construim.
Revizuirea conceptului de memorie pe termen lung, mediu și scurt
Pentru a ști cum funcționează SIMBAD-ul trebuie să înțelegem cum
funcționează accesul la datele ideatice pe care noi le avem în SIMBAD sub formă
de imagini, sunete și senzații.
Memoria pe termen lung, în realitate, nu ar fi altceva decât "datele" care sunt
în afara creierului uman și care reprezintă toată realitatea virtuală. Când noi
indicăm realitatea virtuală cu adjectivul "toată" ne referim la toată realitatea, atât
cea pe care noi am văzut-o de-a lungul existenței noastre, cât și cea la care nu am
avut niciodată acces. Creierul nostru este capabil să acceseze toată informația, nu
doar pe cea pseudo-văzută.
Atunci cum de mulți dintre cititorii noștri nu cunosc cealaltă parte a realității
virtuale?
Din simplul motiv că nu sunt conștienți de ea. Dar este suficient să facem un
mic experiment pentru a ne da seama că lucrurile nu stau așa cum cred ei.
Imaginați-vă că vă aflați într-o lume complet diferită de a voastră, cu doi sau
trei sori de culori diferite
În vechiul mod de a vedea lucrurile aceste imagini mentale ar fi fost
considerate ca fiind fructul unor construcții mentale fantastice. Cu noul mod de a
vedea lucrurile aceste imagini se datorează creierului vostru, care este un cititor de

holograme și care a citit pe undeva o realitate existentă. În realitate nu ar fi posibil
să-ți poți imagina, sau mai bine spus să-ți construiești în minte o imagine a ceva ce
nu există. Tocmai pentru că neexistând nicăieri, creierul nostru nu ar avea nicio
posibilitate să meargă să o citească, și pentru că dacă imaginea produsă nu ar fi
existat niciodată, aceasta ar fi fost CREATĂ de mintea noastră, în actul simulării
sale.
Acest tip de imagini s-ar crea folosindu-ne de informațiile brute ale
universului nostru. Informațiile ar fi mișcate prin intermediul unui program mental
de simulare, parțial construit prin intermediul experienței noastre de viață cu
"module" create în timpul vieții noastre.
Astfel ar fi posibil pentru noi să ne imaginăm că știm să cântăm la pian doar
dacă știm să cântăm la acest instrument sau dacă știm muzică. Altfel pentru noi ar
fi imposibil. Acest lucru este în acord cu substanțiala observație experimentală că
creierul urmează în aceste reconstituiri mentale legile realității virtuale pe care noi
o cunoaștem și nu altele. Dacă nu cunoaștem anumite legi nu am fi capabili să
mișcăm în creierul nostru niciun obiect. Nevăzătorii nu sunt capabili să
construiască culorile dacă sunt nevăzători din naștere.
Operația de simulare utilizează, deci, date într-o secvență rapidă, derivate
din memoria pe termen lung, adică acelea pescuite din afara noastră, din akasha
generală.
Funcția acestor date este foarte rapidă și este adesea confundată cu o
memorie rapidă în care datele vin, intră și ies din creier. În realitate, acesta date
sunt aceleași date recuperate din memoria pe termen lung, doar că sunt elaborate și
ne furnizează noi date cu mare viteză.
Aceste noi date nu intră de nicăieri, ci sunt date vechi, reelaborate și
modificate de memoria pe termen scurt.
După care există o memorie pe termen mediu care nu este altceva decât un
buffer de memorie, unde rezultatele datelor extrase din memoria pe termen lung și
elaborate cu memoria pe termen scurt sunt înmagazinate și amintite pentru a ne
folosi de ele când avem nevoie. După aceea, când problema a fost rezolvată, o
parte din memoria RAM este descărcată și curățată, așteptând noi cărți, noi șiruri
de imagini de înmagazinat pentru ceva timp.
Capacitatea de a avea o memorie mare este legată de capacitatea memoriei
pe termen mediu de avea sau a acorda spațiu datelor. Deci, singura și adevărata
memorie este cea pe termen mediu.
Memoria pe termen mediu este deci locul delegat să lucreze cu SIMBAD-ul,
care după terminare poate fi amintit, din simplul motiv că este înmagazinat pentru
ceva timp (zile, ani), până în momentul în care considerăm că ne este de folos,
după care îl descărcăm și dacă am vrea să-l ni-l reamintim, nu am mai putea face
asta.

Conceptul memoriei ca lucru posedat și personal
Este evident că în această optică amintirile noastre nu aparțin trecutului
pentru că trecutul nu există ca fotogramă nemișcată și imobilă a ceva ce s-a
întâmplat, ci există ca un film care rulează mereu, care se schimbă la fel cum se
schimbă prezentul și viitorul. Deci, noi nu avem niciun trecut, pentru că trecutul
nostru se schimbă odată cu prezentul.
Acest concept, pe care l-am dezvoltat deja în capitolul cu titlul "Timplul și
percepția sa", ni s-ar putea părea neplăcut și uneori, pentru unele persoane prea
puțin dezirabil. Persoanele care se identifică cu trecutul lot nu suportă să li se
spună că nu există niciun trecut pentru nimeni. Dar ne putem întreba cum de
nimeni, decât vreun guru iluminat, nu și-a dat seama de inexistența și mutabilitatea
propriilor amintiri?
Ideea este că atunci când ne amintim și credem că ne amintim un eveniment,
în realitate ne conectăm la acea parte a grilei holografice care conține acea scenă și
acea realitate. Lobul nostru drept și lobul nostru stâng, sau mai bine spus cele două
emisfere citesc hologramele din acel loc de puncte virtuale și furnizează datele care
constituie memoria pe termen lung. Aceste date sunt reelaborate de memoria pe
termen scurt și sunt reatribuite în memoria pe termen mediu, partea RAM (Random
Access Memory, nel computer).
Acum se pot întâmpla două lucruri. Dacă nu aveam în memorie pe termen
mediu o amintire precedentă a unui eveniment, nu pot să-l compar cu acesta și nu
voi reuși nici să stabilesc că între cele două amintiri sunt diferențe. Deci, în acest
caz, chiar dacă îmi amintesc de două ori în mod diferit aceeași amintire, nu am
nicio posibilitate să-mi dau seama, dar dacă am lăsat în memoria pe termen mediu
o urmă a evenimentului pe care mi-l reamintesc, pot compara aceste două
evenimente și să-mi dau seama că ceva nu se potrivește. În marea majoritate a
cazurilor nu există mari diferențe pentru că între amintiri se presupune că nu a
existat nicio intervenție formală a Conștiinței, care să-l modifice pe unul dintre cele
două (ultimul față de primul pe care mi l-am amintit).
Însă uneori trecutul " care nu mai există " s-a modificat într-un nou trecut,
care acum este amintit în mod diferit față de prima dată.
Dacă suntem atenți, asta se întâmplă în fiecare zi, dar noi nu-i dăm prea
multă atenție.
De exemplu, nu vi s-a întâmplat niciodată să vă amintiți o persoană, de care
erați și foarte legați, pe care nu o mai vedeți de ani de zile și în timp ce vă amintiți
hainele, locul, lumina din mediu, nu reușiți să vă amintiți trăsăturile feței? Acest
lucru se întâmplă pentru că în acel caz persoana despre care este amintirea voastră
(imagine mentală) nu va mai intra în viitorul vostru și deci, probabil că nu a intrat

nici în trecutul vostru. Cu alte cuvinte, poate că nu o veți mai revedea niciodată și
deci, neexistând în trecutul vostru, nu a a fost niciodată în prezentul vostru și nici
în viitor, decât foarte slab.
Astfel, fenomenele dejà vue ar fi două momente care se încrucișează, în care
prezentul se suprapune cu lectura unui moment înainte ca prezentul să apară. Dar
în același moment în care prezentul este citit și trăit se șterge imaginea sa virtuală
din mintea noastră, pentru că nu există două prezente, ci unul singur în același
timp.
Camera din SIMBAD
Exercițiul din SIMBAD are unele caracteristici fixe. Una dintre aceste
caracteristici este constituită din camera din SIMBAD. Subiectul care produce
imaginea mentală din SIMBAD trebuie să-și creeze o cameră pe care de obicei, în
linii mari, i-o sugerez eu. În prima parte a SIMBAD-ului această cameră era
reprezentată de un studio tv cu camere video, cabina de regie, telefoane și ecranul
pe care să se proiecteze imaginile. Uneori era și publicul și cameramanul.
Unii oameni de știință și-au îndreptat atenția asupra raportului care există
între locul imaginat și prezența propriului sine în interiorul locului imaginat. (Rosa
M. Baños, Cristina Botella, Belén Guerrero, Victor Liaño, Mariano Alcañiz,
Beatriz Rey, The Third Pole of the Sense of Presence: Comparing Virtual and
Imagery Spaces. PsychNology Journal, 2005, Volume 3, Number 1, 90 – 100).
În această lucrare și în bibliografia citată se face diferența între spațiile virtuale și
spațiile imaginare. În acea lucrare, prin spații virtuale se înțelege acele spații
produse artificial de un computer, pe când celelalte ar fi produse de o minte umană
(la fel ca în Simbad). Din analiza a 100 de persoane puse să-și imagineze un spațiu
virtual, adică creat la computer sau imaginat de mintea ta, s-a putut observa cum în
al doilea caz ideea de prezență în interiorul acelui spațiu tinde să dispară în timp.
Cu alte cuvinte, în timp ce se efectuează un exercițiu Simbad se poate observa că
ideea de prezență în interiorul exercițiului tinde să se micșoreze cu trecerea
timpului, contrar a ceea ce se întâmplă când subiectul își imaginează un spațiu
preconstruit de computer.
În realitate, noi definim ca virtuale ambele tipuri de spații, dar dincolo de
diferențele de definiții, în Simbad subiectul tinde să piardă conștiința de sinele
corporal, pentru că preia controlul celălalt sine: cel format din suflet, minte și
spirit, pe când corpul subiectului devine camera în sine.
David Smith, technology correspondent la prestigiosului The Observer, în
data de 22 mai 2005 publică un articol în care susține că pentru vreo 40 de ani,
omul, cu ajutorul tehnologiei, nu doar că va fi imortal, dar își va petrece timpul

într-o structură tridimensională virtuală, unde va face dragoste, se va juca și va
munci în acest mediu. Un Facebook 3D.
http://www.guardian.co.uk/science/2005/may/22/theobserver.technology .

Într-un alt articol din Repubblica din 2005 apare ideea că în curând vom
opera calculatoarele cu puterea minții.
În această virtualitate cu siguranță nu este cea din SIMBAD, ci este o
virtualitate prefabricată și construită de computer. Deci, se încearcă evitarea de a
învăța ființele umane să-și folosească propriul creier, care este capabil și singur săși construiască toate virtualitățile pe care le vrea și nu are nevoie de niciun
computer pentru a-l ajuta la această operațiune. În plus, așa cum vom vedea
imediat, virtualitatea prefabricată nu permite variații de soartă, pe când cea mentală
a Simbad-ului este creativă și poate face multe lucruri, pe care guvernanții noștri
nu vor ca noi să învățăm să le utilizăm.
Realitatea virtuală a Simbad-ului și alterarea spațio-timpului
În experiența noastră, lucrând cu zeci și zeci de subiecți hipnotizați, am putut
constata și verifica că în timpul ședințelor că realitatea putea fi alterată. Alterarea
realității virtuale poate că este rezultatul cel mai important din toată cercetarea
noastră, pentru că pe de o parte ne oferă informații utile despre teoria spațiotimpului versus teoria lui Bohm a universului holografic și pe de altă parte ne
permite să obținem un rezultat concret în ceea ce privește eliminarea problemei
extraterestre.
Acest rezultat este extrem de important pentru că termină și sigilează
definitiv cercetările noastre, pentru că este găsită o soluție finală la problema
interferențelor extraterestre pe această planetă.
Dacă spațio-timpul nu există cu adevărat, ceea ce se vede în Simbad sau în
hipnoză nu este o imagine care nu există. Știm faptul că creierul nostru, fiind un
cititor de holograme, merge să citească realitatea actuală undeva și dacă eu în
simulare modific în capul meu această realitate, reușesc să o modific și în exterior.
Această observație în realitate aparține și altor discipline care se pare că nu
și-au dat seama de această particularitate.
Una dintre aceste discipline, care este capabilă să manipuleze spațio-timpul
este PNL-ul. Programarea Neurolingvistică utilizează unele exerciții mentale de
simulare vizuală pentru a obține o reevaluare a hărții teritoriului. Cu alte cuvinte,
dacă eu am o viziune asupra vieții (harta) negativă, o pot modifica făcând-o
pozitivă doar imaginând-o și recunoscând-o în mediul mental.
PNL-ul clasic susține că, dacă subiecții sunt corect ghidați, harta teritoriului
se schimbă, unde teritoriul nu poate fi modificat. Este vorba de a modifica ideea
despre viață și nu viața în sine. În realitate, PNL-ul face mult mai mult, pentru că

modifică conștiința hărții. A modifica Conștiința înseamnă că înainte se vedea întrun fel după altfel; dar asta e posibil pentru că lucrul în sine s-a modificat pentru că
Conștiința este cea care creează virtualitatea.
Am subliniat deja faptul că Conștiința este acel lucru pe care
credincioșii îl numesc Dumnezeu.
Am subliniat deja că un electron nu este nici undă, nici proiectil, nici un
fluture, ci este ceea ce crezi tu că vezi.
Să dăm un exeplu. Vrei cu adevărat să nu mai bei? Iată că trainerul PNL îți
spune să-ți imaginezi că nu deschizi barul și că în timp ce nu deschizi barul cu
băutură te simți bine, sătul, fericit. Tu ești mai mare, mult mai mare decât barul,
care în situația ta devine mic, mic, pe când tu ești un gigant care ia barul și-l
sigilează. Apoi te vezi în viitor, bătrâm, cu același bar, care a rămas sigilat, pentru
că tu nu ai mai băut.
În timpul acestui exercițiu, ceea ce se întâmplă în simularea meantală este
faptul că tu construiești o nouă simulare care este proiectată în viitor. În acest caz,
nu s-a modificat doar o imagine, o fotografie a realității, ci s-a proiectat în viitor
schimbarea ta. Fiindcă viitorul nu există, decât cel care corespunde stării tale
actuale, din acel moment mai departe viitorul tău a fost modificat și când vei
ajunge să-l trăiești, îl vei trăi așa cum l-ai modificat.
Incredibil? Nu! Este absolut real!
Deci, cu tehnicile de vizualizare din PNL se obțin aceleași reultate pe care
Brian Weiss, psihitrul america care utilizează hipnoza regresivă, le obține
regresându-și pacienții în vieți trecute sau viitoare, unde descoperă cauza răului, o
modifică, o "exorcizează" cumva și la final, pentru că Conștiința subiectului în
trecut, în prezent și în viitor este aceeași, aceasta, vindecându-se într-un alt timp,
s-a vindecat în toate timpurile.
Datele obținute cu hipnoza și cu Simbad
În hipnoză ceea ce se vede în minte "este" și nu "ar fi" revivificarea sau
revizitarea trecutului, având în vedere că acesta este inexistentă. Însă ar fi o viziune
a realității așa cum este ea în acest context, adică în acest moment. Cu alte cuvinte,
s-ar vedea experiența care reprezintă trecutul corespondent prezentului nostru în
acest moment. Dealtfel, probele efectuate în multiple experiențe de hipnoză ar
demonstra că subiectul are capacitatea de a modifica, la cererea mea, dar printr-un
act de voință al său, trecutul. Am vorbit deja de unele cazuri în care comunic
sufletului subiectului posibilitatea de a-și modifica trecutul și, prin urmare,
prezentul și viitorul. Îi spun sufletului că nu mai este necesar să continue
experiența cu extratereștrii, pentru că în realitate sufletul ar fi făcut deja această
experiență. Sufletul decide să elimine această experiență și aceasta dispare din

viața sa și din amintirile subiectului care, ieșind din hipnoză, nu știe de ce nu-și
mai amintește, decât în mod foarte confuz, trecutul său cu extratereștrii. Subiectul
este conștient de experiență, dar nu-și mai amintește ce s-a întâmplat.
Ce se întâmplă în realitate în aceste cazuri?
Partea sufletească, utilizând marea sa Conștiință, a modificat spațio-timpul.
A șters extratereștrii din experiența sa, modificând spațiul, timpul și energia acelui
eveniment, care corespunde unei funcții de undă foarte exactă (ar spune fizicienii
cuantici).
Răpitul știe că a fost răpit în trecutul său, dar timpurile și spațiile îi sunt deacum necunoscute. Răpitul care a scris un jurnal despre aceste experiențe, când îl
recitește, își recunoaște scrisul, dar spune că acele experiențe nu-i mai aparțin,
adică nu i-au aparținut niciodată.
Dar toate acestea nu se întâmplă doar spre trecut, ci și spre viitor. În hipnoză
profundă, când sufletul cu actul său de voință a eliminat extratereștrii din
experiența sa, și-a modificat și viitorul. Eu cer sufletului să privească în viitorul său
și să-mi spună dacă extratereștrii se întorc.
Aici răspunsurile sunt foarte diferite, dar conceptul pe care-l reprezintă este
același:
* Nu mai vin...
* Da, mai vin, dar nu mai reușesc să mă ia...
* Pe mine nu mă mai pot lua, dar o vor lua pe fiica mea când se va naște...
* Eu nu mai pot fi luată, dar prietenul meu (care încă în realitate nu există n.a.) va merge cu ei...
* Vor încerca, dar nu vor reuși...
Toate acestea, ieșind din hipnoză, corespund în mod real cu ceea ce se va
întâmpla. Subiectul nu mai este luat, pentru că partea sa sufletească știe despre ce
este vorba și a fost programată să reacționeze mereu în mod adecvat și nu se mai
lasă prinsă.
Din acest punct de vedere s-ar părea că sistemul nu doar că funcționează, dar
ar demonstra și că teoria lui Bohm în legătură cu spațio-timpul virtual ar fi exactă.
Dar în definitiv acest tip de abordare nu ar fi altceva decât același cu cel din
PNL, care îți cere să vizualizezi un viitor sau trecut diferit, unde problema ta este
eliminată, ștearsă, distrusă și pentru a face asta iată că se folosește realitatea
virtuală modificată de actul tău de voință. Cum voința se află în Conștiință, iată că
în aceste cazuri Conștiința subiectului ar fi ce care alterează stările cuantice ale
vieții tale și ale evenimentelor vitale. Cu alte cuvinte, ai putea să-ți alegi ce viață
vrei. Tu ai fi făuritorul a tot ceea ce vrei să trăiești, în măsura în care Conștiința ta
să nu fie împotriva Conștiinței altcuiva.

În realitate, dacă urmați un curs de PNL, care prezintă aceste tehnici de
reprogramare a hărții teritoriului vi se spune imediat că acest sistem funcționează
doar prin vizualizări, în care evenimentele sunt modificate, nemodificând acțiunile
altora.
Să dăm un exemplu: vreau să nu mai beau. - se poate; vreau ca tu să nu mai
bei - nu se poate. În acest caz nu ar fi voința ta cea care acționează, pentru că ar fi
nevoie de consensul voinței altuia. Oricum, ar fi o luptă între Conștiințe.
În exercițiile de PNL i se spune subiectului să se imagineze că într-o viață
viitoare se simte bine și că face ceva ce-i place. Ei bine, în acel moment, ceea ce
produce imaginea virtuală este o alterare a viitorului actual cu un viitor diferit și
mai plăcut. Asta se obține doar dacă Conștiința este capabilă să înțeleagă că nu este
cazul să sufere datorită unei experiențe care nu mai este interesantă, pentru că a
fost deja făcută, învățată, înțeleasă.
Fiecare dintre noi este stăpânul viitorului și trecutului său, dacă este
conștient de prezentul său.
Fenomenul de vindecare nu ar putea să se întâmple doar la nivelul unei
simple programări neurolingvistice dacă aceasta dar fi fost o simplă programare. În
realitate, cum în viitor sau în trecut partea ta sufletească, sau mai bine spus,
Conștiința ta, este mereu aceeași în orice punct de pe linia temporală, unde tu faci
experiență, o transporți în toate punctele liniei temporale. În acest caz, imaginânduți că te vindeci în viitorul tău, te vindeci și în prezent. Prin vindecare, în mod
impropriu, se înțelege variația unei stări cuantice care te caracterizează: pieneliștii
spun că schimbi harta teritoriului, pentru că acum ai o Conștiință mai bună și vezi
teritoriul ca și cum ar fi fotografiat de un aparat foto mai bun, care alterează
fotografia teritoriului care reprezintă realitatea.
Însă noua Programare Neurolingvistică spune un lucru total diferit. Tu, prin
Conștiința ta ai modificat harta teritoriului, pentru că ai modificat parametri hărții.
Nu ai modificat modul tău de a vedea harta, ci hai modificat fotografia acesteia în
mod fizic.
Același eveniment nu ți se mai pare urât, așa cum era înainte, ci frumos și
suportabil, pentru că ai învățat să-l gestionezi. L-ai modificat cu adevărat și prin
urmare îl percepi în mod diferit. Încă o dată interacțiunea dintre observabil și
observator este descrisă în aceste rânduri. Evenimentul se modifică pentru că ai o
Conștiință diferită sau pentru că Conștiința ta efectiv l-a modificat.
Albumul fotografiilor și noua Programare Neurolingvistică
Putem experimenta tot ce am expus aici, mergând să privim albumul cu
vechile fotografii.
Observați o fotografie și observați următoarele lucruri:

Observați cum personajele sau locurile vi se par diferite față de ultima dată
când ați observat asta.
Observați că în unele cazuri vă aminteați într-un anumit mod unele persoane,
pe când acum nu le mai recunoașteți.
Cu alte cuvinte, imaginea fotografiei se schimbă în interiorul vostru, fie
dintr-un punct de vedere al aspectului fizic al fotografie, cât și în interiorul
senzațiilor pe care vi le provoacă la nivel emoțional.
Fotografia nu este altceva decât o fotografie a unui trecut care nu mai există
și pe care voi vi l-ați adus în prezentul vostru, dar care nu mai corespunde
trecutului care în acest moment corespunde prezentului vostru. Acum, dacă ar
trebui să faceți o fotografie cu trecutul vostru din acest moment și apoi să o
comparați cu cea pe care ați făcut-o mai demult, v-ați da seama de diferențe.
PNL-ul clasic susține că imaginea voastră a teritoriului (fotografia) etse
schimbată, pe când noul PNL susține că imaginea este o fotografie a unui trecut
care nu mai există și care a fost substituit cu un alt trecut, corespondent prezentului
vostru și din acest motiv nu-l mai simțiți ca fiind al vostru, la fel cum se simte cel
care și-a scris amintirile cu extratereștrii, dar, eliminându-și extratereștrii din viața
sa, simte că el a scris acea poveste, chiar dacă în interiorul său percepe că acea
poveste nu-i mai aparține.
Povestea nu-i mai aparține, dar experiența legată de acea poveste da.
Deci, ceea ce putem noi să schimbăm în interiorul simulării mentale este
doar virtualitatea universului și nu realitatea, adică putem modifica după plăcere,
spațiul, timpul și energia, dar nu și Conștiința?
Conștiința, pentru vechiul PNL, nu este altceva decât conștientizarea
simțurilor, pe când pentru noua PNL, Conștiința, cu "C" mare este partea divină
care se află în noi.
În primul caz Conștiința nu este decât expresia percepției mecanică a hărții
teritoriului (D.C. Dennett, “Coscienza: che cos’è”, Ed. Larerza, Milano, 2009), dar
în al doilea caz Conștiința este expresia conceptului de viață eternă și de sine. (L.
B. Gilot, “Forma e sviluppa della coscienza”, Ed. Asram Vidya, Roma, 1994).
Trebuie subliniat că pentru PNL-ul clasic există doar spațiul, timpul și
energia și în interiorul acestor 3 variabile locuiește Conștiința, care, pentru PNL-ul
actual nu ar exista. Cu alte cuvinte, PNL-ul clasic nu face distincții între virtualitate
și realitate, pentru că pentru el există doar virtualitatea. Când se spune că se poate
schimba harta, dar nu și teritoriul, se are în vedere exact asta: să-ți schimbi părerea
despre un teritoriu care este la fel. Cu alte cuvinte, pentru PNL-ul modern teritoriul
ar fi Conștiința și harta ar fi o imagine a Conștiinței, o fotografie a acesteia, adică
virtualitatea de spațiu, timp și energie, care ar crea o imagine speculară cu
teritoriul. În realitate, fotografia teritoriului corespunde cu imaginea sa speculară
(dacă nu ar fi niște lentile la mijloc care modifică după nevoie imaginea în sine). În

acest context, când, de exemplu, în hipnoză profundă se discută cu partea
sufletească, care este formată din Conștiință, spațiu și energie potențială, se poate
reprograma sufletul, lucrând asupra energiei și spațiului (nu asupra timpului,
pentru că sufletul nu are timp). Dar pentru a face asta, avem nevoie de actul de
voință care se află în Conștiință. Conștiința își modifică imaginea speculară, dar
făcând asta se trezește modificată și ea! A învățat!
Realitatea virtuală s-a schimbat, dar în Conștiință rămâne "amintirea"
experienței pe care a trăit-o sau mai bine spus rămâne expriența trecută.
Miracolele Programării Neurolingvistice (PNL) sunt miracolele din
Virtual Imagery
Cititorul atent, care a urmărit până în acest moment ipoteza noastră de lucru,
probabil că a descoperit că, dacă lucrurile ar sta așa, s-ar putea face miracole. De
fapt, a modifica spațiul, timpul și energia înseamnă a modifica universul.
Răspunsul nostru s-ar părea că ne conduce în această direcție. Știința oficială își dă
seama de unele aplicații ale realității virtuale în diferite sectoare ale vieții de zi cu
zi. De la simularea problemelor matematice la utilizarea imaginilor virtuale în
reabilitarea unor persoane traumatizate grav sau chiar la a-i învăța pe mișcarea
corporală celor care nu pot merge. (The Virtual Reality Mirror: Mental Practice
with Augmented Reality for Post-Stroke Rehabilitation, A. Gaggioli1 ; F. Morganti
; A. Meneghini; M. Alcaniz; J. A. Lozano3; J. Montesa; J. M. Martínez Sáez; R.
Walker; I. Lorusso; G. Riva).
Însă există miracole mai interesante, cum ar fi vindecarea prin voință a unor
boli dificil de vindecat. Se povestește despre diferite episoade în care un bolnav în
fază terminală decide să-și imagineze boala în minte și în fiecare seară, înainte de
culcare, petrece un sfert de oră din timpul său imaginându-și cum boala dispare. Se
povestește că cu acest sistem s-ar fi vindecat foarte mulți. Explicația acestui lucru,
dacă acesta este adevărat, ar fi exact în imaginea virtuală pe care noi am creat-o și
despre cum acesta a influențat realitatea virtuală, modificând-o.
Salvatore Murgia, medic și hipnolog se exprimă astfel într-o publicație de-a
sa: http://www.medicinaannozero.org/content/view/36/39/1/5/ CURE EMPIRICHE - LE CENTO
BRANCHE DELL'ALTRA MEDICINA — Există multe similitudini între hipnoterapie - în
metode, în scopurile care se propun (vindecarea omului în integritatea sa
psihofizică și în rezultatele satisfăcătoare - și multe alte tratamente, numite
"eretice" sau "empirice" ale medicinii oficiale, căreia îi place să se autodefinească
"ortodoxă" și "rațională": "adevărata " știință medicală. Însă în lumina unor
concepte psihosomatice și alte studii mai recente, care afirmă că toate bolile se
datorează unor factori psihici, mai ales cele cronico - degenerative, astfel de

terapii (reunite sub numele de "terapii alternative") trebuie luate în considerație,
pentru că sunt mai raționale decât medicina ortodoxă, pentru că atacă bolile,
eliminând în mod rațional, prin metode psihologice, cauzele acestora și nu numai
simptomele (așa cum face medicina oficială, deci, într-o manieră neștiințifică și
prea puțin eficientă). "Medicina alternativă", a cărei metode se bazează pe
încrederea și pe potențarea Eului, prin autosugestie (cum ar fi trainingul autogen,
sofrologie, psihodrama, metode yoga și zen, etc.) sau prin alte mijloace
(acupunctură, homeopatie, chiropractică, cura cu ierburi, terapia bioradiantă și
multe altele) își datorează, în opinia mea, eficiența unor motive pur psihologice, în
principal fiind vorba de autosugestie. În "cealaltă medicină" se consideră că
trebuie să se folosească și metoda Dr. Vieri, care folosește doze infinit de mici de
colchicină (în locul celor din terapia chimică, care adesea sunt letale) și cea a
româncei Dr. Ana Aslan, care utilizează novocaina pentru a trezi în bolnav
"credința", care adesea vindecă bolnavul sau îi îmbunătățește notabil starea.
Frecventa eficiență a tuturor acestor "tratamente alternative", care trebuie să fie
considerate ca fiind adevărate "psihoterapii", constituie un alt indiciu valid în
favoarea ipotezei cauzei psihice a tuturor bolilor. MIRACOLELE CREDINȚEI
RELIGIOASE ȘI A VINDECĂTORILOR - În urma vindecărilor miraculoase care
aveau loc în templurile grecești ale lui Esculap și cele povestite în Biblie, s-au
verificat în toate timpurile vindecări excepționale atribuite de mulți intervenției
divine, pentru că păreau și par și în ziua de astăzi în afara posibilităților normale
ale fiziologiei și medicinii. Cu toate acestea, marea parte a savanților, inclusiv cei
din religia catolică, sunt mai înclinați să le considere ca fiind operate chiar de
"spiritul" nostru, de la imensele puteri care se află în noi și mobilizate în mod
masiv de autosugestie și de imensa credință în vindecare. Multe dintre bolile care
astăzi sunt încă grave, vindecate mai rapid sau mai puțin rapid în acest fel, sunt
dintre cele considerate în mod normal ca fiind organice, adesea considerate ca
fiind incurabile cu terapiile uzuale. De aici apare utilitatea și oportunitatea de a
lua în considerație vindecările care s-au întâmplat astfel, vindecările unor boli
numite "organice" sau provocate de cauze externe (germeni infecțioși sau alți
factori exteriori omului), pe când acestea ar trebui să fie considerate
"psihosomatice", pentru că au fost vindecate cu mijloace exclusiv psihice. Nu
insinuez că aș vrea să introduc în practica medicală concepte mistice sau magice,
dar psihicul chiar este un obiect de studiu, ceva real, măsurabil în toate efectele
sale, ca orice alt element al omului. Ipoteza psihică a dezvoltării bolilor (dar și a
vindecărilor) contribuie mai curând la eliberarea de orice umbră de magia sau de
misticism, atât a fenomenului vindecătorilor, cât și de "miracolele" credinței
religioase.

Acest autor prezintă unele cazuri de vindecări pseudo-miraculoase obținute
în hipnoză făcând referire la vindecări de scleroză multiplă în plăci. În unele cazuri
vindecarea a fost evidentă iar în alte cazuri s-au obținut rezultate slabe. Ceea ce
contează nu este modelul în sine ci voința pe care persoana hipnotizată o folosește
pentru a se vindeca. În experiența noastră limitată, care are puține cazuri, pentru că
nu acesta este domeniul în care noi utilizăm hipnoza, am obținut rezultate optime,
atât în scleroza multiplă, cu ajutorul unui coleg de-al nostru, în vindecarea unui caz
de anorexie într-o singură ședință de hipnoză.
Și în aceste cazuri partea sufletească, sau Conștiința sa, ar fi cea care a trecut
peste pragul de spațiu, timp și energie pentru a modifica în mod științific propria
situație virtuală. Imediat se înțelege că aici nu este vorba despre o simplă fotografie
revăzută, dar o adevărată revoluție științifică care ne spune cum să ne modificăm
condiția vitală. Dar pentru a obține asta este nevoie de Conștiință și la pacienții la
care nu se reușește activarea Conștiinței nu se va întâmpla niciodată nimic.
În unele cazuri Conștiința refuză să efectueze schimbări de drum și să
modifice virtualitatea, insistând că trebuie să se facă o anumită experiență și nu
alta. DECI, ESTE ALEGEREA BOLNAVULUI, O ALEGERE INCONȘTIENTĂ,
DE A RĂMÂNE ÎNTR-O ASTFEL DE SITUAȚIE VIRTUALĂ PENTRU A
ÎNȚELEGE ȘI A ÎNVĂȚA CE ESTE EXPERIENȚA BOLII.
Hipnoza regresivă ca coridor temporar
Cităm rapid unele exemple de utilizare a hipnozei pentru a clarifica cum
mergând înainte în timp și înapoi se poate elabora o strategie de vindecare, unde
prin vindecare se înțelege pentru PNL să modifici harta teritoriului, pe când pentru
noul PNL se înțelege, în mod mai corect, să modifici Conștiința subiectului, care
alterează parametri virtualității care-l caracterizează. Cu alte cuvinte, să modifice
aspectul trecutului său pentru a trăi mai bine prezentul și viitorul.
O doamnă vine la mine cu ceva timp în urmă și mă întreabă dacă pot prin
intermediul unei ședințe de hipnoză să-i rezolv problema. I-am spus că ar fi o
excepție, pentru că eu nu folosesc hipnoza în domeniul medical sau terapeutic, ci
pentru cu totul altceva. Dar, oricum, am făcut o excepție. Nici măcar ea nu știa care
era problema sau nu o metabolizase la nivel conștient și, deci, nu era capabilă să o
descrie. Există diferite tehnici pentru a scoate la suprafață aceste aspecte ale
pacientului, dar eu am ales o cale rapidă. O introduc pe femeie într-o transă
profundă, iau legătura cu acea parte inconștientă pe care noi o identificăm ca fiind
partea sufletească și o întreb care este problema. În acel context regresez persoana
în spate, și localizez problema într-o viață "pseudo-trecută." (după cum am mai
afirmat, viețile trecute nu există, nu pentru că nu există viețile, ci pentru că nu sunt
trecute, ci coexistă cu prezentul). Femeia, în prima parte din hipnoza sa a declarat

că se simte singură și abandonată, abandonată de mamă, care murise cu ani
înainte, părăsind-o în timp ce între mamă și fiică exista un conflict existențial între
ele. Femeia, sau mai bine spus sufletul său, îi reproșa mamei că a murit fără a
încheia discuția, care a rămas neterminată, deci, că a abandonat-o în mijlocul
problemei.
În a doua parte a hipnozei, când femeia își amintește "pseudo-viața sa
trecută", ea își amintește și trăiește viața unei fetițe care a rămas singură, acoperită
de cârpe, care trăiește într-un fel de grotă, într-o degradare totală. Uneori este
însoțită de o altă fată mai mare decât ea și trăiesc amândouă așteptând pomană de
la niște persoane care vin să le aducă de mâncare într-un car tras de animale. Fetița,
sau mai bine spus partea sa sufletească, mărturisește că așteaptă să moară, având în
vedere că nu are niciun viitor. În acel moment aplic tehnicile de reprogramare a
părții sufletești și îi arăt sufletului că nu poate fi singur, pentru că sufletul este un
lucru singular și el este în legătură cu sufletele celorlalți, a tuturor, pentru că noi
suntem un singur lucru. Chipul femeii hipnotizate s-a luminat de un frumos surâs.
Sufletul a înțeles. Apoi duc partea sufletească să retrăiască contextul contemporan:
femeia înțelege că nu a fost abandonată de mamă, care în realitate este cumva
mereu în interiorul ei și lângă ea.
Odată terminată ședința, femeia a concluzionat că nu mai are niciun fel de
problemă, de niciun fel. Ceea ce se întâmplă, după cum se poate observa din acest
exemplu este faptul că partea sufletească este mereu aceeași atât în această viață,
cât și în celelalte vieți. Trăiește neplăcerea existențială de abandon în mod diferit,
dar în toate viețile pe care le are, în care este mereu abandonată. În moduri diferite,
dar este mereu abandonată. Sufletul are aceeași Conștiință, dar aceasta este filtrată
diferit de experiența minții, care în funcție de rolul vieții pe care o examinăm
retrăiește aceeași experiență în mod diferit. Însă miezul problemei este mereu
același. Când sufletul înțelege că nu ai cum să fii abandonat de nimeni pentru că
facem cu toții parte dintr-o chestie mare care este anima mundi, se va vindeca de
frica sa de singurătate în același timp în toate existențele sale, indiferent de forma
de abandon care este percepută și trăită mental.
Cu altă ocazie sunt contactat de un domn care mă roagă să vorbesc în
hipnoză cu sufletul său, pentru că fiind afectat de scleroză multiplă în plăci vrea să
se vindece și să-i spună sufletului să schimbe drumul.
Îi explic domnului în cauză că nu fac astfel de lucruri, pentru că nu sunt Iisus
Cristos, dar subiectul insistă și astfel stabilesc cu el o întâlnire. Îl hipnotizez și îl
fac să vorbească cu sufletul. Eu știu ce vreau să obțin în realitate de la el și
lucrurile se desfășoară așa cum am prezis eu. Miracolul se întâmplă. Subiectul
vorbește cu sufletul său și din această confruntare reiese că sufletul său trăiește
acea experiență și nu poate să se vindece pentru că asta ar fi ca și când și-ar
schimba proiectul de viață.

Subiectul iese din hipnoză și miracolul s-a întâmplat. El și-a acceptat boala
și de atunci va trăi în simbioză cu ea. Adevăratul miracol era acceptarea situației.
Am întâlnit subiectul câțiva ani după aceea. Nu mai avea bastonul și mergea bine și
mi se părea că era complet vindecat!
Dar înainte de a se vindeca era necesar să înțeleagă.
Nu poți modifica spațio-timpul dacă nu ești conștient și asta înseamnă că cel
care este prea puțin conștient de sine este terminat de la început.
Un coleg de-al meu, aplicând același reguli asupra unei paciente anorexice
de mai mult de 10 ani, a vindecat-o printr-o singură intervenție. În hipnoză femeia
își amintea o pseudo-viață trecută în care moare de foame. Experiența sa este
metabolizată într-un context de reprogramare a părții sufletești la nivel
neurolingvistic. Subiectul readus în prezent înțelege ce se ascundea în spatele
refuzului mâncării și își rezolvă imediat boala.
Cu problema extraterestră lucrurile stau exact la fel.
Subiectul este hipnotizat, se vorbește cu partea sa sufletească, căreia i se
arată că sunt niște extratereștrii care vin să o ia pe ea și corpul său. I se explică de
ce și cum este posibil ca acest lucru să se întâmple. I se arată că în viitor lucrurile
se vor înrăutăți și partea sufletească, care este atemporală, este invitată să verifice
ea însăși în viitorul său actual ceea ce se va întâmpla dacă ea nu face ceva pentru a
schimba cursul evenimentelor. Sufletul înțelege și decide să se schimbe. În acest
punct i se spune că și-a înțeles experiența sa cu extratereștrii și nu mai există un
motiv pentru care să persiste cu această experiență și i se recomandă să se dedice
altor experiențe. În această optică i se cere părții sufletești să șteargă prezența
extratereștrilor din viața sa. Uneori sufletul nu știe cum să procedeze și este invitat
să facă un simplu act de voință. Sufletul are multă Conștiință și deci aceasta poate
modifica spațio-timpul după bunul plac. Sufletul decide să șteargă extratereștrii din
propria existență. Iar acest lucru se întâmplă cu modalitățile pe care le-am descris
mai devreme.
Dar asta este exact ceea ce se întâmplă cu cele mai banale exerciții de PNL,
unde subiectului problematic i se cere să-și imagineze în viitorul său că nu mai are
probleme. În acel moment procesul de simulare mentală reprogramează singur
viitorul său, pe care îl trăiește, adică îl citește prin intermediul celor două emisfere
ale creierului, cititoare de holograme, iar viitorul său se modifică, dar bineînțeles
că și prezentul și trecutul. Conștiința sa, sau sufletul său, este în prezent, în trecut și
în viitor aceeași și, deci, dacă se schimbă ceva în trecut sau în viitor, se va schimba
la nivel de Conștiință și în prezent. Subiectul iese din acest experiment, nici măcar
nu mai are o amintire foarte clară a problemei sale din trecut, ca și când în realitate
nu ar fi avut-o niciodată. Asta indică că trecutul său a fost modificat și el, când va
merge să-l recitească prin intermediul funcțiilor cititorului d holograme, care are

cele două emisfere cerebrale, găsește o fotogramă a trecutului care nu mai este cea
de înainte.
Mai trebuie subliniat faptul că dacă subiectul nu ar fi devenit conștient,
subiectul nu s-ar fi vindecat. O banală schimbare a hărții teritoriului nu poate
garanta acest efect care s-ar reproduce în decursul a câtorva zile. Este adevărat că
harta teritoriului s-a modificat, dar fiindcă aceasta este imaginea speculară a
realității reale și nu virtuale, adică a Conștiinței, și Conștiința s-a adaptat la noua
hartă a teritoriului.
Dumnezeu a înțeles cum este făcută lumea!
Dar acum ar fi bine să spunem că nu este nevoie să intri într-o stare
hipnotică profundă pentru a obține aceste rezultate. Este suficient să știi cum
funcționează sistemul și să fii destul de conștient că este posibil.
Iar aici intră în funcțiune Simbadul. Acest exercițiu pune subiectul într-o
situație de prehipnoză, care poate deveni și foarte profundă în unele cazuri.
Activezi mecanismul vizualizării și decizi să-ți schimbi situația, trecutul tău și
viitorul tău.
În munca pe care o desfășurăm noi se decide gonirea extratereștrilor, dar s-ar
putea decide rezolvarea oricărei probleme din propria viață, care a fost identificată
printr-o discuție în prealabil cu sufletul, mintea și spiritul.

Fizica procesului de modificare a realității

În această schemă există toată ideea funcționării celor trei tipuri de memorie
și cum funcționează acestea în Simbad, dar și în hipnoză sau pe parcursul vieții.
Să-l analizăm pe scurt, pornind din contextul realității virtuale și adică din
acel ansamblu format din toate experiențele sau stările cuantice ar spune un
fizician cuantic, care reprezentă virtualitatea de spațiu, timp și energie potențială.
Decid că vreau să-mi amintesc ceva?
Memoria pe termen lung se umple cu datele necesare citite de emisferele
dreaptă și stângă în același timp. Cu același sistem le pot cere celor două emisfere
să privească în viitor sau în trecut sau într-un alt spațio-timp după cum doriți.
Datele sunt înmagazinate mereu în memoria pe termen lung. În realitate, memoria
pe termen lung este o mică parte dintr-o akasha mai importantă care este
reprezentată de însăși grila holografică. Apoi datele ajung în memoria pe termen
scurt, care nu este altceva decât un sistem pentru a mișca obiecte, recrea situații
cenestezico-dinamice sau auditivo-dinamice.
Elaborarea mea în mișcare ajunge în memoria pe termen mediu. Unica și
adevărata memorie care conține elaborările care îmi folosesc pentru a mă mișca în
acest univers. Aici are loc adevărata simulare mentală, adică Simbad-ul nostru.

În această etapă, dacă există voința de schimbare, noile date elaborate sunt
retrimise în grila holografică și le înlocuiesc pe cele vechi. În acel moment, voința
ta, prin intermediul forței Conștiinței tale, a schimbat universul.
Și când datele vor fi căutate și citite "a doua oară" acestea vor apărea diferite
față de prima lectură, pe care dealtfel nu avem cum să ne-o mai amintim, pentru că
vechile date nu au fost șterse, ci au fost substituite, ca și când nu ar fi existat
niciodată într-o linie temporală unde timpul nu există.
Paradoxul fotografiei trecutului
Când se spune că trecutul este trecut s-ar face o greșeală. Ar trebui să se
spună că trecutul există mereu și este ca și când ar fi poziționat într-o cameră,
dincolo de perete. Am putea vedea mereu ce este în trecut prin intermediul unei
camere video poziționate dincolo de perete, iar noi vizualizăm pe un monitor în
camera unde ne aflăm. Acest lucru ar fi valabil și pentru viitorul nostru, căruia i-ar
corespunde imagini pe un monitor car se află în fața noastră. Doar prezentul nu ar
avea monitor, pentru că poate fi perceput direct, în fața ochilor noștri.
Deci, să admitem că am făcut o fotografie cu perioada în care noi aveam 10
ani, unde apar și părinții și prietenii. Trece timpul (în mod virtual) și ne trezim în
prezent. Eu am în fața ochilor monitorul care privește în trecutul meu, pe când
aveam 10 ani, ziua în care am făcut acea fotografie și lângă monitor am aceeași
fotografie pe care am făcut-o acum zece ani.
1. Cele două imagini sunt diferite. Aceasta este prima observație. Trecutul
de acum ceva timp nu mai este trecutul actual și există doar un trecut, care
corespunde unui singur prezent.
2. Fotografia cu primul meu trecut există încă, nu s-a șters și nici nu are
variații.
Aceasta este a doua observație care trebuie făcută. Eu am adus cu mine în
prezentul meu (care reprezintă viitorul față de trecutul meu) toate datele din acel
trecut, ducând iarăși cu mine în prezentul meu continuu fotografia de atunci. Așa și
doar așa reușesc să înțeleg că timpul nu există, că trecutul, ca și viitorul este
dinamic și că există doar prezentul.
Paradoxul EPR
În paradoxul EPR, despre care am vorbit mai devreme, (Timpul și percepția
sa) se trasau liniile ghid pentru a interpreta experimentul propus de Bohm pentru a
constata teza lui Einstein. Amintim că experimentul consista în a naște doi
electroni dintr-un singur eveniment. Aceștia ar fi avut spin + ½ și respectiv -½.
Unul dintre cei doi electroni ar fi călătorit spre Roma și celălalt spre Milano. Se

susține că dacă în mijlocul experimentului aș lua una dintre cele două particule și iaș inversa rotația în jurul axelor sale (Spin) și cealaltă particulă, născută din același
eveniment, și-ar fi schimbat în același timp rotația. În realitate, pentru probleme de
fizică cuantică, cele două particule trebuie neapărat să fie antiparalele între ele
mereu.
Dar asta înseamnă că cele două particule își trimit semnale între ele cu o
viteză infinită și asta s-ar lovi de limita relativității lui Einstein, unde limita vitezii
este chiar lumina.
Pentru a domoli acest tip de interpretare, un grup de fizicieni relativiști, întrun articol științific faimos dădeau de înțeles că ideea cuanticii putea fi mai puțin
exactă (greșită) decât relativitatea. Astăzi știm că relativitatea este cea greșită, chiar
dacă fizica cuantică nu a rezolvat încă multe probleme și incongruențe, cel puțin
aparente, în legătură cu comportamentul materiei.
Dar dacă lucrurile stau așa cum le-am descris, problema este rezolvată.
Problema este că este dificil de înțeles cum este posibil pentru doi electroni să-și
vorbească între ei, schimbându-și informații peste viteza luminii.
Să recapitulăm problema!
● Cei doi electroni trebuie să fie antiparaleli mereu pentru că s-au născut din
același eveniment cuantic.
● Dacă unul dintre cei doi își schimbă valoarea de spin, trecând de la pozitiv
la negativ, celălalt este obligat să facă în același timp exact ce a făcut și colegul
său.
Problema este legată de faptul că cei doi electroni nu pot comunica
instantaneu din cauza limitei vitezei luminii. Efectiv, toate acestea, în practică pot
fi explicate cu absența realității de timp și de spațiu.

În această imagine am reconstituit experimentul în care un singur tun
împușcă doi electroni reprezentați de două conuri mici de culori diferite, unul cu
vârful în sus și celălalt cu vârful în jos, acestea semnificând două rotații opuse.
Întreaga secvență de evenimente are un plan de simetrie paralel cu observatorul și
care trece prin mijlocul desenului nostru (simetria CPT: încărcătură, paritate și
temporalitate a evenimentelor).
În prezent vedem cum electronii se despart prin două camere video ipotetice,
unul îndreptându-se spre Milano și celălalt spre Roma, unde vor ajunge și unde
spinul lor va fi măsurat.
Dar dacă eu iau unui dintre cei doi electroni conectați și îl răstorn, și celălalt
se va răsturna imediat. Ambii vor ajunge la destinație, având încă o dată spin
antiparalel.
În acest moment problema este de a ne întreba cum a reușit al doilea să știe
că primul era întors?
Simplu: Nu știa deloc!
Ceea ce se întâmplă este faptul că atunci când îl răstorn pe primul, alterez
prezentul prin actul meu de voință. Făcând asta alterez în același timp viitorul,
acest lucru fiind evident, dar trecutul?

Trecutul a fost modificat în același moment în care am modificat prezentul și
acesta este motivul fundamental care-i permite celuilalt electron să modifice
instantaneu sensul său de orientare. Cu alte cuvinte, odată modificat prezentul
(prezentul 2), trecutul care corespunde vechiului prezent (prezentul 1) nu mai
există (sau mai bine spus nu a existat niciodată). Cu alte cuvinte, al doilea electron

nu și-a schimbat niciodată rotația, ci a fost mereu cu rotație antiparalelă față de
primul electron, pentru că în noul trecut (trecutul 2), care corespunde noului
prezent (prezentul 2), pur și simplu s-a născut în acel fel.
Dacă eu m-aș întoarce înapoi în timp ca să fotografiez nașterea celor doi
electroni, i-aș găsi nu cum erau în trecutul corespondent primului prezent (trecutul
1), ci cum erau în trecutului corespondent celui de-al doilea prezent (trecutul 2).

Cu alte cuvinte, în experimentul lui Bohm sau cel al lui Aspect sau al lui
Bell, ceea ce se schimbă instantaneu este prezentul, viitorul, și ca și consecință și
trecutul, lăsând nealterat conceptul de paritate CPT pentru că lucrurile se schimbă
instantaneu atât de-o parte cât și de cealaltă parte a oglinzii virtuale care descrie
simetria întregului proces. În a spune că spațiul, timpul și energia se schimbă de-o
parte și de alta a oglinzii, care reprezintă planurile de simetrie ale universului, nu
spunem tot adevărul. Nu se schimbă nimic, ci doar percepția prezentului care are
legătură cu schimbarea Conștiinței pe care noi o avem despre prezent, care, deci,
reprezintă chiar schimbarea Conștiinței.
Legile fizicii nu se schimbă
Este interesant de observat cum această viziune a lucrurilor legile fizicii care
sunt în vigoare nu suferă nicio schimbare majoră, ci doar o revizuire în ceea ce
privește interpretarea lor.
Sunt multe experimente recente care demonstrează că viteza luminii ar fi
fost deja depășită.

http://archiviostorico.corriere.it/2000/maggio/31/Abbiamo_superato_velocita_della_luce_co_0_0
005314972.shtml
http://www.brunomendola.net/blog/superata-la-velocit-della-luce
http://www.terninrete.it/headlines/articolo_view.asp?ARTICOLO_ID=84313
http://lists.peacelink.it/buone/msg00067.html

În realitate viteza luminii nu ar fost deloc depășită, dar particulele, fotonii,
puși în joc și prinși ostateci de aceste experimente, doar au pornit mai devreme:
într-un trecut modificat de Conștiința celui care face experimentul, care a acționat
asupra vreunui parametru fizic în prezent, astfel încât să modifice parametrul fizic
al altui eveniment corelat cu trecutul.
Dacă se studiză aceste exprimente, se poate accesa o explicație plauzibilă de
acest tip. O astfel de viziune nouă a fizicii ne permite să ne gândim că în exercițiul
Simbad se întâmplă același lucru și anume că în prezent se modifică, cu utilizarea
Conștiinței subiectului, fie viitorul, dar și trecutul unui eveniment fizic virtual.
Deci, noi am fi, încă o dată, spectatori, dar și regizorii inconștienți ai
existenței noastre, în acord cu ipotezele fizice, dar și cu ideile multor înțelepți și
mistici de pe această planetă.
Simbadul și interacțiunile cu grila holografică
"Un nou adevăr științific nu triumfă pentru că opozanții săi se conving și văd
lumina, ci mai degrabă pentru că până la urmă aceștia mor și se naște o nouă
generație unde noile concepte devin familiare!" Așa se exprima Max Planck, care a
luat premiul nobel în Fizică, care, pe lângă faptul că își cunoștea materia, își
cunoștea și colegii.
Simbadul, ca toate simulările mentale ar fi deci capabil să recodifice, să
altereze, să genereze noi linii spațio-temporale energetice ale realității virtuale.
Dar să analizăm bine această funcție a Simbadului, pentru că uneori dă
impresia că este funcțional, dar altori pare a fi ineficient.
Observația care trebuie făcută este următoarea: Orice simulare mentală
pentru a fi eficientă trebuie să aibă un anumit număr de caracteristici:

● Să fie făcută de un subiect cu un grad ridicat de Conștiință.
● Să fie caracterizată de un act de voință de un nivel ridicat.
● Modificarea spațio-timpului trebuie să fie îndreptată mai ales asupra
lucrurilor și nu a persoanelor, asupra evenimentelor personale și nu ale altora.
● Trebuie să fie redirecționată spre holograma externă și nu să rămână în
zona de buffer a memoriei pe termen mediu.
Să analizăm rapid aceste puncte în ordine:
Este evident că fără Conștiința care creează și modifică virtualitatea nimic
nu este posibil. Este la fel de evident că cu cât ai mai multă Conștiință, cu atât mai
bine va produce efectele dorite Simbad-ul.
Să fii conștient înseamnă și să ai voință. Aceasta chiar este arhetipul
principal al Conștiinței, dacă nu cumva este singurul arhetip, dar nu este spus că
cineva este conștient chiar dacă este Conștiință, chiar dacă știe cum funcționează
aceasta. Acest lucru nu se petrece în mod automat, așa cum ar putea să pară la
prima vedere. Eu fac un lucru pentru că știu cum funcționează mașina care trebuie
să producă efetul, ceea ce echivalează cu a spune "sunt conștient de mine însumi".
Dacă doi subiecți ar efectua o simulare mentală unde fiecare dintre cei doi ar
vizualiza un efect fizic identic și contrar, ar învinge persoana mai conștientă, spre
dezamăgirea celui mai slab. PNL-ul, care utilizează simulările mentale pentru a
modifica viitorul, declară în mod inconștient că efectuează simulări mentale asupra
proiectelor personale care nu implică alte persoane pentru a putea avea rezultate
bune. PNL-ul nu a înțeles încă de ce există această situație, dar care este foarte bine
explicată în studiile noastre, care fac legătura între Virtual Imageing și fizica lui
Bohm.
Mai trebuie subliniat și că acest tip de Vitual Imageing ar fi foarte cunoscută
de bunicii noștri, care la nivel inconștient ar fi utilizat-o sub formă de vrăjitorie,
deochi și magie.
Ne dăm seama că în acest articol că noile teorii ale fizicii moderne sunt
capabile să furnizeze explicații și pentru comportamentul de natură umană,
demonstrând în acest sens o adevărată tentativă de a unifica diferitele aspecte ale
virtualității. Înainte doar C. G. Jung, cu teoriile sale despre sincronicitate se
avântase atât de mult, chiar dacă nu a găsit explicații adecvate pentru multe
fenomene fizice, definibile ca fiind paranormale, care li se întâmplau pacienților
săi.
Și în final, pentru ca vizualizarea să aibă un anumit efect, odată ce a fost
programată sau în timpul programării, adică în timpul exercițiului trebuie să fie
redirecționată din locul unde este creată, adică din memoria pe termen pe termen
mediu, spre exteriorul hologramei. Dacă nu se procedează așa, nu s-ar obține
reprogramarea virtualității, ci doar o simulare de virtualitate care ar rămâne în
bufferul de memorie, care este reprezentat de memoria pe termen mediu.

Acesta este un punct important, care trebuie subliniat în acest articol.
Dacă eu îmi imaginez că un măr, care se află pe masa mea, se ridică și
levitează, zburând pe fereastră, va trebui să fiu capabil să redirecționez informațiile
în exteriorul memoriei mele pe termen mediu spre grila holografică, pentru că
altfel această simulare va rămâne în memoria pe termen mediu până când va fi
eliminată, descărcată, aruncată în coșul de gunoi pentru a face loc altor date care
intră din memoria pe termen scurt.
Aceste observații par a fi confirmate de studiile noastre despre fenomenele
de răpiri extraterestre. În aceste cazuri, una dintre funcțiile Simbad-ului este
reprezentată de actul de voință de a elimina extratereștrii și militarii și altele care
nu ne plac în prezent și în trecut, dar și în viitorul răpitului nostru.
Operația funcționează bine doar când subiectul a devenit conștient de sine și
de extratereștrii, și nu mai devreme. Deci, înainte este necesar să vizualizăm bine
extraterestrul și doar după ce s-a vizualizat bine, adică după ce acesta a devenit
conștient de el, poate să-l elimine comunicând prin intermediul conștiinței
sufletești această intenție hologramei exterioară.
Simbadul ar avea în acest caz mai multe efecte. Primul este recunoașterea
situației tale și al doilea este eliminarea problemei prin intermediul actului de
voință.
Am mai observat că cu cât subiectului îi este mai greu să-și imagineze fizic
extraterestrul cu atât mai mult nu este capabil să elimine problema. Cu alte cuvinte,
dacă Conștiința nu este conștientă de un eveniment, nu-l poate restructura prin
intermediul voinței sale, pentru că nefiind capabilă să-l descrie, nu ar fi capabilă
să-l localizeze și să-l decodifice în interiorul grilei holografice.
În plus, mai trebuie subliniat că în timpul ședințelor de hipnoză regresivă
marea majoritate a răpiților noștri descrie o simulare mentală în mediu extraterestru
militar în care este utilizat ca remote viewer în acțiuni de război neconvenționale
sau ca pranoterapeut petru extratereștrii bolnavi, evidențiind propriile capacități la
nivel de Conștiință, de care el însuși în viața cotidiană nu ar fi conștient din cauză
că nu-și amintește experiențele extraterestre.
Odată ce subiectul s-a eliberat de problema extraterestră utilizându-și
puternicul act de voință ca unică armă care poate acționa în interiorul propriei
Conștiințe, iată că viața răpitului se modifică în comportamente și percepții. El
devine conștient de capacitățile sale și poate, dacă vrea, să-și gestioneze micile
miracole în propria existență. De exemplu, mulți se folosesc foarte bine de
capacitățile lor de vindecare cu mare succes, dar în funcție și de voința celuilalt de
a fi vindecat.
Răpiții sunt așa tocmai pentru că sunt suflet și deci sunt caracterizați de
prezența sufletului și prin urmare și a Conștiinței. Cei care nu sunt răpiți sunt cu
siguranță dezavantajați în tentativa de a efectua simulări mentale capabile să

altereze grila holografică. Pentru marea majoritate dintre ei aceste simulări mentale
rămân în bufferul memoriei lor pe termen mediu, ca simulări ale unor realități, dar
vor avea puține speranțe de a modifica virtualitatea din cauza lipsei instrumentelor
necesare.
Perfecționarea tehnicilor Simbad
80% dintre persoanele de pe această planetă au un creier care funcționează
cu precădere în mod vizual. O anumită minoritate are însă prea puține capacități de
a vizualiza și din acest motiv are dificultăți în a-și imagina scena în mintea sa. Însă
problema nu se pune în acești termeni, pentru că Image Vieweing (IV) este doar o
mică parte din ceea ce identificăm în mod corect cu termenul de Simulare Mentală
(SM).
În SM nu este doar viziunea cea care contează, ci și partea auditivă și
cenestezică, care sunt elemente importante pentru reconstituirea noastră virtuală.
Din acest motiv am construit un Simbad pentru auditivi și cenestezici, a cărui parte
experimentală o descriu în continuare:
Simbad pentru auditivi și cenestezici
Imaginați-vă că vă aflați într-o cameră în penumbră, așezați pe un scaun
sau mai bine pe un fotoliu foarte comod. Imaginați-vă fotoliul, cât este de moale,
forma sa care vă cuprinde și fiți atenți la comoditatea sa și la capacitatea sa de a
se mișca, dacă are role sau dacă spătarul este reglabil, etc. Percepeți mirosul
stofei sau a materialului cu care a fost fabricat fotoliul și temperatura caldă sau
rece a acestui material. Analizați-vă hainele și alegeți-vă o haină care vă place pe
care să o folosiți pentru Simbad.
Camera la început este goală și este în penumbră. Doar niște lumini slabe
luminează pereții camerei și vedeți cu greu mobilierul din cameră. În fața acestui
fotoliu pe care vi l-ați construit este un birou mare cu videotelefoane așezate pe
acest birou. Analizați tipul de birou, și chiar dacă nu vedeți bine materialul din
care este compus, puteți să-l atingeți și să fiți atenți la textura sa, la temperatura
pe care o are, la senzația care vi-o transmite. Videotelefoanele sunt unul în
dreapta voastră, unul în față și unul în stânga voastră. Aceste videotelefoane sunt
făcute din materiale diferite și chiar dacă nu le vedeți bine, puteți să le atingeți și
să vă dați seama pe care dintre cele trei receptoare ale telefoanelor o țineți în
mână și o duceți la ureche. Puteți folosi și handsfree-ul pentru cele trei telefoane
sau să folosiți receptorul cum doriți. Puteți activa micul ecran video al fiecăruia și
doar să ascultați vocea.

Când sunteți pregătiți puteți ridica cele trei receptoare sau să dați pe
handsfree telefonul video. Cele 3 telefoane sunt legate fiecare la sufletul vostru, la
mintea voastră și la spiritul vostru. Pentru a vorbi cu ei este suficient să activați
legătura. Puteți face o videoconferință sau ceea ce doriți, puteți proiecta imaginile
și sunetele celor trei telefoane pe un ecran poziționat în spatele biroului, în fața
voastră.
Când sunteți gata activați cele trei comunicări, începând mereu cu sufletul,
apoi mintea și la urmă spiritul. Rugați-i pe acești subiecți să se prezinte și
întrebați-i dacă îi recunosc pe ceilalți doi participanți la conferință.
Apoi întrebați sufletul ce știe despre extratereștrii săi, dacă sunt prezenți,
dacă nu au venit niciodată, etc. Faceți astfel încât mintea și spiritul să participe la
discuție. Țineți cont ce mână folosiți pentru a ridica un anumit receptor.
Dacă cei trei oaspeți cunosc extratereștrii, rugați-i să vă spună cine sunt și
ce vă fac. Faceți să apară alte telefoane pe birou, câte unul pentru fiecare tip de
extraterestru și vorbiți și cu ei în videoconferință, proiectând dacă doriți imagini
pe marele ecran, astfel încât toți să se perceapă unii pe alții.
În acest punct, dacă sufletul vrea, poate elimina conversațiile cu
extratereștrii pentru totdeauna, nu doar tăind pentru totdeauna comunicările, ci
efectuând pe liniile telefonice respective o acțiune de ardere care l-ar face pe
celălalt să renunțe la comunicare dacă nu vrea să fie ars pentru totdeauna.
La finalul acestei conversații vizualizați cele trei telefoane ale sufletului,
minții și spiritului cum se unesc unele cu altele, devenind un singur telefon pe
care-l veți utiliza de acum înainte pentru a vorbi cu triada voastră.
Trucuri pentru a evita interferențele extraterestre în interiorul camerei
Simbad
Când extraterestrul intern di creierul vostru (Lux, MEA, parazit extern) își
dă seama că încercați să faceți un Simbad, uneori, dar nu mereu, încearcă să nu vă
lase să terminați simularea prin diferite trucuri.
Trucurile pe care le-am observat sunt următoarele:
● Se întrerup contactele telefonice.
● Se închide lumina în camera Simbad-ului.
● Sună telefonul extern sau cad obiecte în locul unde vă aflați.
● Cineva vă strigă și vă distrage.
● Simțiți o puternică durere în corp localizată de obicei î unul dintre
membre.
● Presiune puternică pe mușchiul cardiac.
●Sufletul nu vine.

●Cel care vine nu este cine spune că este.
În realitate toate acestea sunt doar o tentativă inutilă de a bruia simularea
voastră. Extraterestrul știe că dacă ajungeți până la capăt cu simularea el este
terminat și nu are chef să vă lase să faceți asta. Durerile fizice care se simt cu acea
ocazie sunt false și este suficient să înțelegeți asta și durerile dispar imediat.
Amintiți-vă că voi gestionați Simbad-ul și dacă vi se stinge lumina în cameră,
reaprindeți-o. Parazitul o stinge sau cel puțin va încerca și aprindeți-o cu forța
voastră a voinței, care, după cum bine știți este cu mult mai ridicată decât a
extraterestrului care, neavând suflet, are o voință mult mai mică.
Sau treceți pe vederea nocturnă cu raza infraroșii: inventați ceva și nu vă
temeți să mergeți mai departe, pentru că în timp ce extraterestrul își termină
energia, voi aveți să dați și de vânzare.
Uneori Sufletul nu este cine spune că este, în spatele acelei imagini
ascunzându-se extraterestrul. Din acest motiv am decis să adoptăm tehnica
oglinzii.
În Simbad-ul pentru vizuali, sufletul, mintea, spiritul și eventualii
extratereștrii sunt trecuți prin fața oglinzii. Semnificația simbolică a oglinzii este
foarte puternică ca și arhetip și dacă cel care spune că este cineva, nu este în
realitate cine spune că este, imaginea sa speculară va lipsi sau va fi distorsionată
sau diferită de ceea ce se vede direct în camera Simbad-ului.
Astfel subiectul care efectuează Simbad-ul își dă seama imediat de păcăleală
și păcălitorul trebuie să folosească alte tehnici.
Oglinda mai are și un alt scop, foarte util când există dificultăți în a vorbi cu
partea sufletească, pentru că aceasta nu se prezintă.
Partea sufletească poate să nu se prezinte din diferite motive:
● Nu există.
● Se teme de extratereștrii din camera Simbad-ului.
● Este blocată de extratereștrii care nu vor ca ea să se prezinte.
Dacă sufletul nu există, nu se va prezenta, dar atunci ne aflăm în fața unei
persoane care nu este răpită. Dacă sufletul se teme de extratereștrii este foarte util
să trecem prin oglindă și să mergem în cealaltă parte a oglinzii. Astfel se descoperă
că sufletul este de cealaltă parte a oglinzii și nu vrea să intre în camera Simbad-ului
pentru că extratereștrii îi vor face ceva rău. Aici poți instaura un raport cu Sufletul
dincolo de oglindă, pentru că dincolo de oglindă extraterestrul nu poate ajunge. În
acel context sufletul trebuie convins în legătură cu potențialul său și trebuie
convins să modifice spațio-timpul, așa cum am spus mai sus.
Însă dacă sufletul este blocat de extratereștrii trebuie să mergem să-l căutăm
în celelalte camere. Simbad-ul are o cameră principală, dar dacă sufletul nu vine

noi trebuie să mergem să-l căutăm în mod virtual în simularea noastră, trebuie să-l
găsim și să-l eliberăm în mod fizic.
În alte situații care pot apărea este important ca subiectul care face
Simularea Mentală a Simbad-ului să aibă spirit de inițiativă și dorință să treacă
peste dificultățile care pot apărea și să le rezolve cu inteligență și spirit de
inițiativă. Extratereștrii nu sunt nici inteligenți și nici spirit de inițiativă nu au.
Teste necesare pentru a interpreta exercițiul Simbad
Pentru a ști să interpretați bine exercițiul Simbad trebuie să știți două lucruri
importante. Primul este acela de a cunoaște propria poziție în interiorul testului
VAK, care vă spune cam cât la sută sunteți vizual, auditiv sau cenestezic. Asta îi
va permite să aleagă de la început testul Simbad pentru vizuali sau pentru auditivi
și cenestezici. Din această cauză vă prezentăm un test rapid pe care trebuie să-l
faceți înainte de a intra în camerele din Simbad.
RAPID VAK TEST
Pentru fiecare întrebare alegeți:
0 nu sunt de acord
1 Sunt destul de acord
2 Sunt de acord
3 Sunt foarte de acord
1. Prefer să stau în picioare când lucrez.
2. Îmi place să fluier sau să fredonez când lucrez.
3. Am un simt de orientare foarte bun.
4. Când vorbesc, adesea mă joc cu ceva (cu cheile din buzunar, cu un pix...)
5. Mă pricep să repar sau să construiesc lucruri cu mâinile mele.
6. Uneori vorbesc singur.
7. Mă pricep să citesc hărțile stradale.
8. Prefer să ascult radioul decât să citesc ziarele.
9. Îmi amintesc bine chipurile persoanelor pe care le întâlnesc, chiar dacă leam văzut o singură dată.
10. La serviciu prefer să urmez instrucțiuni scrise.
11. La serviciu prefer să urmez instrucțiuni orale.
12. La muncă prefer să nu urmez instrucțiuni, ci să încerc singur.
13. Mă pricep să fac puzzle-uri.
14. Încerc adesea să am un contact fizic cu prietenii mei.
15. Îmi place să povestesc istorioare sau glume.

16. Petrec mult timp la telefon, vorbind cu prietenii mei sau cu părinții
17. Îmi place să vorbesc cu persoanele față în față.
18. Mă mișc mult și sunt o persoană foarte activă.
Rezultate:
Punctaje ridicate la întrebările 1, 4, 5, 12, 14 și 18 indică că subiectul este un
cenestezic.
Punctaje ridicate la întrebările 2, 6, 8, 11, 15 și 16 indică că subiectul este
un auditiv.
Punctaje ridicate la întrebările 3, 7, 9, 10, 13 și 17 indică că subiectul este un
vizual.
http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&p
age_id=344

Există teste mult mai exacte decât acest Test VAK Rapid , care însă în cazul
nostru s-a dovedit a fi foarte eficient. Vă prezentăm în continuare unele linkuri
utile de pe Internet:
http://www.businessballs.com/vaklearningstylestest.htm
http://vak.solida.net/
http://www.asianlp.com/interaction_vaktest.shtm
http://solida.net/stars/vak/VAK-tests.html

În afară de asta trebuie știți dacă sunteți dreptaci sau ambidextri și în ce
măsură. Printre altele, am observat că răpiții au poziționat microcipul extraterestru
militar în unele părți ale corpului, în funcție de gradul lor de stângăcie, pe dreapta
sau pe stânga. În plus, poziționările personajelor în interiorul Simbad-ului depind
de această caracteristică. Mulți răpiți tind spre o dezechilibrare sau lateralizare și
asta se pare că se datorează nu fenomenelor ereditare ci chiar, cel puțin parțial,
naturii interferențelor extraterestre, care folosesc cu precădere lobul stâng (la
dreptaci) și viceversa la stângaci. A înțelege exact gradul de stângăcie a devenit
pentru noi un lucru foarte important și din acest motiv propunem un test complet și
exhaustiv în acest sens.
Puteți fi stângaci la picioare și dreptaci la bazin, stângaci la ureche și deci
auditivi cu lobul drept, dar vizuali cu lobul stâng.
Studiile despre stângăcie ne fac să credem că unele funcții în stângaciul pur
sunt încredințate la nivel de emisfere cerebrale la o emisferă diferită cea normală.
De exemplu, studiile asupra persoanelor gay a condus la concluzia că aceștia au o
lateralizare mai mică față de cei care nu sunt gay. O lateralizare mai puțin marcantă
apare și la copii și la bătrâni, după cum reiese din studiile efectuate prin RMN.

În termeni tehnici, o lateralizare redusă corespunde unei măriri a situației de
ambidextru, dar conform ipotezelor noastre la o diferență mai mică între partea
masculină și cea feminină ale sinelui.
Asta ar conduce la o minimizare a lateralizării și la o diferență mai mică
între suflet și spirit. (Cerebral Laterality in Homosexual Males: Preliminary
Communication Using Magnetoencephalography Journal, Martin Reite, Jeanelle
Sheeder, Douglas Richardson, Peter Teale; Archives of Sexual Behavior, Vol. 24,
1995).
Kris McManus (http://www.righthandlefthand.com/tests/TestsHomeNew.asp) a studiat
bine problema stângăciei și testul său a fost adoptat de noi, modificat în unele părți
și integrat cu alte observații de-le noastre. Pentru o lectură exhaustivă despre
stângăcie puteți vedea linkul: http://www.righthandlefthand.com/reviews/default.asp
Pentru a efectua testul puneți o cruce în căsuță.

Multe dintre aceste poziții indică la nivel de comunicare nonverbală niște
atitudini de-ale voastre față de alții și reprezintă o oglindă a modului vostru de a fi
și de a gândi și de a impune respect altora.
După cum se poate observa din test este ușor să conștientizezi cum, în
funcție de tipul răspundurilor se poate descopaeri dacă sunteți stângaci la vedere,
dar dreptaci la auz. Țineți cont că poziția mâinii dominante sau a piziorului
dominant stă mereu peste celălalt și corespunde activității emisferei opuse.
Gestul are o traducere a sa în limbajul nonverbal cu semnificație intențional
și este ușor de înțeles ce parte a creierului este legat sau domină acel impuls.
În exercițiul Simbad, așa cum spuneam, obiectele și personajele care se
mișcă urmează niște linii simbolice exacte. Descrierea unor astfel de parametri ne
permite să verificăm fără efort, dacă în timp exercițiului de simulare ceva nu merge
conform canoanelor arhetipice. Putem astfel să ne dăm seama dacă unele personaje
din simulare sunt oneste sau spun minciuni, pentru că apar din dreapta în loc să
vină din stânga. Trebuie să ne amintim că simularea mentală este susținută și
controlată de regulile de lateralizare mentală, dincolo de cele ale fizicii vitualității,
adică de niște parametri adesea inconștiente, dar pregnante.
Concluzii
În acești ani am studiat fenomenul ufologic legat de așa-zisele răpiri
extraterestre și drumul nostru s-a împărțit în mai multe faze. Prima era aceea de a
studia fenomenul pe un singur răpit și să înțelegem dacă fenomenul era real. Al
doilea pas a fost caracterizat de extinderea studiului nostru asupra a sute de
persoane. A treia treaptă a fost cea de a construi o ipoteză de lucru care să justifice

modul de a acționa a extratereștrilor. A patra treaptă a fost caracterizată de a studia
cum putem elimina interferențele extraterestre în baza noilor ipoteze de muncă care
priveau natura ființei umane în relație cu conceptul de realitate virtuală exprimat de
fizica modernă.
Ultima treaptă a fost aceea de a depista niște tehnici pentru ca fiecare să se
poată autovindeca de infestanta prezentă extraterestră de pe această planetă.
Bineînțeles, metodologiile pot să se îmbunătățească și să devină eficiente în
viitor, dar tot ceea ce puteam să spunem în acest moment a fost spus. Restul va fi
doar istorie, iar cei care o vor scrie vor fi ființele umane.
Dincolo de îmbunătățirea tehnicilor și de o imagine mai bună a problemei
extraterestre, datoria mea principală se termină aici.
Vă urez spor în munca cu voi înșivă, pentru că lumea are nevoie.

