
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 Introducere 
 
 În studiile anterioare, ce vizau obținerea unor sisteme pentru eliberarea 
răpiților de problema extraterestră, construisem TCT-ul (Triade Color Test). Acest 
test, în versiunea sa statică și dinamică, se dovedea a fi un ajutor valid pentru 
obținerea unei hărți a teritoriului intern al răpitului și pentru modificarea acesteia, 
prin intermediul unor artificii ideatico-simbolice, care se petreceau în interiorul 
unei camere mentale ipotetice, pe care răpitul trebuia să și-o imagineze.  
 Rezultatele care se obțineau prin această abordare erau foarte interesante și 
promițătoare. Dacă pe de o parte sistemul, reprezentat de o simulare mentală, ajuta 
răpiții să devină conștienți de problema extraterestră, acesta era util și în cazul 
oricărui alt subiect care nu era în armonie cu el însuși, deoarece furniza 
instrumentele necesare pentru obținerea acestei armonii psihice. Această armonie 
psihică era punctul de plecare pentru a trăi o viață mai bună în interiorul realității 
virtuale (adică ce poate fi modificată) care ne înconjoară.  
 Succesele și eșecurile, unele chiar răsunătoare, se alternau în timpul aplicării 
TCT-ului, și, chiar dacă partea leului era jucată de partea sufletească a subiecților 
analizați, nu reușeam să înțelegem adevărata natură a unor eșecuri de-ale noastre.  
 Dar trebuia subliniat faptul că TCT-ul părea să fie eficient, într-o oarecare 
măsură, în tratarea pacienților care erau psihotici sau care erau doar schizofrenici și 
paranoizi, dar care nu erau neapărat și răpiți.  
 Testul se baza pe ideea că mintea umană ar vedea și ar interpreta culorile în 
mod arhetipic, la fel cum se întâmpla și în cazul poziționării obiectelor din jurul 
său. Din punct de vedere statistic, după analizarea câtorva mii de cazuri, se 
descoperea că sufletul, mintea și spiritul, dar și extratereștrii, erau recunoscuți de 
inconștient sub formă de diferite culori.  
 Prin manipularea culorilor în interiorul simulării mentale spontane, se 
obținea nu doar vindecarea unui pacient psihotic, ci și eliminarea problemei 
extraterestre. În cele din urmă găsisem o modalitate prin care să introducem 
subiectul într-o stare hipnotică ușoară, dar eficientă, care-i permitea acestuia să ia 
legătura cu partea sa sufletească, căreia îi ofeream instrucțiuni despre cum să 
elimine extratereștrii, dar doar dacă conștiința sa era de acord cu modul nostru de a 
acționa. 
 TCT-ul se bazează pe construcția ideatico-simbolică a unui spațiu, și acesta 
simbolic, numit "al culorilor". În acest spațiu universul este divizat în opt octante, 



de cele trei axe - de spațiu, de timp și de energie potențială. Creierul nostru 
identifica octantul în care locuim noi, dar și celelalte șapte octante ca pe șapte 
realități extraterestre, acestea putându-se împărți în două subgrupuri.  
 Patru octante erau caracterizate de prezența unor entități dotate cu corp, iar 
în celelalte patru octante erau entități fără corp. Creierul, condus de mintea umană, 
împărțea aceste spații identificându-le ca variații de culori vizibile, a căror 
percepție corespundea tipului de ființă care locuia în aceste secțiuni ale octantului.  
 Culorile pe care creierul nostru le lua în considerație erau: magenta, albastru, 
azuriu, verde, galben și roșu.  
 În acest spațiu mental, roșul era atribuit, în mod simbolic, axei spațiului, 
verdele axei energiei potențiale și albastrul celei a timpului. Cu alte cuvinte, dacă 
întrebi un subiect oarecare să-ți indice o culoare pentru timp, acesta îți va spune 
albastru, dacă este echilibrat din punct de vedere psihic, conform canoanelor unei 
psihologii statistice.  
 Acest lucru se întâmpla deoarece inconștientul uman, în testul culorilor lui 
Max Lusher, identifica în mod automat și cu totul inconștient faptul că cele trei 
părți ale sinelui său (sufletul, mintea și spiritul) corespund culorilor albastru, verde 
și roșu. Albastrul este culoarea aerului, verdele este culoarea apei și roșul este cea a 
focului. 
 Cultura simbolică și mitul legau aceste trei culori de ideea de suflet, minte și 
spirit, dar și de simbolurile alchimice ale aerului, ale apei și ale focului. Când un 
subiect era rugat să reprezinte culorile sufletului, ale minții și ale spiritului în 
interiorul unei simulări mentale, denumit chiar din acest motiv "TCT", subiecții 
echilibrați obțineau culorile "corecte", dar când subiectul avea dezechilibre de 
natură psihotică, atât ușoare cât și grave, sau când acesta era afectat de 
interferențele extraterestre, răspundea la test variind culorile corecte pentru suflet, 
minte și spirit, cu mecanisme foarte ușor de identificat, pentru că sunt inconștiente 
și spontane.  
 Astfel, TCT-ul putea identifica imediat dacă subiectul este echilibrat, răpit 
sau psihotic, putând să identifice instantaneu și problemele mentale ce trebuiau 
remediate. Vindecarea pacientului se obținea în două faze: prima fază consta în  
corectarea mentală a culorilor celor tei identități (sufletească, mentală și spirituală) 
asociindu-le acestora culorile corecte, iar apoi operându-se o "psihologie 
transpersonală" asupra părții care avea culorile alterate, încercându-se astfel să se 
înțeleagă și să se elimine cauzele care-l determinau pe subiect "să simtă în 
interiorul său" o culoare greșită pentru una dintre părțile sale. Perceperea părților 
sale în culorile corecte era un simptom de vindecare imediată.  



 
 
 Unii dintre subiecții care erau supuși acestui test erau auditivi sau cenestezici 
puri și nu reușeau să simuleze sferele colorate în interiorul minții lor.  
 Din acest motiv ne-a venit ideea să creăm un test care să utilizeze 
frecvențele sonore în locul culorilor. Acest lucru ne-a împins să verificăm dacă s-ar 
fi putut utiliza un sunet în locul unei imagini pentru a obține aceleași rezultate ca în 
TCT. Încercam să creăm un TST sau un Tirade Sound Test.  
 
 Primii pași 
 
 Neștiind cu ce să începem, am apelat tot la mit, ca de fiecare dată, în 
interiorul căruia, după părerea noastră, sunt cuprinse secretele eternului prezent.  
 Mitul chiar vorbește despre un sunet care a creat universul: un sunet format 
din trei sunete, acestea fiind reprezentarea a ceva ce ar putea fi interpretat ca fiind 
sunetul sufletului, sunetul minții și sunetul spiritului.  
 Era vorba despre sunetul OM sau, mai corect, AUM, sunetul care pentru 
orientalii antici era cam ceea ce reprezintă astăzi pentru fizicienii moderni radiația 
de fond a universului (Radiația cosmică de fond - n.t.). În plus, puteam urma și un 
alt indiciu. Dacă culorile pot fi interpretate de mintea umană în mod arhetipic, în 
funcție de frecvența lor, poate că și în cazul sunetului puteam identifica 
posibilitatea ca acestea, în mod arhetipic, să poată fi recunoscute în același mod de 
psihicul uman.  
 Culoarea sufletului avea o frecvență înaltă, ce corespundea culorii albastre, 
pe când spiritul avea o frecvență joasă, corespunzând culorii roșii, iar mintea avea 
o frecvență intermediară, corespunzând verdelui. Dar dacă sunetele, care puteau 
construi o lume arhetipico-simbolică pentru a reprezenta aceleași identități, 
urmaseră aceeași regulă? Nu exista niciun motiv pentru care acest lucru să nu fie 
așa.  



 Subiecții auditivi cărora le propusesem să substituie imaginea în culori cu 
niște sunete, au răspuns afirmând că își imaginau cum că sufletul avea un sunet 
acut, spiritul un sunet jos, pe când mintea avea o frecvență intermediară. Poate că 
ne aflam pe drumul cel bun.  
 
 Analiza istorică a problemei: AUM 
 
 În literatura de specialitate chiar existau unii autori care încercau să înțeleagă 
care erau sunetele corespondente pentru AUM, pentru a le putea reproduce și 
pentru a verifica ce efectele aveau acestea asupra psihicului uman.  
 Existau zeci de curente de gândire care încercau să relaționeze între ele 
culorile și sunetele, fără prea mult succes, doar cu scopul de a face bani, inventând 
tot felul de sisteme de vindecare a oamenilor prin intermediul culturii New Age.  
 În spatele termenului AUM se ascunde semnificația simbolică de trinitate, 
unde, de această dată, aceasta nu este reprezentată de trei zei care se unesc într-un 
singur zeu, ci de trei sunete care reprezintă Universul.  
 

 

 Diferitele simbologii, de la cea arabă la cea indiană și la cea tibetană, sunt 
mereu legate de reprezentarea a trei lucruri: "cei trei munți" sau "lumi" în 
viziunea tibetană sau cele trei semne specifice pentru lumea arabă.  
 http://www.hindubooks.org/sudheer_birodkar/hindu_history/omkar.html 
 În tradiția creștină, Sunetul Creator, Verbul, este mijlocul indispensabil 
pentru crearea lumii. Shabda brahma, cuvântul creator, se manifestă ca 
swayambhu, care înseamnă "cel ce se creează pe sine însuși"  , și care apoi se 
divide în trei entități: brahma maha sarasvati, vishnu maha lakshmi, shiva 
maha shakti. (cu polarități masculină și feminină). 



 
 
 Pentru manifestarea vieții în cosmos sunt necesare aceste trei forme de 
energie: de creație, menținere și descompunere, toate derivând din  
SWAYAMBHU. Viața se naște din interacțiunea acestor trei forțe, care la rândul 
lor sunt împărțite în polaritate masculină și feminină, într-o armonie reciprocă. 
 http://www.adalbertozappala.it/ 
 Cam asta se poate deduce din studiul Vedelor. Însă din studiul răpirilor 
extraterestre și din analiza scrierilor antice, reiese foarte clar, așa cum am 
evidențiat deja în Geneza, că lucrurile nu stau chiar așa. Se pare că în textele 
antice, pe lângă adevărul exact, există și tentativa de a mistifica lucrurile, dând 
întregului discurs accepțiuni manipulatoare, pentru a-i face pe oameni să creadă că 
zeii există.    
 De fapt, dacă se citesc cu atenție anumite texte, se descoperă că universul 
fractalic, descris de fizica lui Bohm, indică că întregul fractal a fost construit în 
baza conceptului de dualitate, iar în mijlocul acesteia există bariera separatoare. 
Deci, trebuie să ne așteptăm ca și conceptul de Suflet, Minte și Spirit, susținut de 
noi cu entuziasm în lucrările precedente, în realitate, să fie reprezentarea unei 
viziuni virtuale, care este cu totul înșelătoare.  
 Așadar, trei sunt sunetele ce caracterizează sunetul AUM, care este sunetul 
întregului  Univers, unde A reprezintă creația, U menținerea și M descompunerea.  
 "Attack-Decay-Sustain-Release" (ADSR) ar spune experții de la Yamaha © 
atunci când creează un sunet electronic; acest concept, care cu siguranță are o 
semnificație în lumea virtuală, în lumea realității reale nu are nicio corespondență, 
pentru că acolo timpul și spațiul nu există.  
 Și iată că ideea de a interpreta aceste concepte în interiorul virtualității, prin 
alți descriptori, se făcea simțită în interiorul conștiinței noastre.  
 De fapt, Brahma creează dualitatea, Vishnu menține universul static, fără o 
posibilitate de creștere, și Shiva vrea să-l distrugă, dar aceste trei frecvențe sonore 
pot "exista", sau mai bine spus "se pot manifesta", în universul virtual doar după ce 
a fost creat totul, pentru că altfel, neexistând nici timp, nici energie și nici spațiu, 



nu ar putea fi emisă nicio notă. Și iată că se ivește astfel ideea că A este o frecvență 
legată de aspectul sufletesc, U de aspectul spiritual și M de aspectul mental. 
 Cu alte cuvinte, A ar reprezenta frecvența timpului (creația), U cea a 
spațiului (menținerea) și M cea a energiei (descompunerea). 
 Dacă ar fi așa din punct de vedere arhetipic, lui A i s-ar putea da culoarea 
albastră, lui U culoarea roșie și lui M cea verde, pentru că răspunsurile creierului 
nostru sunt arhetipice, în mod pur și inconștient. 
 Cu alte cuvinte, noi știm să descriem în mod arhetipic realitatea care ne 
înconjoară, chiar dacă nu știm să interpretăm semnificația arhetipică a 
simbolurilor. Nu putem să interpretăm semnificația arhetipică din cauza puternicei 
sciziuni care există între componentele triadei (Suflet, Minte, Spirit). 
 În articolul BIG-BANG-UL ȘI MUZICA CREATOARRE, scris de Marco 
Stefanelli (Extras din teza dezvoltată pe lângă Centrul de Studii Bhaktivedanta), 
autorul spune:  
 "Brahman este Întregul, este Dumnezeu, sufletul universal. Este inutil să mai 
spunem că la baza Genezei hinduse stă sunetul. Și tradițiile Hopi și Navajo susțin 
că în timpurile îndepărtate șamanii rosteau niște cuvinte deasupra nisipului și 
creau modele (în sensul de forme și modele), un concept care nu diferă de 
Mandala și Yantra hindusă, despre care se spune că sunt expresia vibrației divine. 
Știința modernă demonstrează astăzi că aceste ritmuri geometrice se regăsesc în 
centrul structurilor atomice. Acum cuvântul este sunet și sunetul este vibrație; 
gândirea generează energie și energia este vibrație; lumina este vibrație. 
 Conform unor narațiuni indiene antice, prin sunete este posibil să se 
materializeze niște obiecte și ar exista chiar și niște orașe invizibile (Dumnezeu a 
spus...și s-au făcut...toate lucrurile vizibile și invizibile...). O povestire vedică 
antică relatează că înțeleptul Narada  s-a dus la Dumnezeu pentru a se plânge de 
dezordinea și de lipsa de armonie care domneau în acele timpuri pe Terra și a 
primit de la El, ca și remediu, notele muzicale și legile de interacțiune dintre 
sunete. Principiul de "Sunet Cosmic" stă la baza culturii vedice. Sunetul pătrunde 
profund în culturile orientale, astfel încât cercetătorul Guy Beck le descrie ca fiind 
"Teologii sonice". În acestea, geneza lumii și a materiei are loc prin intermediul 
unui "sunet primordial", ce conferă formă gândului lui Dumnezeu și îl proiectează 
în univers, concept care nu se îndepărtează chiar atât de mult de viziunea 
simbolică iudaico-creștină. Porunca "Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău 
în deșert. se pare că derivă din faptul că pentru evrei unele nume nu pot fi 
pronunțate, din cauza puterii lor și deoarece acestea aparțin unor ființe 
superioare, apropiate de Dumnezeu.  
 Tot în India, apropo de Vimana (ad litteram "păsări artificiale locuite"), se 
povestește că în unul dintre acestea a fost gravat silaba sacră OM și prin 
intermediul anumitor cântece și rugăciuni sacerdoții știau să le comande. " 



 Andrew Gladzewski a efectuat o cercetare asupra modelelor atomice, a 
plantelor, a cristalelor și a armiilor din muzică, și a ajuns la concluzia că atomii 
sunt rezonatori armonici, în timp ce a simțit că realitatea fizică este guvernată în 
realitate de ordine geometrice, bazate pe frecvențe de sunet." 
 

 
 
 
 Relațiile arhetipice dintre culori și sunete 
 
 
 Mulți au încercat să relaționeze sunetele și culorile, ba chiar și literele 
alfabetului, mai ales pe cele ebraice, dar există multe discordanțe între diferitele 
ipoteze, chiar dacă marea majoritate a celor care studiau ezoterismul a fost de 
acord să asocieze culoarea albastră literei A. http://www.colorofsound.com/ 

 
 În acest tabel notele muzicale sunt asociate frecvențelor lor, literelor 
alfabetului ebraic și culorilor, dar și părților corpului uman. 
http://www.stumbleupon.com/su/9HwM3a/:$TaIsj4k:1SXU@eFs7/www.colorofsound.com/Hermetics/BodyColors/ 
 
 



Literă Notă Frecvență Culoare Parte a corpului  
A Sol 392 Hz albastru deschis plămâni 

Ä - A dieresi Do 523 Hz maro lutos anus 
B La 432 Hz violet deschis ochiul drept 
C Re 587 Hz purpuriu stomac 
D Do 523 Hz albastru închis urechea dreaptă 
E Re 587 Hz violet închis coloana vertebrală 
F Fa   verde/galben mâna/brațul stâng 
G Fa#   verde aprins ochiul stâng 
H La   violet argintiu mâna/brațul drept 

CH Re   violet mediu piciorul stâng 
I Sol   lăptos deschis rinichiul stâng 
J Sol   lăptos închis diafragma 
K Sol#   albastru argintiu urechea stângă 
L Fa   verde închis splină 
M Re   verde-albăstrui abdomen  
N La   roșu închis ficat 
O Do   bleumarin gât 

Ö - O dieresi Re#   portocaliu închis testicule 
P Si   gri nara dreaptă 
S Sol#   roșu-purpuriu vezica biliară 
R Do   auriu nara stângă 

SH Do   roșu aprins creier/cerebel 
T Fa   negru-maroniu rinichiul drept 
U Si   violet spre negru pancreas 
W Sol   liliachiu intestine 

Y/UE Do#   roz inimă 
Z Sol   galben deschis piciorul drept 

 
 După cum se poate observa, în acest tabel literei "a" îi este asociată culoarea 
albastră, literei "m" culoarea verde și literei "u" culoarea violet sau negru. 
 În realitate, chiar dacă în violet există ideea de roșu, se pare că nu există o 
legătură ideatică exactă între culori, sunete și semnificația arhetipică a sufletului, a 
minții și a spiritului.  
 Cu toate acestea, se pare că există o anumită asemănare în ceea ce privește 
relaționările, ceea ce ar putea conduce la presupunerea că (cu ezitările de rigoare) 
culorile adoptate de noi pentru suflet, minte și spirit în Triade Color Test (TCT) pot 
fi absolut corecte.  
 Trebuie subliniat faptul că, dacă nu se cunosc canoanele de funcționare ale 
sistemului ideatic, interpretările arhetipice pe care ființa umană le execută în 
creierul său produc erori, aceste erori datorându-se culturii și experiențelor 



subiectului în cauză. În continuare trebuie luate în considerație informațiile 
publicate despre conexiunile pe care le căutăm, dar ținându-se cont de izvoare și 
indicele de credibilitate care trebuie să fie prezent, de fiecare dată cernând tot mai 
mult datele și alegându-le doar pe cele care sunt susținute și de alte informații.  
 Însă informațiile despre frecvențele notelor, care ar corespunde anumitor 
litere din alfabet, reprezentau doar niște numere pentru cel care scrie, fără 
caracteristici deosebite, deci, acestea nu pot fi luate în considerație.  
 Alți autori propun alte tipuri de considerații:  

 
 
 În acest ultim tabel culorile și frecvențele sunt unite între ele prin utilizarea 
unei anumite scări muzicale, care ne trezise interesul, dar despre care vom vorbi 
mai târziu.  
 Într-o lucrare recentă, (http://www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1113347109/-
/DCSupplemental), On the origin of the hierarchy of color names, de Vittorio Loreto, 
Animesh Mukherjee și Francesca Tria (Dipartimento di Fisica, Sapienza Universita 
di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rome, Italy; Institute for Scientific 
Interchange, Viale Settimio Severo 65, 10133 Turin, Italy și Department of 
Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Kharagpur 



721302, India), este evidențiat faptul că creierul uman așează culorile în ordine 
ierarhică, iar acesta se pare că este doar un aspect al faptului că în TCT-ul nostru 
culorile erau așezate într-o ordine exactă, care la nivel ierarhic este aceeași care 
apare și în studiile prezentate aici.  
 Astfel de rezultate par a fi în acord cu viziunea arhetipică a expresiei culorii, 
și, dacă această ierarhie poate fi evidențiată pentru culori, aceasta cu siguranță va fi 
prezentă și în cazul sunetelor.  
 Deci, din punct de vedere științific este plauzibil să susținem că există o 
relație arhetipico-ideatică între sunete și culori.  
 Deci, pornind de la acest punct de vedere, devenea probabil că, în afară de 
posibilitatea de a construi un spațiu al culorilor, așa cum făcusem cu TCT, putea 
exista și un corespondent spațio-arhetipic al sunetelor, numit TST (Triade Sound 
Test). 
 
 Analogiile dintre frecvențe și lungimile de undă 
  
 Dacă exista o corelație între sunet și culoare, aceasta trebuia să poată fi 
exprimabilă din punct de vedere fizic și prin anumite valori de frecvențe. 
 

 
 
 În ceea ce privește sunetele se putea observa un fapt aparent curios. Culorile 
care erau relaționate în mod arhetipic cu sunete, chiar dacă într-un mod 
aproximativ, aveau frecvențe care se părea că aminteau de lungimile de undă ale 
sunetelor corespondente. Acest fapt probabil că avea o motivație specifică foarte 
importantă. Creierul uman tratează culorile în funcție de frecvențe, adică în funcție 
de măsuri temporale, pe când sunetele sunt tratate ca niște măsuri spațiale (lungimi 
de undă sau invers). Cu alte cuvinte, se părea că frecvențele culorilor ar fi trebuit să 
fie corelate (direct proporțional) arhetipic cu lungimile de undă ale sunetelor.  



 O recentă cercetare neurofiziologică demonstrează faptul că culorile sunt 
interpretate și rezolvate de creier și nu de ochi. Experimentul, efectuat de oamenii 
de știință de la Cornell University (Cornell psychologists Romi Nijhawan, left, and 
Beena Khurana test the optical apparatus used to investigate the decomposition of 
color through "motion extrapolation." Experiments performed here show that 
color composition occurs in the human cortex, not in the retinas. Charles 
Harrington/University Photography) evidențiază, încă o dată, faptul că culorile, 
deci probabil și sunetele, sunt interpretate de creierul nostru și nu de ochi (în mod 
arhetipic - n.a.).  
 
 Să o luăm iarăși de la început!  
 
 Din analiza informațiilor existente, pentru a găsi o relație între culori și 
sunete, utilizând mitul, înțelesesem că exista ceva real, dar, ca de obicei, cultura 
New Age încercase să transforme o intuiție antică într-o mașină de făcut bani.  
 Așadar, trebuia să luăm totul de la capăt. În acest context, am utilizat 
declarațiile unor răpiți, care, într-o stare de percepție mărită, furnizau unele 
observații interesante. În legătură cu acest lucru, i-am cerut unei răpite, cu care 
lucram și care avea un talent excelent de remote viewer, unele informații despre 
frecvențele pe care le căutam.  
 Subiectul pe care îl eliberasem deja de toți paraziții, inclusiv de cel pe care 
noi îl identificăm cu sigla Horus, manifesta încă puternice influențe din partea unor 
forțe extraterestre nedeterminate. Am pierdut legătura directă cu acest subiect, dar 
nu înainte ca acesta, în una din ședințele de hipnoză, să ne spună că noi căutam 
niște frecvențe, pe care ea le cunoștea. Eu nu am făcut altceva decât să rog 
subiectul să-mi transcrie aceste numere, care la vremea aceea păreau a fi doar o 
serie de numere, aparent fără niciun sens.  
 Numerele erau (în ordine crescătoare): 396, 417, 528, 639, 714, 852, 963. 
 Această persoană, în alte momente ale cercetării noastre, s-a demonstrat a fi 
de încredere în ceea ce privește percepțiile sale, oferind declarații extrem de 
detaliate despre locuri și fapte care aveau de-a face cu fenomenologia extraterestră, 
pe care le-am putut verifica cu ușurință.   
 Mai trebuie spus și că acest subiect încă manifesta puternice interferențe 
extraterestre din partea unor militari ciudați, care continuau să o controleze. 
 În realitate, noi căutam doar trei numere, care să corespundă cu trei 
frecvențe, la care operau sufletul, mintea și spiritul, dar subiectul, care bineînțeles 
că citea în mintea mea, a răspuns cu o secvență exactă de numere.  
 Primul lucru pe care trebuia să-l facem era acela de a căuta aceste numere, 
pentru a verifica dacă le mai menționase și altcineva.  



 Am descoperit foarte rapid că aceste numere erau cunoscute, dar am 
descoperit și că subiectul nostru oferise greșit unul dintre aceste numere, 
comparativ cu secvența acelorași numere cunoscută de experții în ezoterism 
muzical.  
 În realitate, secvență numerică cunoscută și adevărata arăta că numărul 741 
ne era raportat ca și 714.  
 http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/01jan/solfeggio.html  
 Cu alte cuvinte, răpitul nostru greșise una dintre datele prezentate în 
literatura muzicală ezoterică. Nu știm dacă a făcut-o intenționat sau de ce ar fi 
blufat sau dacă în realitate a preluat informațiile, într-o manieră grosolană, de pe 
Internet.  
 Descopeream astfel că un alt domn, american, în timpul unui vis pe care l-a 
avut cu mulți ani în urmă, a visat aceste numere, pe care le-a interpretat ca 
frecvențe ale notelor muzicale, care în viziunea sa mistică reprezentau sunetul 
vieții. Cultura New Age americană, ca întotdeauna, prelua aceste informații, 
încerca să le explice într-un mod aproximativ și începea să susțină că aceste 
frecvențe reprezentau frecvențele muzicii divine și ascultarea acestor frecvențe 
oferea: pace, armonie și toate acele idioțenii pe care le folosește New Age-ul 
american pentru a te face să crezi că te poți vindeca de orice plătind prețul unui CD 
cu muzică.  
 Poate că datorită faptului că unul dintre numerele secvenței ce ne-a fost 
propusă a fost prezentat greșit, poate pentru că noi credem (așa cum am afirmat și 
în Geneza 3) că New Age-ul afirmă lucruri adevărate dar le alterează semnificația, 
am decis să cercetăm mai în profunzime această pistă.  
 
 Scara solfegiului muzical 
 
 Notele muzicale, utilizate în mod corect, sunt sunete care au frecvențe 
exacte, dar care de-a lungul timpului au fost modificate, până s-a ajuns la ultimele 
modificări.  
 Adică este vorba de frecvențe alese în mod convențional, nu neapărat în 
funcție de modul în care se calculează frecvențele, ci în ceea ce privește însăși 
punctul de pornire.  
 Toți muzicienii, înainte de a începe să cânte, își acordă instrumentele 
cerându-i pianistului să le "dea nota La". 
 Însă pianele și alte instrumente cu tastatură sunt acordate de un acordor 
profesionist, dar tot pornind de la faimosul "La" la 440Hz. 
 Nu prea este cunoscut faptul că această frecvență este fructul unei alegeri 
arbitrare, făcută la Londra în 1953, când s-a decis ca toate execuțiile muzicale 
să se uniformizeze în funcție de această notă (acestei alegeri i-a urmat rezoluția 



europeană nr.71 din 30 iunie 1971). Dar nota "La" la 440 Hz fusese deja impusă în 
1939, chiar de către ministrul propagandei naziste, Joseph Goebbels, ignorând un 
referendum contrar, promovat de 25.000 de muzicieni în Franța.  
 Nota "La" a fost acordată la diferite frecvențe de-a lungul secolelor (după 
cum se poate observa în tabelul de mai jos) și mulți ezoteriști conspiraționiști cred 
că ultima modificare a fost produsă de exigențe precise. Se pare că "La"-ul 
originalul, cel la 432 Hz, cel care a fost utilizat înainte de cel la 440Hz, trezea 
conștiințele umane. Pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple și pentru ca 
guvernanții noștri să poată continua cu nelegiuirile lor fără ca lumea să-și dea 
seama, iată ce șmecherie au pus în aplicare.  
 Nu există niciun dubiu că muzica, la fel ca și culoarea, este atât percepție, 
cât și terapie, la fel cum nu există niciun dubiu că guvernanții noștri vor de toate, 
numai ca populația să se trezească dintr-o letargie (comă) pluriseculară nu vor. 
Poate că aceste explicații ni se par simpliste, chiar dacă trebuie să precizăm faptul 
că naziștii, în timpul ultimului conflict mondial, s-au apucat să studieze serios 
metode ezoterice prin care să poată subjuga populațiile lumii.  
 
   Loc     An    Frecvență 
   Berlin (concerte)        1721    421,9 
   Viena (operă)   1823    433,9 
   Londra (concerte)   1826    423,3 
   Firenze (operă)   1845    444,9 
   Milano    1849    446,6 
   Londra (operă)   1857    456,1 
   Milano (Teatro alla Scala)  1857    451,7 
   Napoli (Teatro San Carlo) 1857    444,9 
   Madrid (operă)   1858    444,5 
   Berlin (concerte)   1859    451,8 
   Bruxelles (teatru liric)  1859    442,5 
   Liegi (concerte)   1859    448,0 
   Viena (operă)   1862    466,0 
   Bologna (concerte)   1869    443,1 
   Londra (concerte)   1877    455,1 
   Londra (operă)   1880    435,4   
 
   sursă: Alexander Ellis, ‘The History of musical pitch’, London 1880 

http://lnx.classicaviva.com/blog/2009/03/20/la-rivoluzione-omega-il-la-a-432hz/ 

 În orice caz, în această lucrare nu ne interesează să discutăm despre 
problema notei La, dar ne interesează să subliniem faptul că toate scările muzicale 
sunt convenționale, adică sunt stabilite de reguli, acestea nefiind sisteme de 
referință univoce și absolute.  



 În acest context era clar că șirul de numere pe care New Age-ului american 
îl prezenta ca fiind scara muzicală a vieții și a universului era doar o mașinație 
grosolană.  

 

 
 Și iată că regăsim numerele noastre asociate cu niște frecvențe muzicale, 
exprimate în Hertzi, care ar reprezenta vibrații, care, dacă sunt ascultate de urechea 
umană, ar provoca senzații pozitive, sau, mai bine spus, stări alterate de conștiință.   
 
 · 396 HZ - Eliberarea de senzația de vină și anxietate 
 · 417 HZ - Schimbare, renunțarea la trecut  
 · 528 HZ - Repararea și armonizarea ADN-ului. 
 · 639 HZ - Deschidere și conexiune în raporturile umane 
 · 741 HZ - Stimularea trezirii interioare 
 · 852 HZ - Revenirea la ordinea spirituală  
 
 După cum se poate deduce, acestor numere le-au fost atribuite niște valori de 
frecvență muzicală care corespund unor note într-un mod cu totul arbitrar, utilizând 
o scară muzicală veche, denumită "a solfegiului", care datează de la primele 
tentative de a instrumenta muzica eclezială.  
 Este adevărat și că, dacă așezăm niște cristale de gheață pe aceste vibrații în 
timpul formării lor, vom observa că gheața va tinde să se cristalizeze în forme 
diferite, dar acest lucru nu are nicio legătură cu arhicunoscutul aspect "să ne iubim 
cu toții" predicat de New Age.  



 
 
 
 În realitate, astfel de fenomene au cu totul altă origine și explicație, dar în 
această lucrare nu ne vom lungi cu a le explica.   
 Ni se părea mai interesant să înțelegem de ce numerele pe care pe aveam în 
mâinile noastre derivau exact dintr-o scală muzicală primitivă, folosită pentru 
solfegiu.  
 Suntem în Evul Mediu, mai precis în prima jumătatea a sec. XI, și Guido 
d’Arezzo, fondatorul unei celebre școli de canto din acel oraș, a inventat acest 
artificiu pentru a-i ajuta pe elevii săi să învețe cântecele noi. Guido și-a dat seama 
că într-un imn foarte binecunoscut lor, Imnul Sf. Ioan, sunetele primelor șase 
versuri formau o scală ascendentă. Și atunci, a denumit aceste sunete exact cu 
silaba cu care acestea erau cântate.  
 Cumva, cineva s-a gândit că poate lega frecvențele descrise de New Age de 
notele sărmanului frate-cântăreț, care observase singur (și chiar este cazul să 
spunem asta) faptul că în cântecul dedicat Sf. Ioan la fiecare frază a textului 
sunetul "se înălța în ton".  
 Deci, dacă Ut, numit apoi Do, era prima notă, iată că aceasta ar fi fost 
urmată din punct de vedere frecvențial de restul scalei (scală în care nota Si nu este 
încă prevăzută). 
 
 
 
 
 



Ut queant laxis 

 
 
 Resonare fibris 
 Mira gestorum 
 Solve polluti 
 Labii reatum 
 Sancte Joannes. 
 
(Traducere: pentru ca fidelii să poată cânta cu tot avântul faptele tale minunate, 
eliberează-i de păcatul ce le-a contaminat buza, o Sfinte Ioane). 
 
 Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, sunt deci numele pe care Guido le-a folosit, formând 
astfel prima scală muzicală de șase note, numită esaccordo. Mai târziu, spre 1600, 
numele Ut a fost transformat în Do, probabil pentru facilitarea pronunției 
cântecului. Astăzi doar în Franța nota Do păstrează încă numele original de Ut. 
 Deci, toate relațiile pe care le puteam găsi, fie din punct de vedere istoric, cât 
și din punct de vedere ezoteric între această secvență de numere, note și valori de 
frecvențe se dovedea a fi total arbitrară.  
 Nimeni nu poate ști cu adevărat ce valoare în hertzi îi corespunde notei Ut 
cântată de călugărul nostru, care, bineînțeles că nu avea nicio ideea despre ce este 
un hertz.  
 
 Noua interpretare ipotetică 
 
 De ce răpitul nostru pronunțase acele numere, citind în mintea mea dorința 
de a cunoaște valorile de frecvență? De ce un alt american visase, cu câțiva ani 
înainte aceleași numere? 
 Am observat că aceste numere aveau o caracteristică. În realitate, acestea 
reprezentau o secvență numerică care urma o regulă exactă. Numărul care urma 



celui precedent era mărit cu o uitate pentru fiecare cifră, dar dacă cifra obținută ar 
fi avut valoarea zero, atunci în loc de zero aceasta lua valoarea "unu". 
 De exemplu, după 396 este numărul 417, dar după 417 este 528 și tot așa. 
 De ce nu era prevăzută valoarea zero? 
 Ideea de bază a fost aceea de a crede că aceste numere nu ar fi indicat niște 
valori sau, mai bine, nu ar fi indicat doar valori, ci că ar fi fost niște chestii, care, 
dacă ar fi fost exprimate de o minte arhetipică, ar fi fost un sistem de referință cu 
totul independent de unitățile de măsură, chiar dacă ar fi reprezentat și niște 
măsuri. 
 În acest context, valoarea zero ar fi existat doar pentru că zero are 
semnificația arhetipică a "nimicului". Dacă lucrurile stăteau așa, atunci numerele 
nu erau doar niște numere, ci reprezentau singurul lucru pe care creierul arhetipic îl 
înțelege: geometria.  
 În această optică, numărul trei nu este un număr, ci este numele a ceva ce 
reprezintă fie valoarea, fie poziția spațială.  
 O axă carteziană cu numele "trei", care are valoarea trei. Trei pere sau trei 
hertzi - nu are importanță - pentru că rezultatul final oricum va fi univoc.  
 Iată de ce lipsea zero. Valoarea zero rămâne o valoare, dar nu are un 
corespondent în geometrie, decât ca nimic. 
 În plus, mai observasem și că valorile scalei numerice pe care o dețineam 
erau 6, la fel ca axele carteziene ale spațiului arhetipico-universal al culorilor, și, 
prin urmare, și al sunetelor. Și în plus, observasem că aceste numere mimau, dar în 
mod imperfect, niște valori ale unor frecvențe muzicale și probabil că acesta era 
motivul care îi determinase pe unii să presupună, înaintea noastră, că se aflau în 
fața unor note muzicale.  
 Dacă am fi așezat aceste valori într-o scală, la limita spațiului nostru al 
sunetelor, așa cum am făcut în cazul culorilor, ne-am fi dat imediat seama de ceva 
foarte interesant. Numărul 396 se afla în partea opusă a lui 693, la  fel cum 417 era 
poziționat de cealaltă parte a valorii 714 și așa mai departe.  
 De ce pe fiecare axă a spațiului sunetelor, ce corespunde spațiului culorilor, 
găseam poziționate numere formate din aceleași cifre? 
 Un astfel de fenomen avea doar o singură explicație. Dacă numerele 
reprezintă niște axe carteziene, acestea sunt poziționate în extremele axei spațiului, 
a timpului și a energiei, astfel încât să-i reprezinte geometric imaginea speculară.  
 Cu alte cuvinte, de exemplu, numărul 417 nu era un număr, ci reprezenta o 
triadă de axe carteziene cu valorile 4,1 și respectiv 7. Aceste trei numere, 
asociabile cu trei valori geometrice, ar fi putut reprezenta un vector-sumă, cu o 
valoare precisă. Această valoare-sumă era exact imaginea speculară a vectorului-
sumă pe care l-ar fi format de cealaltă parte a axei numerele 7,1 și 4.  



 Deci, fiecare axă de spațiu, timp și energie era caracterizată de două numere, 
care reprezentau triplete de vectori, care în pereche erau imagini speculare.  
 

 

 Astfel, pe de o parte se putea observa foarte ușor că cele trei axe care împart 
universul în octante erau caracterizate de numere, care la cele două extreme 
virtuale ale domeniului geometric erau caracterizate de aceleași trei cifre, dar 
așezate în ordine diferită.  
 Se mai putea observa că fiecărei triplete numerice îi corespundea o poziție 
exactă, indicată de la 1 la 6, a cărei poziții corespundea și unei culori carteziene a 
spațiului culorilor (TCT). Aceste triplete numerice creșteau, pornind de la violet și 
ajungând până la roșu (de la poziția 1 la poziția 6) și, deci, cumva puteau fi 
relaționate nu cu frecvența, ci cu lungimea de undă a culorilor corespondente din 
spectrul vizibilului.  
 Cu toate aceste, corelația nu era chiar perfectă, după cum se poate observa 
din valorile prezentate în acest tabel.  
 

Lungimi de undă Frecvențe THz Culoare /secvența noastră 
numerică 

625-740 410-530 Roșu 852 
565-590 510-530 Galben 741 
500-565 530-600 Verde 639 
485-500 600-620 Azuriu 639 
440-485 600-620 Albastru 417 
380-440 680-790 Magenta 396 

 



 Dacă aruncăm o privire la tabel putem observa că, dacă pe de o parte trendul 
lungimi de undă - culori - sunete este  proporțional, pe de altă parte o astfel de 
proporționalitate se pierde în cazul lungimilor de undă mai înalte.  
 Dacă pe de o parte această corespondență aparentă inițială dintre lungimile 
de undă ale culorilor și eventualele sunete relaționabile acestora i-a indus puțin în 
eroare pe prea puținii precauți din cultura New Age în a stabili o legătură pripită 
între cele două percepții (cea auditivă și cea vizuală), trebuia subliniat faptul că o 
astfel de direcție, în realitate, nu este respectată în totalitate, deoarece ochiul uman 
nu are o scală perceptivă identică atât pentru ochi și cât și pentru ureche. În timp ce 
ochiul utilizează o scală a lungimilor de undă aproape lineară, chiar dacă aceasta 
este deformată, așezând percepția vederii în locul galbenului, rezultă că scala de 
percepție a sunetului este legată de structura urechii umane și de timpan, care, fiind 
un arc elastic, produce o scală logaritmică în percepția și interpretarea sunetului. 
Deci, era logic că cele două percepții, cea a culorilor și cea a sunetelor, își dădeau 
mâna doar la început, dar, cu cât ne-am fi îndepărtat de origine (valorile numerice 
joase, din punct de vedere proporțional, sunt relaționabile cu valorile logaritmice 
joase) cu atât mai mult diferențele ar fi fost mai însemnate. 
 Percepția, atât cea a culorilor, cât și cea a sunetelor, este esențială în cazul 
nostru, deoarece mintea noastră se folosește de percepțiile noastre pentru a îmbrăca 
arhetipurile în semnificații și, deci, un spațiu al culorilor ținea cont de percepția 
culorilor, la fel cum spațiul sunetelor ar fi ținut cont, inevitabil, de o scală 
logaritmică interpretativă. Subliniem toate aceste lucruri în această lucrare, pentru 
a afirma că trendul de pornire putea fi identificat ca fiind corect, dar dacă nu se 
corectează percepția mentală în contextul său perceptiv, nu se vor cunoaște 
niciodată adevăratele semnificații ale arhetipurilor ce pot fi interpretate de minte.  
 Deci, ne aflam încă o dată în fața unei interpretări mistice de tipul New Age, 
care la bază avea ceva real, dar care era deformată cu istețime, pentru a evita ca 
omul să poată înțelege adevărata semnificație a realității.  
 Dar oare ce semnificație reală aveau tripletele numerice? Acestea reprezintă 
numele, pozițiile și valorile a trei axe carteziene. Valorile acestor trei axe, în 
universul holografic tridimensional sunt reprezentarea a trei arhetipuri. Cu alte 
cuvinte, numărul 396 este format din trei axe: axa cu numărul 3, care are valoarea 
3, axa numărul 9, care are valoarea 9 și 6, care are valoarea 6.  
 Valorile sunt total adimensionale și nu depind de nimic, decât de faptul că 
există și opușii lor, dar care au valori modificate în spațiul tridimensional. De la 
396 se trece la 639. Cu alte cuvinte, aceste trei axe, care sunt trei vectori, a căror 
valoare este exprimată prin numele lor, vor produce un vector-sumă. Cei doi 
vectori-sumă, derivați din 396 și din 693, au același modul, dar versorul este opus. 
Așa cum se afirma în cazul culorilor, că albastrul este complementarul culorii 
galben (cele două contrarii), și în cazul sunetelor, la extremitățile aceleiași axe erau 



reprezentate și relaționate între ele două lucruri, printr-o operație geometrică care 
semnala că primul sunet se afla în partea opusă a celuilalt, fiind în contrafază cu 
acesta. 

 
 Dacă privim dintr-o parte cei trei vectori, numiți 3, 6, 9, nu putem să nu 
observăm că, dacă enumerăm în sens orar aceste numere, acestea ni se prezintă în 
secvență diferită față de situația în care observăm un astfel de fenomen din partea 
opusă a viziunii noastre inițiale.  
 Cu alte cuvinte, dacă două numere își schimbă poziția între ele, acest lucru 
produce trecerea sistemului inițial de axe în imaginea speculară. Asta pentru că 
acest sistem de "semiaxe" nu are un plan de simetrie.  
 
 
 De la arhetipuri la frecvențe 
 

  
 Așadar, secvența de numere asupra căreia am lucrat, care 
ne fusese furnizată de un răpit aflat într-o stare de percepție 
mărită, era reprezentarea unui univers arhetipic, unde numerele 
nu ar fi altceva decât numele unor axe carteziene, numele lor 
fiind reprezentate de valoarea lor. Dar exact asta ni se povestea 
și din punct de vedere ezoteric, când ni se spunea despre 
sunetul creator. Dumnezeu numește lucrurile și, în timp ce face 
asta, acestea devin ceea ce sunt.  
 Dar asta înseamnă că universul cu opt octante este 
relaționat între cele opt părți ale sale prin intermediul unor 
numere care reprezintă totul. Deci, în acest tot sunt și 
frecvențele. Aceste axe aveau ca valori arhetipice de pornire 
numere pure, dar puteau reprezenta tot, pentru că universul este 
fractalic.  
 Am calculat vectorii-sumă pentru fiecare tripletă.  

 



 
 396 417 528 639 741 852 

Unghi vertical 57,68 30,50 33,94 36,70 82,93 78,02 
Unghi orizontal 71,56 14,04 21,80 26,56 29,74 33,00 

Lungime 11,225 8,124 9,644 11,225 8,126 9,644 
 

 Informațiile importante pentru noi sunt cele colorate cu gri. De fapt, 
lungimea vectorului îi identifică acestuia valoarea. Cu alte cuvinte, dacă din punct 
de vedere arhetipic universul nostru are o frecvență ce caracterizează axa spațiului, 
a timpului și a energiei, atunci, aceste valori sunt și ele frecvențe. Bineînțeles, 
astfel de frecvențe vor rezulta ca fiind identice în ceea ce privește valoarea lor, 
indiferent dacă se va analiza octantul nostru sau alte octante. Adică frecvența axei 
timpului va fi mereu aceeași, dar își va putea schimba semnul și direcția 
(principiile kybalion; principiul vibrației și principiul contrariilor: "de exemplu, 
iubirea și ura sunt același lucru, dar cu mărimi și direcții diferite") 
 

 
 

http://www.amazon.it/Il-Kybalion ebook/dp/B008CPGVB2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346074136&sr=8-2 
 

 Dacă punctele noastre de pornire sunt corecte și dacă interpretarea noastră 
arhetipică ne susține, vom putea sublinia că: având în vedere faptul că universul 
bohmian prevedere o structură fractală, aceste trei numere reprezintă nu doar 
frecvențele, adică comportamentul creierului nostru în a interpreta spațiul, timpul 
și energia, dar și orice altceva cu care acestea au de-a face.  
 Deci, sunetul AUM ar putea fi dat de suma acestor trei valori, care, probabil 
că ar trebui să fie calculată ca și sumă vectorială. Vectorul-sumă a celor trei vectori 
se înfige direct în centrul octantului nostru existențial și ar trebui să fie "zgomotul" 
pe care inconștientul nostru îl recunoaște ca fiind sunetul universului. Această 
valoare rezultă a fi 16,88 Hz. 
 



 Arhetipurile și fizica urechii 
 
 Până aici totul este foarte interesant, dar, jucându-ne cu numerele, putem 
obține totul și opusul la tot.  
 În alți termeni, cineva ne-ar putea acuza că, până aici, am utilizat o serie de 
numere, care, doar din întâmplare, par a se coordona între ele, din cine știe ce 
motiv ciudat.  
 Valorile ipotetice ale celor trei frecvențe identificate de noi sunt între 8 și 12 
Htz și se află într-o zonă frecvențială foarte deosebită pentru creierul uman, dar 
acest lucru este încă prea puțin pentru a afirma că am pus mâna pe valorile corecte 
pe care le căutam: valorile la care rezonează creierul nostru când se vorbește de 
spațiu, de timp și de energie potențială.  
 Să amintim în această lucrare că valorile pe care le căutăm sunt cele trei 
frecvențe-bază ale universului pe care creierul nostru le primește din realitatea 
virtuală externă și care, transformate în sunete, culori și energie, ar furniza 
imaginile lumii exterioare, adică cea virtuală, adică cea care este modificabilă; 
această lume nu ar fi reală, așa cum o percepem noi, ci ar fi formată dintr-o serie de 
solicitări arhetipice sub formă de unde cerebrale, pe care creierul nostru le-ar 
interpreta în mod arhetipic.    
 Este clar că manipularea sau interacțiunea cu aceste frecvențe ipotetice de 
bază, ar altera percepția realității, ajungând chiar să o modifice.  
 Așa construisem spațiul culorilor (TCT), și cu aceleași reguli ar fi trebuit să 
încercăm să construim și spațiul sunetelor.  
 Acesta ne-ar fi permis să construim un Triade Sound Test arhetipic, care ar 
fi fost capabil, în mod potențial, să funcționeze la fel ca vechiul TCT. Cu alte 
cuvinte, ar fi fost posibil să-l punem pe subiectul răpit să asculte anumite sunete, 
pentru a-l face să devină conștient de situația sa de răpit, astfel încât acesta să se 
poată elibera imediat și în mod automat de intrușii care îi invadau viața.  
 Spațiul culorilor a fost construit în baza crezului cum că culorile ar fi fost 
răspunsuri la niște solicitări arhetipice, care sunt traduse de minte în baza 
capacităților sale perceptive. În acest context, construisem spațiul culorilor, ținând 
cont nu doar de spectrul vizual, așa cum ne demonstrează și fizica, dar reglându-l 
în baza percepțiilor umane, unde, pentru noi, culoarea verde se află în locul 
galbenului. În realitate, ochiul uman nu este aliniat perfect la capacitatea de a 
înțelege spectrul vizualului, așa cum demonstrează și fizica, ci oferă o imagine 
distorsionată a acestuia. Întrucât mintea transformă arhetipurile în funcție de 
percepțiile noastre, iată că în imaginarul nostru verdele ia locul galbenului.  
 Utilizând același principiu, descopeream imediat că nu putea să existe o 
corelație lineară între auz și văz, deoarece văzul prezintă o panoramă distorsionată 
a percepției frecvențiale a culorilor și urechea funcționează ca un arc.  



 Da, un arc! Timpanul nu este altceva decât o membrană care răspunde unor 
solicitări sonore, acestea fiind undele acustice, în mod elastic și logaritmic, nu 
linear, între 20 și 20.000 Htz. 
 Pe această bază trebuia construită camera noastră mentală și sunetele 
corespondente celor trei sfere - a sufletului, a minții și a spiritului.  
 Așadar, la fel ca în cazul culorilor, unde totul se întinde de la magenta la 
roșu, și în domeniul sunetelor totul se extindea de la 20Htz la 20 THz, și trebuia să 
împărțim aceste două valori extreme în șase zone, lucrând pe o scală logaritmică, 
să luăm baricentrele, să calculăm antilogaritmul și să analizăm datele.  
  

 
Intervale în Htz 

Corespondența 
cu spațiul 
culorilor 

 
Logaritmi 

 
Baricentrul 
logaritmilor 

 
Antilogaritmi 

Poziții în 
spațiul 

sunetelor 
20 

3350 
Roșu 2.9957 

4.1470 
3.5712 35.57 6 

3350 
6680 

Galben 4.1470 
5.2983 

4.7227 112.47 5 

6680 
10010 

Verde 5.2983 
6.4497 

5.3740 355.68 4 

10010 
13340 

Azuriu 6.4497 
7.6810 

7.0253 1124.73 3 

13340 
16670 

Albastru 7.6810 
8.7523 

8.1788 3556.74 2 

16670 
20000 

Magenta 8.7523 
9.9036 

9.3279 11247.28 1 

 
 Numerele din penultima coloană reprezintă frecvențele pe care noi trebuie să 
le atribuim diferitelor poziții ale axelor carteziene (ultima coloană) pentru a 
construi spațiul sunetelor.  

 
 



 Ne-am dat seama, nu foarte ușor, că aceste numere par să conțină aceleași 
informații care derivă din secvența de numere a scalei solfegiului.  
 Trebuie să ținem cont de anumiți factori înainte să comparăm cele două 
abordări ale spațiului sunetelor. Scala logaritmică pe care am folosit-o trebuie 
neapărat să conțină niște erori la cifra finală din numerele calculate, pentru că noi 
am utilizat o fereastră fonică care merge de la 20 la 20000 Htz, dar, în realitate, 
această alegere este doar o aproximare, nu foarte grosolană, dar totuși este o 
aproximare. În realitate, aceste limite folosite de noi sunt aproximative și nimic nu 
împiedică ca, chiar dacă și pe măsura de 20 Htz eventuala eroare ar fi neglijabilă 
din punct de vedere numeric, la 20.000 Htz aceasta nu ar putea fi neglijabilă. 
 Ținând cont de ceea ce am afirmat până acum, trebuie să observăm că 
numerele calculate în baza scalei logaritmice a sunetelor conțin aceleași secvențe 
numerice obținute și din scala solfegiului.  
 În timp ce pe scala solfegiului avem, în mod practic, trei numere, care sunt    
1-1-2-3 pentru axa timpului, 8-1-2 pentru axa energiei și 9-6-4 pentru axa spațiului, 
aici aveam 1-1-2-4, pe care puteam să-l comparăm cu 1-1-2-3, dar surpriza cea mai 
mare era aceea de a constata că suma celorlalte două numere 8,12+9,64 era 17,76, 
care multiplicat cu 2 dădea 35,52, adică o secvență numerică de 3-5-5-2 contra 3-5-
5-6 - secvența numerică obținută din scala logaritmică.  
 
 Observații generale cu privire la analiza celor două modele 
 
 Diferențele substanțiale dintre cele două modele sunt următoarele: modelul 
scalei solfegiului este pur arhetipic, și, deci, conține informațiile-bază ca secvențe 
de numere pure și adimensionale, cu care se construiește întregul univers, lipind 
secvențelor niște triplete, nu atât valori, ci raporturi dintre valori (numere pure). 
Astfel, se poate susține, de exemplu, că raporturile dintre frecvențele legate de cele 
trei axe, sunt între ele ca și raporturile dintre numerele 11,23, 8,12 și 9,64. Probabil 
că, dacă ne-am juca abil cu aceste numere, am putea obține valorile principalelor 
constante universale, de la Phi, la Pi grecesc și la constanta structurii fine a 
universului, etc. Însă, în modelul logaritmic, pentru fiecare axă spațială iată că apar 
aceleași numere, toate trei împreună, dar legate geometric între ele, astfel încât să 
indice că frecvențele importante din octantul nostru (marcat de numerele 1, 4, 6) au 
de-a face doar cu energia potențială și cu spațiul, dar nu par să depindă în mod 
direct de timp. 
 Nu trebuie să ne uimească faptul că modelul logaritmic îl conține pe cel 
arhetipic, pentru că acesta se află în orice și faptul că l-am regăsit în scala noastră 
de valori este o indicație puternică că ipotezele noastre sunt corecte. Se pare că cele 
două modele de calcul, care aparent nu au nicio legătură unul cu celălalt, în 
realitate sunt foarte strâns legate.  



 Este interesant de observat că cele două secvențe numerice de bază, obținute 
din modelul logaritmic, împărțite între ele, furnizează mereu aceeași secvență 
numerică: Es 1124,74/35,57= 31,62 dar și 3556,74/112,47= 31,62. 
 În timp ce modelul logaritmic furnizează o viziune a universului sunetelor, 
cu universul nostru în contrapoziție cu opusul său, unde în al nostru frecvența-bază 
se bazează pe secvența numerică 355674, iar în partea opusă pe secvența 112474. 
 Modelul arhetipal, bazat pe scala solfegiului (probabil cel mai apropiat de 
realitatea virtuală) are o serie de proprietăți geometrice interesante. Continuând să 
enumerăm secvența tripletelor se descoperă că acestea își inversează poziția, 
construind o versiune răsturnată a universului sunetelor.   
 

396 963 639 
417 174 741 
528 285 852 
639 396 963 
714 417 174 
852 528 285 

 
 Un univers tridimensional în care pe fiecare axă există un schimb de 
coordonate la fiecare ciclu. Totul se repetă, oscilând mereu la aceeași frecvență, 
însă unde vectorul rezultant se rotește în jurul unei axe. De exemplu, în cazul axei 
timpului, de la 396 la 639 și la 963. Vectorul rezultant se rotește practic în jurul 
axei timpului, descriind un con. Pe semiaxa corespondentă vom avea imaginea 
speculară a aceluiași con.  
 Dar există și o a doua posibilitate, exprimată de următorul tabel de valori.  
 

396 936 693 
471 147 714 
582 258 825 
693 369 936 
714 471 147 
825 582 258 

 
 Un univers cu aceleași proprietăți ca primul, dar absolut specular și suprapus 
acestuia.  



 
 
 Acest concept amintește de schimbarea frecvenței a doi orbitali atomici, din 
care se nasc doi orbitali moleculari, unul conținând perechea de electroni care va 
construi conexiunea moleculară iar celălalt fiind gol și având o energie mai înaltă.  
 La fel ca doi electroni ce formează o conexiune, adică care împărtășesc 
probabilitatea de a se găsi într-un spațio-timp comun, la fel și cele două entități 
primordiale, Shiva și Vishnu, locuiesc în acest univers și nu în celălalt (cel care 
corespunde uniunii a doi orbitali atomici de anticonexiune). 
 Cu alte cuvinte, utilizând fizica cuantică, Shiva și Vishnu reprezintă două 
stări de a fi și acestora li se poate asocia o funcție de undă. Suma celor două funcții 
de undă prevede două soluții, una constructivă și cealaltă distructivă. În situația 
constructivă, cele două funcții de undă se adună, luând astfel naștere universul 
locuit, dar dacă cele două funcții se scad, se resping, ia naștere un alt univers, cu 
aceleași caracteristici simetrice, dar total lipsit de lucruri vii, adică fără prezența 
conștiinței.  
 Este posibil să se intre în acest univers utilizând anumite reguli de simetrie, 
dar a intra în acest univers (un univers de anticonexiune, un antiunivers), ar slăbi 
starea conexiunii, (universul în care locuim noi acum). 
 Implicațiile filozofice din spatele acestei observații sunt multe, dar nu le 
vom prezenta în această lucrare.  
 http://www.bbc.co.uk/science/space/universe/questions_and_ideas/quantum_mechanics/. 
 
 
 



 Software pentru stabilirea frecvențelor sonore  
 
 Când am început să studiem fenomenul spațiului sunetelor, nu scrisesem 
încă Geneza 3, care, după părerea noastră, sare peste problema de a găsi un spațiu 
al sunetelor.  
 Deci, acest articol, în opinia noastră, acum își pierde din semnificație, dar 
prezintă oarece interes pentru a vedea modul în care lumea arhetipurilor, 
depășindu-o pe cea a științei, o înțelege și permite tuturor, chiar și celor care nu au 
studiat, să înțeleagă întregul univers, fără nevoia de a trece prin sita acelor omeni 
de știință care astăzi sunt convinși că știința este religia lor.  
 Bineînțeles, în spatele acestei afirmații se vor ascunde cei care se cred mari 
genii, dar care în realitate nu înțeleg aproape nimic. Cel care scrie, de-a lungul 
vieții sale, a fost mereu abordat de subiecți care se credeau șireți și manipulatori. 
Acestor subiecți le este comod să creadă că nu este important să studiezi, pentru că, 
în definitiv, se bazează pe percepția lor.  
 Și șamanul nu a studiat, dar cunoaște și percepe cu emisfera sa dreaptă unele 
forțe ale naturii și, uneori, știe și să se folosească de ele.  
 Din păcate, marea majoritate a persoanelor pe care le-am întâlnit nu se 
ridicau la înălțimea șamanului, ci doar își dădeau aere de șamani.  
 Este adevărat că a studia nu folosește la nimic, sau aproape la nimic, dar 
pentru a înțelege acest lucru, trebuie să fi studiat. Cu alte cuvinte: dacă nu ai 
studiat, mereu îți vor lipsi acele premise de bază care îi permit lobului tău stâng, 
adică părții masculine a Sinelui, să interpreteze datele de intrare, poate furnizate 
chiar de emisfera ta dreaptă, care este emisfera intuiției.  
 Nu ar fi rău ca acești subiecți să pună la treabă atât sufletul, cât și spiritul, 
deoarece, acolo unde unul ar eșua, imediat ar apărea al doilea, care i-ar arăta 
drumul. Dar când cineva ar refuza să-și folosească lobul drept, iar lobul stâng i-ar 
funcționa greșit, această persoană ar fi lipsită de orice posibilitate de a înțelege.  
 Pentru a ajuta anumite componente din societatea noastră să verifice pe ele 
însele concluziile noastre parțiale, ca apoi să le putem aduce în condiția de a putea 
afirma că ele, dacă sistemul funcționează, deja afirmaseră aceste lucruri înaintea 
mea, dar, dacă sistemul nu funcționează, aceasta ar putea fi o dovadă ulterioară de 
prostie din partea celui care scrie, în continuare prezentăm indicațiile pentru un 
software gratuit, completat de un hardware oportun, ce le permite tuturor să 
experimenteze.  
 Software-ul în cauză se numește SLAB, nume ce vine de la Sound 
Laboratory. Programul a fost elaborat și dezvoltat de NASA, agenția spațială 
americană, ca modul de simulare de zbor pentru astronauți. Programul trebuia să 
antreneze piloții avioanelor americane să înțeleagă imediat dacă un zgomot (a unui 
avion inamic) venea din dreapta sau din stânga, de sus sau de jos.  



 Programul recreează o cameră mentală a sunetelor, unde niște sfere colorate 
reprezintă sunetele. În această cameră sferele se mișcă și ocupă diferite poziții, dar, 
dacă pilotul este conectat la o instalație Hi Fi sau la o cască stereo, având ochii 
închiși, va putea stabili cu exactitate din ce direcție este transmis sunetul.  
 Interesant este faptul că, încă o dată, ne aflăm în fața unui software arhetipic, 
al cărui simbol este format din trei sfere, una roșie, una albastră și una verde.  
 Sferele, care sunt colorate în aceleași culori pe care le-am ales și noi pentru a 
identifica spațiul culorilor, pot să se deplaseze într-un spațiu tridimensional, și, 
fiecărei sfere îi poate fi asociat un sunet exact.  

Programul este dotat cu opțiuni adecvate, existând posibilitatea de a 
conecta un computer sau o instalație Hi Fi, pentru obținerea unor rezultate 
tehnice mai bune.  
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 Experimentatorului îi lăsăm onoarea de a găsi mixările corecte de frecvențe, 
fie punctele lor de aplicare spațială, pentru a recrea o cameră a sunetelor, cu 
frecvențele sufletului, ale minții și ale spiritului, lucru pe care îl vor găsi cu 
ușurință dacă au citi și au înțeles lucrările noastre precedente despre arhetipuri.  
 Pentru a converti frecvențele în note puteți utiliza acest site:  
 http://www.pianopianoforte.com/piano_music/piano_music_italiano/calcolatore_musicale.html 
 
  
 
 



 Arhetipurile și geometria spațială 
 
 În această lucrare este luată în considerație o ultimă notă, pentru a-i arăta 
cititorului faptul că știința și-a parcurs drumul până astăzi, iar mitul a mers mereu 
în spatele său. Cu alte cuvinte, fizica modernă descoperă niște lucruri și F. Capra 
(Il Tao della Fisica, Adelphi Editore) încearcă să demonstreze că ceea ce știința 
oficială demonstrează acum este deja cuprins în mit. Cu alte cuvinte, anticii știau 
cum funcționează universul, dar descriau asta doar cu emisfera dreaptă, fiind 
incapabili să-și folosească lobul stâng, din cauza lipsei premiselor de școlarizare. 
Astăzi eu m-aș întoarce să subliniez faptul că mitul devine punctul de pornire 
pentru a îndrepta știința în anumite direcții. Mitul, interpretat în mod corect, are 
deja în el toate răspunsurile științei. Prin urmare, s-a inversat paradigma care-i 
permite șamanului să fie mai abil în a înțelege universul, devenind mai conștient, 
și, mai ales, acest lucru se poate obține în mod gratuit. 
 Viziunea mea arhetipică asupra universului pornește de la considerația că 
arhetipurile, exprimate ca și operatori hamiltonieni lineari 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Operatore_hamiltoniano), sunt identici pentru toate ființele vii. Acești 
operatori permit ființei ce trăiește în această virtualitate să poată interpreta 
virtualitatea doar în baza unor observații legate de lumea din afara sa, de mișcarea 
și poziția obiectelor în jurul său.  
 Nu există altă regulă de relaționare cu universul extern.  
 De la acest punct de pornire se naște Programarea Neurolingvistică (PNL), 
care este capabilă să explice fizica cuantică (și nu invers - n.a.). 
 În acest context, în care înfruntăm, de exemplu, discursul frecvențelor 
sonore și al interpretărilor lor arhetipice, trebuie să ne întrebăm de ce în pian și în 
toate celelalte instrumente muzicale cunoscute, notele joase află în stânga și notele 
înalte în dreapta.  
 Cineva ar putea zâmbi, susținând că această întrebare este o întrebare 
cretină.  
 Nu există întrebări cretine, ci doar cretini care nu-și pun întrebări.  
 Cel care se așează în fața unui instrument muzical poate susține că așa a fost  
pianului construit de cel care l-a inventat, iar ceilalți doar l-au imitat. Așadar, 
faptul că pianul are notele joase în stânga ar fi o întâmplare. În realitate, trebuie să 
subliniem faptul că toate instrumentele muzicale existente în lume, născute în 
culturi diferite și, mai ales, în timpuri și spații diferite, au fost construite cu aceleași 
caracteristici spațiale. Dacă pianul ar fi un instrument de suflat, gura s-ar așeza 
într-un tub care are în apropiere notele joase și în depărtare notele acute. Cu alte 
cuvinte, oricine ar fi construit un instrument muzical, ar fi făcut-o urmând o regulă 
spațială arhetipică. Regula este următoarea: când avem în fața noastră un pian, ne 



așezăm în centrul tastaturii, adică în centrul acelei axe, pe care creierul nostru o 
consideră ca fiind axa timpului.  
 Creierul nostru crede, în mod greșit, că se îndepărtează de trecut și se 
îndreaptă spre viitor. Trecutul, în mod arhetipic, se află în stânga pianistului nostru, 
și, prin urmare, viitorul se află în dreapta. Dar știm și că linia timpului (PNL) în 
realitate este nemișcată, pentru că timpul nu există și trecutul, prezentul și viitorul 
coexistă. Știm și că creierul nostru așează trecutul în stânga și viitorul în dreapta, 
pe când prezentul este în centru (în cazul dreptacilor, la stângaci este invers). 
 Prin urmare, universul are un singur sunet în trecut, în prezent și în viitor, 
sunetul AUM, dar creierul nostru, în fața liniei timpului, crede că aceasta merge 
într-o singură direcție, cea a viitorului (Geneza 3,vezi al doilea principiu al 
termodinamicii), sau, pentru a înțelege mai bine, dacă linia timpului este 
nemișcată, noi ar trebui să o străbatem de la stânga la dreapta. În acest context, 
sunetul trecutului, al prezentului și al viitorului, care este același, se schimbă 
datorită efectului Doppler (http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Doppler). Sunetele care provin 
din trecut ne apar ca fiind mai joase, iar cele ce provin din viitor, cele care în mod 
ideatic vin spre noi, ne apar ca fiind relativ acute, în același mod în care ni se pare 
că sirena unei ambulanțe își schimbă sunetul atunci când se apropie sau se 
îndepărtează de noi.  
 Ce vrem să demonstrăm prin acest exemplu banal? Că viziunea arhetipică a 
creierului nostru conține toate informațiile care, mai târziu și cu calm, știința le va 
descoperi în timp ce va citi axa timpului în realitatea virtuală.  
 Efectul Doppler a fost analizat pentru prima dată de Christian Andreas 
Doppler, în 1845, dar șamanul din Africa neagră știe dintotdeauna de existența 
relativității și, în mod inconștient, construiește instrumentele sale muzicale în baza 
acestei cunoștințe.  
 În mod asemănător, viziunea arhetipică a culorilor sufletului, minții și 
spiritului, unul albastrul, unul verde și altul roșu, ne indică faptul că sufletul este 
legat de lobul drept, iar spiritul de cel stâng. Așa le vede creierul nostru, utilizând 
structura arhetipică a universului. În acest context, toate gesturile ființelor vii pot fi 
explicate: atât ale noastre (grafologie docet - n.a.), cât și cele ale zborului albinelor 
sau dansul anumitor insecte.  
 În acest context, secvența notelor muzicale aparținând unui compozitor nu ar 
fi altceva decât o expresie descriptivă a spațio-timpului, în care notele joase ar 
reprezenta evocarea potențialelor din trecut, iar cele acute o viziune a viitorului. 
 http://www.edscuola.it/archivio/lre/suono_tempo.html 
 
 
 
 



 Lecturi recomandate: 
· http://www.philos.unifi.it/upload/sub/FiloMusScie/Bracco.pdf 
· http://www.airett.it/suono-psiche-messaggi-della-musica 
· http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoacustica 
· http://www.csbstore.com/it/index.php?main_page=product_info&products_id=34 
· http://www.krishnadas.it/Swara%20Yoga.htm 
· http://ilsuonorazionale.com/tag/effetto-baldwin/ 
 
 
 Note despre numerologia ezoterică  
 
 Ezoteriștii, chiar dacă au înțeles că în spatele numărului există ceva mai 
mult, până în ziua de astăzi nu mi se pare că au reușit să înțeleagă ce este acest 
"mai mult". "Mai mult" este semnificația arhetipică a numărului.  
 Fizica susține că numărul măsoară, însă eu susțin că numărul "este" o 
manifestare a sinelui.  
 Numărul 3, de exemplu, este și reprezentarea a orice este "3". Cu alte 
cuvinte, în timp ce fizica susține că 3 este un număr care măsoară ceva, eu consider 
că 3 este ceva se măsoară singur.  
 Aceasta este semnificația arhetipică a numărului. A spune că o sticlă are o 
lungime de 3 cm nu înseamnă că măsoară 3cm, ci că există, adică că "este" 3cm.  
 În viața cotidiană, numărul este ceva ce măsoară virtualitatea, dar în 
realitatea reală trei este însăși esența a tot ce există ca și trei; nu este măsura a ceva, 
ci este însăși acel lucru, în manifestarea sa virtuală.  
 Alchimiștii, ezoteriștii și cabaliștii, au diferite viziuni în legătură cu 
matematica de tip numerologic, adică aceștia caută conexiuni acolo unde acestea 
nu există, sau poată că există, dar doar pentru că totul relaționează cu tot.  
 Însă, după părerea noastră, numărul este esența manifestării arhetipului în 
universul virtual.  
 Dacă nu se intuiesc regulile pe care le utilizează arhetipurile, se ajunge, încă 
o dată, să se facă din numerologie o idioțenie populară.  
 În acest context s-au spus tot felul de lucruri despre numărul 666, numărul 
bestiei. http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_della_bestia 
 Numărul Satanei ar fi 666. Bineînțeles, acest număr este sugerat de tradiția 
cabalistă ebraică, care a făcut din numerologie o fixație. Un psihiatru modern ar 
spune despre cabaliști că sunt schizofrenici. Se știe că, chiar dacă s-ar demonstra că 
Dumnezeu există și că este exact cum vor ei, aceștia cu siguranță vor transforma 
matematica într-o știință de Donald Duck.  
 Dar dacă se ține cont de zei, pe care eu îi consider ca fiind locuitorii din 
planul de deasupra (vezi Geneza, de același autor), m-aș gândi că nu iese foc fără 
fum.  



 Ne-am dat seama că în spațiul sunetelor, atribuind culorilor lungimile de 
undă ale unor pseudo-baricentre energetice aparținând diferitelor culori de bază, 
construisem un spațiu al culorilor, care este reprezentat de graficul expus aici.  
 Pornind de la niște puncte ferme, fie din fizică, cât și din New Age, și 
considerând că verdele este de 528 nanometri și albastrul este de 436 nanometri, 
am divizat spațiul culorilor și al frecvențelor corespunzătoare în părți egale, de câte 
46 de nanometri. Se observă că, făcând un tur al lungimilor de undă, la al doilea 
nivel de energie, care începe ce numărul ce corespunde culorii magenta, apare 
numărul 666.  
 Acest număr este reprezentarea arhetipică o culorii magenta și a unui nivel 
superior (în sensul că este mai înalt din punct de vedere energetic, dar mai puțin 
stabil). Chiar am observat că mulți subiecți răpiți au avut impresia că percep în 
culoarea magenta, în timpul efectuării testului TCT, expresia unui intrus care 
trebuie eliminat. Culoarea magenta reprezintă ideatic culoarea celui din planul de 
deasupra? (vezi Geneza, de același autor). În definitiv, culoarea magenta este 
utilizată de Biserica Catolică pentru a reprezenta moartea.  
 

Este doar o coincidență sau 
interpretarea arhetipică și reală 
a realității?  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Traducere în limba română de A.B.  


