Alien Cicatrix (II)

CICATRICELE

Psihosomatica interferențelor extraterestre studiază atât psihicul (psiche),
adică partea sufletească în sensul platonic al termenului, cât și soma, adică corpul.
În ceea ce privește corpul, este bine să arătăm ce fel de urme se regăsesc pe corpul
răpiților, acestea fiind ușor de atribuit unor cauze extraterestre.

Cicatrice clasică în zona tibială, de obicei pe piciorul stâng, căreia îi corespunde o mică
prelevare de țesut osos de pe tibie

Cicatrice frontală - apare de obicei în timpul nopții și este observată a doua zi dimineață,
când răpitul se privește în oglindă

Cicatrice clasică ce apare ca o tăietură subțire și albă, poziționată de obicei între index și
degetul mijlociu al mâinii drepte. În legătură cu această cicatrice, la pipăit se simte ceva
dur sub piele, ca un fel de chist. Însă radiografiile arată un obiect străin, în aparență
metalic, care uneori dispare, la fel cum a apărut.

Cicatricele de pe spate sunt de două feluri. Primul tip merge pe verticală, fiind probabil
asociat cu prelevarea de măduva spinării în timpul răpirii. Al doilea tip merge pe
orizontală și este de natură necunoscută.

Implantul

în

hipofiză

este

realizat

prin

spargerea

sfenoidulu

i drept, urmată de pierderi de sânge din acea
nară, fapt care tinde să se repete în timp, mai ales în timpul nopții.

Implantul din interiorul urechii este mare de aproape 7 mm, are antenă și poate că
folosește la activarea implantului din hipofiză. Uneori produce fluierături în interiorul
urechii concomitent cu transmiterea de date.

Există și un implant poziționat în afara urechii, între peretele craniului și spatele urechii
externe. Mereu se pot observa cicatricele corespondente, ce apar ca niște tăieturi mici. La
atingere se poate simți și o mică biluță, care uneori este confundată cu o acumulare de
grăsime, dar care lipsește din cealaltă ureche.

Implanturi care nu sunt de origine extraterestră și care utilizează microcipuri de origine
terestră. Aceste implanturi sunt introduse în dinții răpiților și nu în arcada supradentară,
ca cele de natură extraterestră, care de altfel sunt și mult mai mici ca dimensiune.

În acest montaj exemplificativ au fost adunate principalele tipuri de
implanturi, extraterestre sau nu, care mi-au picat în mâini pe parcursul studiilor
efectuate în toți acești ani.
Aceste imagini sunt publicate toate împreună pentru a-i ajuta pe investigatori
în identificarea fenomenului.
Există alte tipuri de implanturi și
cicatrice, dar care sunt mai greu de
detectat, pe când lista prezentată mai sus,
chiar dacă este doar parțială, prezintă
fenomenul la modul general.
Toți răpiții au sfenoidul fracturat și
au implantul pineal, toți au implantul
retroauricular și toți au cicatricea de la
nivelul tibiei. Această ultimă cicatrice

este uneori pe piciorul drept, iar uneori apare ca invizibilă. O analiză atentă a
epiteliului extern conduce mereu la concluzia că există o cicatrice de acest tip,
chiar dacă este mai puțin evidentă, ea fiind totuși prezentă.
Aceste cicatrice sunt ușor de descoperit, iar răpitul descoperă, mereu din
greșeală, că are ceva în arcada dentară superioară (pe stânga sau pe dreapta). Nu
este vorba despre o obturație și implantul nu se află în interiorul dintelui, ci a fost
introdus în arcada palatină. În acel loc, în apropierea unui molar, se observă
cicatricea unei mici tăieturi, lungă de 4-5 mm, care a fost făcută pentru
introducerea obiectului.
În mod analog, altor tipuri de implanturi le corespunde o cicatrice subțire, în
formă de tăietură, practicată adesea în interiorul unei cute care deja exista în piele
sau în interiorul unui rid.
Pentru fiecare tip de implant bineînțeles că există reconstituirile în mediu
hipnotic ale operațiilor suferite pentru introducerea sau extracția acestora. De
obicei, răpitul habar nu are că are aceste implanturi, dar le descoperă uneori în
hipnoză regresivă, când povestește despre o mică operație chirurgicală pe care a
suferit-o și observă că aceasta era efectuată de unul dintre extratereștri.
Informațiile în legătură cu aceste lucruri nu sunt abundente, dar sunt foarte
promițătoare. Analizele efectuate în SUA de către unii cercetători, printre care și
Derrel Sims, care a ajuns la concluzia că procentajul izotropic al elementelor care
compun implanturile, măsurat prin spectrometria de masă atomică cu structură
fină, este diferită de cea terestră.
Nu se știe cu certitudine la ce folosesc aceste "dispozitive" iar ipoteza cea
mai demnă de a fi luată în seamă este cea conform căreia ar fi vorba de microcipuri
utilizate pentru controlul de la distanță a comportamentului răpiților.
Mai jos sunt prezentate câteva fotografii cu alte tipuri de presupuse
implanturi extraterestre, asupra cărora Derrel Sims face și acum investigații. Se
pare că există și ceva ce este numit "implant nazal", care se poate vedea într-o
radiografie. Nu este foarte clar dacă este vorba despre implantul hipofizar, dar care
a fost poziționat rău. De fapt, ar fi foarte riscant să se insereze un implant în nara
dreaptă, pentru că acesta ar putea fi descoperit foarte ușor, fiind așezat într-un
orificiu care poate fi inspectat cu ușurință în timpul unei vizite de rutină la orelist.

În fața acestor obiecte ciudate și a cicatricelor corespondente medicii tind să
dea mereu explicații care nu au nimic științific în ele. De exemplu, un răpit a mers
pentru prima dată la dentist, pentru o consultație de rutină. Medicul, din Livorno,
l-a întrebat când a fost plecat în Statele Unite pentru a-și repara un dinte care
prezenta în interiorul său o bară de iridiu (? – n.a.), care în Italia nu se folosea încă.
Răpitul îi spune că nu a suferit niciodată intervenții la dinți, dar nu a fost crezut și a
fost nevoit să-și schimbe dentistul.
Unei răpite cu implant dentar i s-a povestit că poate fi vorba de un ecou al
piercingului pe care-l avea în nas.
Unui alt răpit, care prezenta semne că ar fi suferit o ruptură a sfenoidului, i
se spune că osul s-ar fi fisurat în copilărie când poate că s-a lovit la cap.
Hematomul care ar fi trebuit să se dezvolte în interior, probabil omorându-l pe loc,

s-ar fi revărsat, nu se știe de ce, în exterior, dar în mod invizibil (? – n.a.) și el s-ar
fi salvat în mod miraculos.
Doctorul Leir a operat în SUA o femeie cu un implant, care apoi s-a dovedit
a fi de natură extraterestră când a fost supus analizei cu izotropi, efectuată sub
supravegherea lui Derrel Sims, dar, cu toate că femeia avea un sindrom declarat de
răpită, oamenii de știință de la CISCOP îi spun că a călcat pe un meteorit, care i s-a
incastrat în picior.
O altă răpită italiancă, care este găsită dimineața în grădina casei sale, într-o
stare de confuzie profundă, îmbrăcată în halatul de casă, în timp ce repeta obsesiv
fraza: "Lăsați-mă în pace! Nu mă luați cu voi...!" Tatăl său a observat că îi curge
foarte mult sânge din nas. Când a revenit curentul electric în casă și când
automobilul, care nu vroia să pornească, a fost într-un final funcțional, părintele
și-a dus fiica la spitalul de urgență. Tomografia Axială Computerizată (TAC) a
arătat, la nivelul hipofizei femeii, un obiect ciudat, cu aspect metalic și de
aproximativ 2 mm în grosime. Doctorul a scăpat spunând că îi va lămuri după o
analiză ulterioară, cu Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN), dar până la urmă nu
a mai făcut nimic, așa cum rezultă din buletinul original al analizei, care se află în
posesia mea.

IMPLANTURI ȘI ANIMALE

În unul dintre cazurile de abduction peste care am dat, răpitul, o femeie, a
povestit în hipnoză că a fost ridicată de militari direct de la ea de acasă, printr-o
procedură exactă, descrisă și de alți răpiți. Condusă într-o anumită locație, este
supusă unor șocuri electrice pentru că i se cerea să spună niște lucruri pe care ea nu
dorea să le spună.
Militarii, care vorbeau franceza, au amenințat-o pe femeie și pe câinele
acesteia, de care ea era foarte atașată. Câinele a murit a doua zi din cauza unei
maladii ciudate, dar radiografiile efectuate pe corpul animalului au arătat că la
nivelul coloanei vertebrale se afla un obiect destul de mare după forma geometrică
evidentă.

La nivelul coloanei vertebrale a animalului este evidențiat ceva ciudat cu ajutorul graficii
computerizate cu filtru emboss.

Încă o dată apărea o conexiune între răpirile extraterestre și cele ale
militarilor tereștri, confirmându-se astfel ceea ce s-a afirmat în primul capitol din
acest tratat. Dar a fost imediat evident că cele mai grave răni nu erau cele produse
de extratereștri sau de militari pe corpul răpiților, ci cele provocate în psihicul lor
se dovedeau a fi cele mai grave, care sunt și cele mai greu de depistat, cele mai
teribile, cu efecte total necunoscute și cu siguranță devastatoare.

ABDUCTION - PARASCHIZOFRENIA PSIHOPATOLOGICĂ A UNUI
FENOMEN REAL

PREMISĂ

Acest capitol a fost scris pentru experții în psihologie sau pentru cei care
lucrează în sectorul răpirilor extraterestre. Acesta se bazează doar pe experiența pe
care am acumulat-o în aproximativ șaptesprezece ani de muncă, timp în care am
făcut cercetări cu ajutorul tehnicilor PNL (Programare Neurolingvistică), din care
face parte și hipnoza.
Multe concepte exprimate aici vor fi noi și pentru experții din acest sector,
pentru că în aceste rânduri este descris modul în care eu am înfruntat un fenomen
necunoscut pentru psihopatologia oficială. Asta înseamnă că sunt primul din lume
care descrie cum este posibil, după părerea mea, să se înfrunte și să se rezolve, cel
puțin parțial, problema răpirilor extraterestre. Psihologia freudiană este abandonată
complet, în favoarea unei viziuni mai jungiene asupra psihicului uman. Astfel, își

găsesc loc în descrierea ființei umane Neumann cu Hillman, împreună cu Eric
Fromm. Consider că teoria relativității lui Adler încă este utilizabilă, cel puțin
parțial, la fel cum ideea Daimon-ului lui Hillman este fascinată, dar cu siguranță
prea puțin funcțională.
În acești ani m-am folosit în studiile mele de tip experimental de tehnicile
hipnotice ale lui Milton Erickson, de sugestiile lui Rossi, de ideile lui Bandler și
Grinder - am utilizat tot ceea ce psihologia modernă condamnă, dar tehnicile
cotidiene de psihanaliză utilizează în mod cotidian, pentru a evita sclavagismul
psiho-farmaceutic și apelarea la electroșocuri.
În toată lumea, studioșii problemei răpirilor extraterestre, până în ziua de
astăzi, au privit răpitul ca pe o persoană pe care să elaboreze sau să verifice
propriile teorii, uitând că el nu este o vacă de muls și niciun bolnav care trebuie
vindecat.
Astăzi intenționez să apăr răpitul de ultima și cea mai neplăcută răpire care
este executată asupra sa, adică de răpirea pe care ființele umane o pun în scenă
pentru a-l utiliza ca soldat de sacrificiu, ca animal pe care să se experimenteze și
din care să se extragă informații despre extratereștri.
Se pare că nimeni nu-și mai amintește că răpitul este o ființă umană, care
înainte a fost violat de extratereștri, apoi de militarii guvernelor din umbră și, în
final, de presupuși studioși ai răpirilor extraterestre, ultima monstruozitate
îngrozitoare creată de ignoranța umană, doar cu scopul de a putea spune că nimeni
nu a mai spus așa ceva înainte și de a obține recunoașterea societății moderne, în
tentativa de a rămâne în istorie.
Dacă este vorba doar de asta, presupușii experți pot sta liniștiți...și Hitler a
rămas în istorie! Este plină lumea de cărți care povestesc experiențele răpiților, dar
fără a-i înțelege, exorciza, metaboliza și a le rezolva problema. Astfel, răpiții se
trezesc în rolul unor vaci epuizate, bune doar pentru a fi măcelărite, pentru că, la
finalul jocului, nimeni nu a știut să le rezolve problemele...și toate acestea se
întâmplă sub ochii impasibili ai "experților".

PRECEDENT

Când este vorba de abduction, se vorbește foarte mult despre extratereștri și
prea puțin despre răpiți. Această lacună va fi acum colmatată. Cineva trebuie să o
facă, pentru că fenomenul răpirilor extraterestre, care sunt cu adevărat reale, nu
este interpretat cu înțelepciune de către psihologi, psihiatri sau de către psiho-ceva.
Cine a intrat în contact, așa cum mi s-a întâmplat mie în acești ani, cu zeci de
persoane care manifestă sindromul de abduction, a perceput, poate doar la nivel

emoțional, la nivel empatic sau poate în adevăratul sens al cuvântului, senzațiile și
comunicările răpiților. Ei vin și îți spun:
"Spuneți-mi că sunt nebun. Măcar așa sunt mulțumit și mă întorc acasă
fericit..."
Să fie declarați, în sfârșit, nebuni, putând astfel să-și aranjeze astfel multe
lucruri la locul în creier, asta este ceea ce cer cu toții - să fie declarați nebuni
devine o necesitate. Presupusul nebun știe că modelele mentale ale societății
noastre, modele pe care le vom defini imediat, sunt clare și indiscutabile. Modelele
mentale spun următoarele: "Vezi sau percepi ceva ce nu există? Foarte bine!
Înseamnă că ești bolnav mintal!"
Și ce este rău în a fi bolnav mintal, ne-am putea întreba noi? Nu este nimic
rău în asta. Astfel, în fața a ceva real, dar înfricoșător și necunoscut, care îți
provoacă teamă, care îți distruge viața, nopțile și zilele, familia...tu preferi să crezi
că ești nebun. Astfel, ceilalți, toți cei care îți spun în fiecare zi că ești nebun și te
fac să înțelegi asta prin gesturi mici și foarte semnificative, ar avea în sfârșit
dreptate. Tu ești nebun, dar lumea din jurul tău ar fi salvată. Fii tăi, părinții tăi,
amicii tăi, ar fi cu toții salvați.
Unica persoană cu adevărat nebună ai fi doar tu, nu și persoanele pe care le
iubești. Persoanele pe care tu le iubești ar rămâne neatinse de nebunia ta. Este
adevărat că tu ai crede că și ele sunt implicate în problema răpirilor extraterestre,
dar dacă tu ai fi nebun totul ar fi doar o falsă percepție de-a ta, distorsionată de
nebunia ta și nu o realitate obiectivă.
"Eu sunt nebun, dar familia mea este bine!"
"Spuneți-mi că sunt nebun și mă întorc acasă fericit..."
Am auzit de multe ori această frază prin telefon, față în față, în scrisori sau
prin email.
Când eu îi spun "Știți, eu nu cred că sunteți nebun." și încerc să-i explic ce
este nebunia și ce este normalitatea, de cealaltă parte a telefonului este o tăcere
totală, o gaură neagră, în care, în timp ce eu vorbesc, caut să scrutez, să ascult o
respirație...nimic. Totul este înghețat! Termin de vorbit și aștept ca interlocutorul
meu, căruia i-am spus exact contrariul a ceea ce și-ar fi dorit să i se zică, să-mi
spună:
"Nu este nimic adevărat! Dumneavoastră nu sunteți decât un bufon cu niște
idei ciudate în cap. Și mi-am spus că nu ar trebui să vorbesc cu dumneavoastră..."
În schimb, după o respirație lungă, interlocutorul meu începe să vorbească,
spunându-mi:
"Știam eu! Știam că nu sunt nebun și că ceea ce credeam eu că sunt vise,
care m-au obsedat pe tot parcursul vieții mele, nu erau niște simple vise; înseamnă
că și fii mei...atunci este adevărat...și cum îmi pot apăra familia? "

În fața unui număr tot mai mare de persoane care răspundeau în același mod
obiecțiilor mele, am decis să fac ceva și m-am decis să aplic psihologia. Trebuia
stabilit dacă fenomenele care îmi erau povestite erau adevărate și, dacă erau, în ce
măsură erau adevărate.
După atâția ani de muncă am înțeles că în spatele presupuselor halucinații
ale răpiților se află doar adevăruri.
Psihologia și psihiatria modernă, dacă se poate vorbi despre modernism,
credeau că au în fața lor niște subiecți schizofrenici, a căror schizofrenie cu
siguranță se datora trăirilor familiale pentru psihologi și din cauze organice pentru
psihiatri.
Psihologii tind mereu să justifice psihopatologiile prin trăirile familiale. Asta
nu ar fi un lucru rău dacă psihologii ar ști că există și un fenomen numit abduction,
în care pacienții pe care ei îi consideră bolnavi au avut de-a face în mod real cu
extratereștrii.
Însă pentru psihiatrii această opțiune este exclusă, pentru că ei cred că totul
se datorează unei disfuncții a sistemului perceptiv uman și că unicul mod prin care
se pot evita daune mai grave constă în îndoparea pacientului cu medicamente, care
astfel nu va mai răspunde în mod nedorit la anumite impulsuri extravagante, iar cu
trecerea timpului acesta nu va mai răspunde la nimic.
Cassano face electroșocuri în fiecare marți tuturor celor care sunt exilați în
secția sa. "După electroșocuri se simt cu toții mai bine..." este răspunsul doctorilor.
Bine! Dar ce înseamnă să te simți mai bine? Să nu mai enervezi medicii de
pe secție? Un caz istoric este cel al unui răpit din Livorno, care, după mulți ani în
care spunea că vorbește cu extratereștrii, a fost supus unui serii de electroșocuri.
Până la urmă a reușit să iasă din corp și a devenit conștient de cine este el cu
adevărat.
În timpul unei conferințe despre răpirile extraterestre am vorbit cu Prof.
Rossi de la Universitatea din Genova, care este un psihoanalist cunoscut; el
neștiind nimic despre problema răpirilor extraterestre, dar, fiind o persoană
inteligentă și având disponibilitate să asculte despre această problemă, la un
moment dat a spus: "...am avut și eu acum zece ani o pacientă care mă urmărea
prin ospiciu pentru a-mi spune că a fost contactată de extratereștri, care îi
introduseseră ceva în nas (Exact! - un microcip n.a.) și poate că astăzi, ascultând
conferința Prof. Malanga, ar trebui să revizuiesc anumite lucruri... "
Deci, anumite lucruri trebuie să fie revizuite. Cu siguranță! Dar cine să
revizuiască aceste lucruri? Psihiatri? Ei văd creierul uman ca pe o mașină. Dacă
acesta nu funcționează trebuie să se acționeze mecanic pentru a o face să
funcționeze.
Sau psihologii?

Ei, în fața unei simptomatologii pe care nu o cunosc, pot doar să aplice
modelele mentale care să semene cu ceva ce au învățat la școală. Sunt psiholog și
la mine se prezintă un pacient care spune că vede extratereștrii în fața patului său
(în trecut ar fi spus că a văzut diavolii, datorită unei condiționări istorico-culturale).
Eu, în calitate de psiholog, știu că modelele mele mentale îmi impun să spun că
pacientul meu cu siguranță a avut o halucinație. Astfel ies la iveală imaginile taților
autoritari, ale mamelor castratoare și ale surorilor vrăjitoare-asasine. Apoi,
psihologul nu reușește să înțeleagă de ce pacientul, după ce i-a găsit cauza nebuniei
care îl afectează, nu se vindecă, cu toate că i-au fost oferite toate explicațiile
necesare.
Și cu toate acestea, în cărțile de psihologie este scris că, dacă pacientul
recunoaște natura problemelor sale, atunci acesta se află deja pe drumul spre
vindecare, printr-un proces de purificare și digestie mentală a bolii.
Însă aici nu există nicio vindecare, ci, dimpotrivă, subiectul, căruia i s-a spus
că este vorba de coșmaruri care se datorează raporturilor distorsionate cu tatăl,
cade într-o stare de depresie.
De ce oare? Poate că pacientul, sau mai bine spus inconștientul său, știe
foarte bine că interlocutorul-vindecător nu a înțeles nimic și începe să creadă că va
rămâne bolnav pentru toată viața sa?
Pe de altă parte, nu e scris nicăieri că extratereștrii există și că răpesc
oamenii. În cărți nu este scris și niciun psiholog din lume nu și-a dat seama de asta.
Incredibil, dar adevărat! Psihologul și psihiatrul aplică ceea așa-numitele "modele
mentale în vigoare", acele procese automate pe care creierul nostru a învățat să le
urmeze pentru că cineva i-a spus să facă asta pe parcursul vieții sale și pentru că
sunt de încredere. Îmi vine acum în minte cazul bacteriei Helicobacter Pylori, pe
care acum o au mulți în stomac, dar înainte nimeni nu-și dădea seama de existența
sa, doar pentru că acesta nu putea să existe. De fapt, se predica textual:
"Niciun bacil nu ar putea vreodată să trăiască în mediul acid al stomacului."
Ba iată că se poate! Acum există, în sfârșit, și posibilitatea de vindecare. Există
mari diferențe metodologice între psihologi și psihanaliști.
Unii dintre ei cred că nu trebuie să-l pui pe pacient să retrăiască traumele, ci
să doar să-l ajuți să le intuiască, pe când alții susțin că pentru a fi recunoscută și
vindecată, trauma trebuie retrăită și chiar cu un anumit grad de violență.
În ultimii ani am mai observat, după ce am vorbit cu numeroși
psihoterapeuți, o oarecare tendință de a amesteca metodologiile impuse de practică
cu unele noi, condiționate de new-age.
Toate acestea se datorează faptului că psihologul își dă seama că nu reușește
să rezolve problemele doar urmând ceea ce este scris în cărți, începând astfel să
încerce Florile lui Bach sau Meditația Transcendentală, unii utilizând chiar
stupefiante, transformând astfel profesionalismul vindecătorului de minți în cel al

vrăjitorului, care, utilizând pejote, încearcă să transforme o situație care lui îi este
confuză în ceva mistic.
Din punctul meu de vedere aceste tentative sunt lăudabile și, cu siguranță,
oferă mai multe garanții decât să te lași pe mâna Prozac-ului, așa cum face
Cassano. Dar cu toate acestea, aceste tentative sunt lipsite de o cheie de lectură și,
din acest motiv, sunt destinate eșecului - de fapt, nu se poate vindeca o boală care
nu este boală.
Răpiții nu sunt niște bolnavi mintali, dar există riscul ca ei să devină dacă
problema lor nu este recunoscută de societatea care îi înconjoară.
Din păcate, în societate contează mereu recunoașterea.
Pentru a intra în societate trebuie să fii cineva, să faci ceva, să faci parte
dintr-un grup, să fii membru al unui partid, al unei religii... Dacă nu ești nimic din
toate acestea pur și simplu nu exiști. Un izolat, unul care nu aparține de niciun clan
și care nu gândește la fel cum gândesc ceilalți, se află în afara societății.
A fi în afara societății înseamnă că nu ți se recunoaște existența din partea
celor care fac parte din ea - ești în afară, nu contezi, ba unii cred că ar trebui să te
autoelimini, iar alții chiar se oferă să te ajute în a te autoelimina. Prin urmare, tinzi
să te autoexcluzi, și, pentru că te simți marginalizat, nerecunoscut, și nu te
identifici pe tine însuți ca aparținând de vreun clan sau de vreo congregație; dacă
nu ți-ai făcut o examinare profundă a Conștiinței și nu ai înțeles că "ești" pentru că
exiști și nu pentru că aparții de ceva, ești terminat.
Nerecunoscându-se pe sine însuși, subiectul nu recunoaște nici experiențele
sale și drumul spre nebunie este facilitat de această etapă inițială importantă.
Este ușor de găsit exemple în legătură cu ceea ce afirm și susțin de ani de
zile.
Dacă îi telefonați unui profesor universitar din SUA și vă răspunde soția sa,
aceasta nu se va prezenta cu numele și prenumele său, ci va spune: "Sunt soția
profesorului x..." În SUA, soțiile profesorilor sunt la fel ca soțiile președinților niște gablonțuri adăugate bărbatului, și, prin urmare, se prezintă ca atare.
Ești gay? Nu ai loc în societatea "normală"...
Ești normal? Nu ai voie în societatea gay.
Dar când ești nimic nu poți fi nicăieri, nici măcar în corpul tău, și uneori
cineva încearcă sinuciderea în tentativa de a merge într-un alt loc, într-un loc de
unde să nu se mai întoarcă înapoi și oriunde ar fi locul acela, el trebuie să fie ținut
acolo...
Dar dacă dincolo nu există nimic, cu atât mai bine! Cel puțin s-a terminat
suferința și în moarte se încearcă găsirea acelei identități pe care în viață nu ai
putut să o ai. Devii nimic? Foarte bine! Dacă în moarte există nimicul, acolo
trebuie să meargă. Este inutil să spun că mulți dintre răpiții pe care i-am cunoscut
s-au gândit la sinucidere și mulți au și încercat să se sinucidă, nereușind niciodată

s-o ducă până la capăt. Însă alții, cu care nu au putut lucra, au reușit să meargă mai
departe, pentru că odată terminat cilul de utilizare din partea extratereștrilor ei se
puteau autoelimna, considerând că nu mai valorează nimic, nici măcar pentru
extratereștri. În această optică, psihologii, dar mai ales psihiatrii, pot crea niște
daune ireparabile răpiților care nu știu că sunt răpiți.

O PRIMĂ POVESTE INTERESANTĂ - CAZUL ANNEI

Cazul Annei (Anna este un pseudonim) demonstrează asta.
Am cunoscut-o pe această tânără femeie în timpul unui simpozion, într-o
localitate montană, o stațiune italiană cunoscută pentru schi.
Fata, având la vremea aceea 27 de ani, era directoarea biroului de turism.
După conferința mea despre fenomenul abduction, aceasta m-a luat de-o parte și
mi-a povestit o întâmplare ciudată.
Observasem că, în timp ce vorbeam despre experiențele răpiților, și-a luat o
poziție ciudată în scaun - asculta de parcă ar fi fost șocată de ceea ce spuneam, deci
se recunoștea în ceea ce spuneam.
Eu nu las niciodată să se vadă că m-aș putea afla în fața unui răpit care este
total inconștient de faptul că este răpit, ci, la un moment dat, fata a decis să-mi
povestească ciudata sa experiență, pe care vreau să vi-o redau aici în câteva
rânduri.
Fata mi-a povesti că pe vremea când avea 5 ani, când se afla în camping, a
fost violată. Apoi s-a dus la mama sa și i-a povestit tot. Mama a dus-o la ginecolog,
care însă nu a confirmat povestea sa.
În acest punct situația s-a precipitat - fata insista și susținea că fusese violată
și că părinții nu o credeau. Ea nu putea să-l descrie pe cel, sau pe cei, care o
violaseră.
Acesta era premisa.
Psihologul, la care fata a fost dusă cu forța, susține apoi că violatorul
necunoscut, neidentificabil pentru că chipul său nu este vizibil, în realitate poartă
chipul tatălui fetei - fata s-ar simți violată de către tatăl său, care se opune
comportamentelor sale, deci, chipul violatorului este al tatălui, dar acesta este șters
de inconștientul fetei.
Psihologul susține că fata își urăște tatăl. Fata, care în realitate nu-și urăște
tatăl, crede că, dacă începe să-l urască va scăpa de problema sa și urmează sfatul
psihologului, dar apoi renunță la el, în interiorul său știind foarte bine că nu a
descoperit adevărul. La sfârșitul povestirii eu o întreb pe fată de ce mi-a povestit

această întâmplare și ce legătură au extratereștri cu asta. Fata scutură capul, ca și
când ar fi zdrobit o muscă care o gâdila în interiorul craniului și îmi spune:
"Nu știu!"
"Cum să nu știi? Ia gândește-te mai bine" îi spun eu, "pentru că în realitate
știi foarte bine..." Dar ea îmi răspunde, simțindu-se din ce în ce mai tulburată și
îngrozită: "Nu știuuuu...."
Fata nu reușește să mai gestioneze situația și mai are puțin și începe să
plângă. Eu trag de timp și îi spun tot felul de cuvinte inutile, dar în acest timp
privesc ce face și cum se mișcă. Într-un final îi spun:
"Să știi că se poate reconstitui ceea ce s-a întâmplat în realitate, pentru că
creierul tău este ca un hard disk de pe care nu se poate șterge nimic - tot ceea ce ți
s-a întâmplat a fost înregistrat. Poate că nu mai știi unde ai pus înregistrarea, dar
dacă vrei, putem încerca să reconstituim situația, adică să găsim înregistrarea
acelui eveniment..."
Ea mă privește, face o pauză și apoi îmi spune:
"Da, să facem asta...Dar este periculos?"
"Ce să fie periculos?" o întreb eu.
"Hipnoza - chestia asta..."
"Nu este nevoie de hipnoză" îi spun eu "este vorba doar despre a vorbi..." și
încep să o fac să-și amintească ciudatul episod cu presupusa violență carnală.
"Povestește-mi totul de la început" îi spun eu și ea începe (la început este
important să asculți subiectul și abia apoi să interacționezi cu el fără milă; se face
apel la Programarea Neurolingvistică, care utilizează mișcările corpului, vocea, cât
și contradicțiile și contrastele amintirilor, exaltându-le și scoțându-le în evidență).
Iată textul discuției:
- Eram acolo.
- Acolo unde?
- În camping.
- Ce s-a întâmplat?
- Am simțit că cineva m-a luat pe la spate și m-a dus în cort.
- "M-a dus" este la singular - atunci este vorba de o singură persoană?
- mmmmm, daaa, nu m-am gândit niciodată la asta...
- Cum adică nu te-ai gândit? Te-au violat și tu nu te-ai gândit la asta?
- Nu știu de ce, dar nu m-am mai gândit la asta niciodată...
- Și în cort ce era?
- Nu știu! Nu se vedea nimic.
- Dar lui îi vedeai fața?
- Nu, nu i-o vedeam.
- Era întuneric?
- Nu. Nu era întuneric.

- Atunci de ce nu-l vedeai?
- Nu știu!? Nu îl vedeam, dar nu era întuneric.
- Ce culoare avea cortul?
- Din exterior era alb.
- Alb? Un cort alb? Este o culoare cam insolită pentru un cort de camping albul este o culoare care se murdărește ușor și într-un cort de culoare albă în
interior este o grămadă de lumină...
- Ciudat! Daa, nu se potrivește...
- Cum de nu se potrivește?
- Nu știu! Ceva nu se leagă în amintire...
- În cort ce era?
- O masă. M-a întins pe o masă.
- Cum era făcută această masă?
- Nu știu, nu-mi amintesc.
- Era cladă sau rece? (amintirea senzațiilor activează amintirea imaginilor n.a.)
- Era rece. Era din metal.
- O masă din metal într-un cort de camping?
- Chiar așa! Nu m-am gândit la asta înainte.
- Ce făcea cel care te luase (nu spun nici "el", nici "ea", nici "extraterestru",
nici "asasin"; spun "acela" și atât - n.a)
- Mă blocase.
- Atunci îți prinsese mâinile pe undeva pentru a te bloca?
- Nu...nu mă atingea.
- Și atunci cum de erai imobilizată pe acel pătuț de fier într-un cort alb prin
care nu trecea lumina? Cine te ținea?
- Cineva mă ținea din spate...erau doi.
- Erau mici de statură sau înalți?
- Erau mici.
- Atunci înseamnă că i-ai văzut?
- Nu, nu, nu i-am văzut, erau întunecați la culoare.
- Dar dacă știi că erau întunecați la culoare asta înseamnă că i-ai văzut. Și
cum aveau mâinile?
- Aveau degete lungi (femeia se scutură ca și când ar fi trecută de un fior
rece).
- Ce miros aveau? (reconstituirea amintirilor senzitive - n.a.)
- Puțeau, puțeau foarte rău. (minunându-se)
- Dar acel cort alb cum se vedea din exterior?
Femeia se întoarce ca și când s-ar afla acolo, ca și când inconștientul său își
amintea mișcările pe care le făcuse atunci.

- Dar nu este un cort, pare a fi o chestie rotundă, acum că văd mai bine.
(fata utilizează prezentul "acum că văd mai bine"...- n.a.)
- Dar tu ești în camping?
- Acum că văd mai bine că nu este nimeni și nici măcar camping nu este.
- Dar tu unde erai cu cortul?
- Eram în Franța.
- În Franța?
- Da. Eram în vacanță în Franța.
- Și mama ta?
- Mama rămăsese în Italia.
- Dar atunci cum ai reușit să-ți anunți mama, așa cum mi-ai spus înainte?
- Nu știu...nu știu. Poate nu de acea dată...(pierdere și lipsă de amintire care
este în același timp coerentă)
- Acela îți spunea ceva în cort?
- Da. Îmi spunea să stau liniștită.
- Și cum îți spunea asta?
- Nu știu. Parcă nu auzeam cuvintele sale cu urechile, ci le auzeam în cap.
- Și înțelegeai ce spune?
- Da.
- Ce limbă vorbea?
- Franceza.
- Și tu îl înțelegeai?
- Da, da - eu știu bine franceza...
Opresc aici această primă parte a amintirii și îi spun:
"Cum adică? Nu-ți aminteai că erai în Franța când s-a întâmplat asta?"
Fata, încurcată, spune că își amintește foarte bine acum, dar înainte credea că
acest lucru s-a întâmplat în Italia, la ea acasă. În realitate, la ea acasă nu a fost
niciodată în camping - ea, pe tot parcursul vieții sale, fusese în camping doar în
Franța.
Deci, mintea acestei fete încercase involuntar să lipească mai multe amintiri
- crezuse că acea chestie albă era un cort, deci trebuia să se afle în camping.
Presupusul violator nu era singur și vorbea telepatic în franceză, dar fata nu făcuse
legătura cu faptul că se afla în Franța.
După ce s-a întors din vacanță, ea și-a amintit, ca din reflex, de ceva ce se
întâmplase cu câteva luni înainte, dar pentru ea era ca și cum s-ar fi întâmplat exact
în acel moment. Nu a știu să așeze corect evenimentul nici din punct de vedere
spațial și nici din punct de vedere temporal, acesta ieșind deci din modelele
mentale normale. Deci, fata era nebună și nebunia sa era cauzată de tată, pe care,

după părerea psihologului, fata ar fi trebuit să-l urască. Să urăști pentru a te
vindeca - iată care era sfatul psihologului.
După discuția prezentată mai sus fata și-a recuperat adevărata natură a
amintirilor sale și nu și-a mai urât tatăl, care nu avea nimic de-a face cu această
poveste.
Fata a înțeles ce se afla în spatele acestei experiențe, rezolvându-și dintr-o
dată problemele de relaționare pe care le avea cu ceilalți.
Pentru a rezolva problema relațiilor cu extratereștrii, discursul ar fi fost cu
totul altul și ar fi necesitat un efort de voință ulterior și lung. În acest caz nu am
putut să-l obțin.
Cum era de așteptat, fata răspundea pozitiv la multe dintre întrebările
Testului de Autoevaluare (TAV), iar pe lângă asta, scrisul ei indica că este absolut
normală, nu schizofrenică, la fel ca și comportamentul său de-a lungul puținelor
zile în care am întâlnit-o, când a demonstrat că este perfect capabilă să relaționeze
cu ceilalți.

ÎNGERI ȘI DEMONI

Ajunși în această etapă a analizei psihologice este bine să deschidem o
paranteză despre diferența care există între un răpit și o răpită. În realitate,
diferențele sunt multe - experiența unei femei răpite este prin esența sa mai
invazivă decât cea a unui bărbat răpit.
Femeia se simte invadată în propriul corp, dar și în propria minte povestește și descrie, în cele mai mici detalii, cum este fecundată artificial din
exterior, prin intermediul unui mecanism în formă de tub, care "împinge ceva" în
interiorul vaginului său. Experiența este traumatizantă, pentru că răpita vede și
poate că și înțelege, că se umblă la organele sale genitale.
În aceste cazuri, hipnoza evidențiază frica ca propriul corp să nu fie profanat
- femeia, în timpul hipnozei plânge, se agită și este disperată, retrăind, ca și când ar
fi acolo, teribila senzație.
Și încă ceva - femeia răpită descrie cum îi este introdus același tub în vagin,
după aproximativ trei luni, dar de această dată îi este extras ceva. Acel ceva, într-o
reconstituire hipnotică atentă, se dovedește a fi un făt. Un făt care însă are
caracteristici diferite față de unul terestru - este mult mai mic și are trăsături
extraterestre. Femeia care suferă acest tip de viol exterior planetei, dă mereu
dovadă, indiferent de tipul de făt pe care îl naște, de iubire mamă - fiu (fiică) față
de acea chestie care i-a fost extrasă.

Chiar dacă fătul extraterestru este cu totul diferit de ai noștri, femeia care
trăiește această experiență îl consideră din acel moment înainte un fiu de-al său. Nu
are nicio importanță dacă amintirea este reconstituită în cele mai mici detalii prin
hipnoză sau prin PNL.
Este suficient și un vis, un vis care aproape mereu este povestit de femei în
timpul primelor discuții pe care le am cu ele, iar femeile răpite devin conștiente că
au un fiu pierdut pe undeva, un fiu care nu este din această lume, un fiu
extraterestru.
În Testul de Autoevaluare (TAV) la care îi supun pe răpiți există o întrebare
exactă, care sună cam așa: "Ai visat vreodată că ai un fiu care nu este al tău?"
Întrebarea demonstrează o contradicție de termeni, dar contradicția este doar
aparentă.
Cum poate un fiu de-al meu să nu fie al meu? Contradicția este complet
neglijată de inconștientul răpitului, care răspunde în mod pozitiv:
"...Da, am visat că am un fiu care nu era al meu!"
Care ar putea fie explicația?
Psihanaliza modernă, adică cea care aparține de-acum unei perioade istorice
deja trecute, ar spune dorința refulată de maternitate a femeii produce visul cu
maternitatea însăși, ca o compensație a acelei dorințe neîmplinite. Bărbatul,
necesar ca o femeie să rămână însărcinată, ar fi sublimat în figura unui
extraterestru, un bărbat superior, cel mai bun pentru fiul pe care ea și-l dorește, un
bărbat care este aproape un zeu, pentru că nu este din această lume, în care femeia
ar transpune figura masculină. Însă acum trebuie subliniat faptul că în această
societate figura masculină este refuzată ca și consecință a unor stereotipuri
familiale, care nu au fost deloc înțelese și digerate de femeia-fiică.
Erich Neumann, un cunoscut discipol de-al lui C. G. Jung, care vorbește
despre stadiile de dezvoltare feminină, descrie femeia de primul tip (după părerea
sa există trei tipuri), care crede că lumea este doar feminină și că ființa masculină
este utilă doar pentru reproducere. În acest context este evident că răpita aparținând
primului tip de "femeie după Neumann" este adesea reprezentată de figura femeii
care crede că o vede pe Fecioara Maria, sublimând masculul într-un extraterestruzeu sau semizeu. Cele care cred în viziunile Fecioarei Maria, care (ca să vezi!) sunt
în proporție de 90% din cazuri femei castrate în animus, adică nu cunosc partea
masculină care se află în interiorul lor, visând masculi fără chip și considerând că
Fecioara Maria este femeia care trebuie imitată, pentru că este ființa feminină
perfectă, rămasă însărcinată și fără un raport sexual real cu un bărbat. Fetița care
trăiește într-o familie în care există un tată autoritar și o mamă-servitoare, care însă
în interiorul său se revoltă față de acea situație și revendică, de cele mai multe ori
în mod inconștient, rolul său de femeie, ajunge să urască în așa fel figura

masculină, încât sublimă figura femeii și o transformă în cea a Fecioarei Maria,
care, în mod convențional, este falsă. Bineînțeles, este vorba despre Fecioara Maria
descrisă de Biserica Catolică și nu despre adevărata mamă a lui Iisus, care avea și
ea probleme specifice acelor timpuri - să aibă grijă de copil, să spele rufele, să fie
în stăpânirea unui bărbat care este stăpân peste capre și femei, într-o lume ebraică
unde bărbatul conduce.
Așadar, femeia răpită, care face parte din prima tipologie a lui Neumann, va
tinde oricum să creadă că extraterestrul a ales-o ca pe o madonă, ca să fie mamă
unui copil asemănător cu un zeu.
Acest tip de femeie este caracterizat de dificultăți în raporturile cu un
partener de sex masculin, chiar dacă în anumite cazuri ar vrea să aibă relații
sexuale cu el, până la urmă ajunge să fugă, motivată de frici teribile, bazate pe
necesitatea de a "rămâne pură".
Și în aceste cazuri psihanaliza contemporană crede că se află în fața unor
persoane afectate de puternice tulburări sexuale și de procese frustrante, care inhibă
modul normal de manifestare a feminității. Însă explicația poate fi cu totul alta.
În mod inconștient, femeia știe că este răpită și a înțeles că cineva i-a umblat
la organele genitale împotriva voinței sale.
În consecință este vorba de violență carnală!
O astfel de violență este adesea de neacceptat, dar procesul de disonanță
cognitivă pe care îl avem în interior face miracole și încearcă să îndrepte o situație
dureroasă și groaznică. Procesul de disonanță cognitivă este acel proces cu ajutorul
căruia un adevăr neplăcut este reinterpretat de către subconștient în așa fel încât să
fie suportabil pentru subiectul care l-a trăit - în practică, este principiul pe care se
bazează fabula "Vulpea și strugurii".
Unica posibilitate de a face acceptabilă violența sexuală suferită este aceea
de a spune că cel care a produs violența a fost Dumnezeu în persoană. Nu are
importanță dacă Dumnezeu ia forma unui extraterestru sau a unei figuri angelice,
pentru că Dumnezeul noilor generații seamănă tot mai mult cu un extraterestru
tehnologic, capabil să creeze rasa umană cu multe miliarde de ani în urmă.
Deci, un stăpân spațial a făcut ceea ce avea dreptul să facă unei creaturi pe
care a produs-o – adică femeia bărbatului. Iată cum reapare sindromul Anei și
Mariei, două dintre multele femei din Vechiul și Noul Testament care au fost lăsate
gravide de suflul divin.
În ziua de astăzi, sociologul ar explica aceste situații prin tentativa femeii
subjugate de a ava un rol în societatea patriarhală ebraică antică, recuperând stima
capului familiei și demonstrând că, până la urmă, și ea este o unealtă a voinței lui
Dumnezeu.
Dumnezeu, pentru a crea, alege femeia și nu are nevoie de bărbat. Numai
faptul în sine, de a propune, într-o societate guvernată de bărbați, așa cum este cea

ebraică din antichitate, figura unei femei, care, în actul de reproducere, este
eliberată de masculul stăpânitor, dar care are nevoie în aceeași măsură de
Dumnezeu pentru a procrea, reprezintă un subterfugiu de o valoare impresionantă.
Așadar, arhetipul Sf. Ana este repropus și în societățile mai puțin culte și
masculine decât cea mediteranean-catolică, o lume în care aparițiile Fecioarei
Maria cu siguranță nu lipsesc. A vedea invizibilul apare adesea ca o cerere de
susținere, și, dacă societatea care ne înconjoară ne ajută în a fi acceptați ca
persoane și nu ca lucruri, iată că prinde contur în mintea noastră posibilitatea că
noi putem face parte din joc, fiind trași la răspundere de zeul sau extraterestrul de
serviciu. Atunci nu ar există altă soluție decât moarta prin sinucidere, provocată
mai mult de societate asupra individului decât de el însuși asupra sa.
În anumite medii figura feminină, dacă este dotată cu un caracter și un spirit
egotic însemnat, poate tinde, și pe bună dreptate, să-și reafirme, prin forță și
violență, poziția în societate și să decidă să nu rămână, precum o servitoare pe
ascuns infidelă, lângă un mascul stăpân. Așadar, dacă răpita povestește că Iisus a
venit să o caute, după părerea mea, rezultatul acestei trăiri, prea puțin înțeleasă și
metabolizată, probabil că trebuie revăzut și corectat.
"...Iisus era înalt și blond, îmbrăcat în alb, iar ochii săi aveau pupila
verticală...și o vindeca pe mama, care era bolnavă de cancer, cu mașina de
vindecat bolile (mama chiar s-a vindecat de cancer - n.a.) În vis, mama mea era
într-un cilindru de sticlă, dezbrăcată, suspendată într-un lichid și conectată la
niște fire. Aceea era mașina cu care se salva viața mamei mele...Apoi vin diavolii,
dar eu îi alung citind din Evanghelie. Diavolii sunt mici, închiși la culoare, cu un
cap foarte mare și cu degete lungi. Miros foarte urât și au patru degete la
mână...Dar eu nu cred că i-am văzut, pentru că atunci când îi văd mă rog și ei
dispar...(? – n.a.)"
Astfel își descrie o fată unele experiențe, nepoata a doi episcopi catolici, cu o
mamă foarte credincioasă, care de mică dorea să devină măicuță, dar care acum
este căsătorită, are doi copii și trăiește în Sardinia.
În timpul unei conferințe pe care am susținut-o în Sardinia, fata a asistat la
descrierea extratereștrilor, pe care de obicei o efectuez utilizând declarațiile unor
răpiți, suferind o puternică criză de isterie.
Lumea realității, pe care ea o refuza, se izbea de acea realitate pe care ea și-o
construise, astfel încât s-a produs o rebeliune în corpul și mintea sa - o reacție
logică la o situație neacceptată la nivel conștient, însă recunoscută la nivel
inconștient de către subiect. Arhetipul ascuns în rândurile Noului, dar și din
Vechiului Testament, este incredibil:
"Fii lui Dumnezeu au venit pe Pământ și au văzut că fiicele omului erau
frumoase și s-au împreunat cu ele..."
Observați că în acest pasaj arhicunoscut din Vechiul Testament, nu se spune:

"Fiicele lui Dumnezeu au văzut că fii omului erau frumoși... etc."
Pasajul este dominat de figura masculină a Dumnezeului masculin, dintr-o
societate masculină, iar pentru o femeie de-a lui Neumann, care vrea să se
dezvolte, nu va exista altă posibilitate decât să viseze o lume feminină comandată
de un singur mascul - Dumnezeu. Restul va fi o lumea total feminină, în care
soțiile se confruntă cu prietenele, surorile, nurorile și soacrele, dar este o lume în
care figura masculului este mereu absentă, apărând doar pentru a procrea, iar dacă
această figură este substituită de divinitatea masculină, cu atât mai bine, pentru că
aceasta reprezintă eliberarea femeii din sclavia față de mascul, chiar și în actul de
procreare dintr-o societate masculină.
Dacă răpitul, care este lipsit de cultură și este legat de figuri parentale
castrante și posesive, nu este urmărit și îndreptat spre o reexaminare a trăirii într-o
cheie de lectură mai realistă, ajunge să reparcurgă acel drum care-i va conduce pe
subiecții de acest tip, în acord cu ceea ce susține Eric Fromm în opera sa
fundamentală intitulată "A avea sau a fi?", să asocieze figura extraterestrului cu cea
a lui Dumnezeu, care este figura unui stăpân imparțial, căruia îi este permis tot. În
acest fel, raportul cu extraterestrul devine și mai turbulent, pentru că pe de o parte
există necesitatea de a justifica comportamentul extraterestrului, care este stăpânul
absolut al răpitului, dar pe de altă parte înfloresc amintirile dureroase, atât fizice
cât și morale, care se acumulează în timpul proceselor de răpire extraterestră. Iată
cum devine răpitul martirul unei biserici care utilizează tradiții locale, dar care are
și conotații de tip științific.
Astfel se nasc cele mai rele mișcări de tip ideologic, cum ar fi Scientologia,
ideologia lui Rael sau ideea că anumiți stigmatizați, cum este Giorgio Bongiovanni
în Italia, au de-a face cu figurile extraterestro-cristice ale celui de-al treilea mileniu.
Dacă acest lucru este adevărat, ar trebui să-i considerăm pe unii dintre cei
care pretind că sunt contactați de extratereștri, ca pe niște subiecți, dacă nu
schizofrenici, măcar răpiți cu adevărat de extratereștri, dar care sunt incapabili să
înțeleagă acea realitate adevărată care îi are ca protagoniști, datorită faptului că
sunt lipsiți de o cerință fundamentală, reprezentată de o bună cultură personală.
Figura răpitului-martir este tipică pentru răpita-femeie. În cazul răpițilormasculi nu mi s-a întâmplat niciodată să văd o astfel de trăsătură, bineînțeles,
excluzând acele figuri masculine care simt că sunt în contact cu extratereștrii și nu
contactați de aceștia.
Așadar, răpitul-martir religios și-a creat în interiorul său, la nivel
subconștient, o motivație validă pentru suferința sa dihotomică:
"...Așa vrea Dumnezeu - Extraterestrul m-a ales pentru scopurile sale de
neînțeles - Atât Dumnezeu cât și extraterestrul sunt ființe superioare, deci sunt
perfecte, sunt frumoase și au dreptate - Au dreptate și în a mă face să sufăr, pentru
că noi nu avem capacitatea de a înțelege, dar într-o zi vom înțelege... "

Prin urmare, unui psiholog care lucrează cu un răpit adevărat îi este foarte
ușor să confunde o situație de răpire adevărată, modificată de procese de disonanță
cognitivă, cu o tulburare schizoidă religioasă, făcând astfel o mare eroare.
După Neumann, o femeie care pare a fi mai evoluată (Neumann le definește
pe acestea ca aparținând celui de-al doilea tip - n.a.) va avea un raport total diferit
cu extraterestrul care vine periodic să-i compromită viața.
În general, masculii răpiți evoluați și femeile răpite evoluate, care, din
fericire, par să reprezinte majoritatea răpiților, sunt total atei și nu suportă religia
catolică, dar nu știu foarte bine de ce. Această ură are rădăcini istorice în copilăria
lor.
În schimb, aceștia cred într-o civilizație buddhistă de tip oriental, sunt
aproape mereu vegetarieni și respectuoși față de animale, chiar dacă (iar asta pare a
fi o contradicție puternică) iubesc și practică artele marțiale sau meditația
transcendentală - de la yoga la respirația orientală și alte practici care nu aparțin
culturii noastre. Toți îi consideră pe guvernanții noștri niște bastarzi speculanți și
asasini, și toți cred că rasa umană nu este alcătuită din ființe egale între ele; adică
sunt rasiști, dar nu într-un sens negativ al termenului.
Dorința de a fi diferiți ar putea să-și găsească o explicație în constatarea că
au fost aleși, dar imediat depășită prin constatarea că NU au fost aleși pe criterii de
bunătate, frumusețe, corectitudine, capacitate de a face sau de avea, cumva, ceva în
plus față de alții - răpiții își dau seama că au fost aleși în baza unor factori genetici,
dar a căror importanță nu o înțeleg. Atunci, răpitul aparține unui grup de norocoși
sau unui grup de ghinioniști? Cine poate ști cu adevărat?
"Eu le sunt folositor lor, deci sunt folositor la ceva... "
Uneori, omul se mulțumește cu a fi băgat în seamă de ceilalți, pentru că
trăiește într-o lume în care nimeni nu l-ar respecta și nu l-ar ajuta pentru ceea ce
este, ci doar pentru ceea ce face, și numai dacă ceea ce face respectă canoanele
unei societăți în care singurul lucru care contează este să fii cunoscut și să ai
succes.
Încă o dată se declanșează un raport de tip sadomasochist între răpitor și
răpit.
Masochistul, în acest caz reprezentat de răpit, este fericit că a fost luat,
pentru că astfel intră într-un mecanism care îl ajută să devină conștient că este
folositor la ceva.
Acest ceva aparține de domeniul invizibilului, a impalpabilului și a ceea ce
nu poate fi atins - cu alte cuvinte, aparține lumii magice a irealului.
Într-o societate în care tot ceea ce este real îi provoacă greață, el are nevoie
ca o parte din el să locuiască în ireal, pentru a se simți util măcar în acea
dimensiune, având în vedere că aici lucrurile merg atât de prost. Extraterestrul care
îl torturează și îl folosește reprezintă un mijloc prin intermediul căruia el contribuie

în domeniul irealului, unde este adevărat că extraterestrul îl face să sufere, dar dă
dovadă și de considerație pentru el, chiar dacă prin suferință. Este mai bine să devii
obiectul unei suferințe, decât să fii tratat ca și când nu ai exista!
"Până la urmă cineva se interesează de mine făcându-mă să sufăr, dar cel
puțin se interesează de mine."
Subiectul răpit trăiește în mod dihotomic această senzație - îi este frică de
extraterestrul care se va întoarce și cine știe ce va dori să-i facă, dar, după ceva
timp, îi simte lipsa și ar vrea să-l revadă.
"Este absurd!" ne-am putea gândi noi, crezând că ne aflăm în fața unei
persoane cu modele comportamentale multiple.
Dacă nu se clarifică cu răpitul imediat acest comportament, el tinde să se
izoleze tot mai mult într-o exaltare egotică care îl vrea indiscutabil personaj-cheie
în această întâmplare și nu doar o marionetă în mâinile extratereștrilor.
Se poate observa și evidenția acest tip de reacție mai ales într-un grup de
susținere format din răpiți - impactul cu aceeași realitate din partea diferitor
indivizi se transformă. Rezultă de aici diferite ciocniri între răpiți, care, în contrast
cu ceilalți, susțin că doar ei sunt ADEVĂRAȚII RĂPIȚI, obținând un fel de
satisfacție personală și nedându-și seama că ar fi fost mai bine pentru ei dacă nu ar
fi fost niciodată răpiți.
În grup se mai întâmplă să prindă formă și să se manifeste ideea conform
căreia unu se poate să fi fost răpit de o anumită rasă extraterestră, pe când celălalt
de către altă rasă, asta tot în tentativa de a continua cu farsa mentală conținută în
afirmația de a fi ales și nu doar selecționat ca marionetă vie.
"Diavolul m-a ales pe mine!" par să afirme cu orgoliu anumiți răpiți,
recăzând apoi, după câteva minute de la această afirmație, în frică absolută, când se
gândesc la următoarea răpire. Nu este ciudat ca acest tip de răpit să se considere
diferit de alții și să încerce să scoată în evidență diferențele pe care le percepe,
prezentându-le cercetătorului ca dovezi ale propriei diversități; le etalează cu
mândrie, ca pe niște răni din război, și, pentru a-și susține propriile teorii, se
convinge imediat că are și capacități paranormale, că poate citi gândurile și poate
vedea aura persoanelor.
Să ne înțelegem! Uneori, toate acestea par să fie adevărate, dar facultățile
paranormale nu trebuie considerate, în mod greșit, un cadou care derivă din faptul
că ești diferit sau un cadou produs de faptul că ai fost ales.
Este vorba de cu totul altceva - probabil că are de-a face cu reacții ale
glandei pineale în urma puternicelor suprasolicitări la care a fost suspus răpitul în
timpul experienței de răpire. Un fenomen colateral și secundar, cu siguranță nedorit
de extratereștri, dar produs ca răspuns la chimismul deacetilării serotoninei , este
cu mult mai umană decât se poate crede. Există și alte motive care îl determină pe

răpit să aibă cu adevărat puteri paranormale, dar am spus deja că în acest tratat nu
vom aborda aceste teme.

RĂPIREA CA SEPARAȚIE (PARASCHIZOFRENIE)

După cum s-a putut observa din tot ce am afirmat până acum, când ne aflăm
în prezența fenomenului de abduction, ne aflăm și în prezența unui puternic proces
de separație, atât în interiorul cât și în exteriorul răpitului. Este mai mult decât
evident că medicina modernă îl consideră pe răpit ca fiind schizoid, adică ca pe un
subiect al cărui Inconștient nu vorbește cu propriul Subconștient, făcându-l
incapabil să rupă vălul care separă realitatea de fantezie. În fața unor declarații cum
sunt cele ale răpiților, care spun că au fost luați de extratereștri, sau, mai rău, că se
simt extratereștrii, sau și mai rău de atât, că se simt a fi diferite ființe umane într-o
viață trecută, diagnosticul nu poate fi altul decât schizofrenia.
Din păcate, toți ceilalți parametri care i-ar determina să-l privească pe
subiect ca normal trec în planul secund, fiind dominantă ideea că pentru el este
imposibil să se coreleze corect la propriile trăiri. Medicina are multe lacune, dar
una dintre cele mai teribile este legată de raportul dintre credibilitate și minciună.
Pentru psihiatru, o poveste incredibilă cade în sfera irealului și a fantasticului, deci
nu este adevărată.
În psihanaliză, din fericire, lucrurile stau cu mult mai bine.
Hillman susține, contrar psihiatrilor, că trăirile sunt mereu reale și cea care
se schimbă este doar capacitatea de a le vedea și a le simți prin traducătorii de
simțuri pe care îi avem la dispoziție. Pentru el, schizoidul este unul care vede
lucrurile mult mai bine decât o persoană normală, deci acesta este cel care se
aruncă în Inconștient, adică un schizofrenic nu are acele filtre bazate pe
funcționarea Subconștientului, care alterează permanent realitatea pentru a o face
mai plăcută sau mai neplăcută, dar, în orice caz, potrivită momentului trăit și
exigențelor psihice ale răpitului.
Pentru Hillman sănătatea mintală e o stare de boală mintală, cu nimic diferită
de schizofrenie, însă în schizofrenie descrierea lumii este mai apropiată de
realitate.
Hillman perfecționează o idee deja prezentă în cugetul unor filozofi antici,
introducând acel concept de virtualitate în realitate, care astăzi este atât de iubit de
unii fizicieni moderni și care face teoriile sale mai fascinante față de cele ale altora,
dar și mai adevărate, cel puțin în mod virtual.
În mod analog cu separația internă, subiectul răpit suferă o adevărată și
proprie dezlipire de realitatea familială, proporțional cu insistența în a susține că a

avut de-a face cu o realitate a aparențelor total ireale. Ea, care este răpită, îi spune
lui - el îi ia fii și divorțează imediat. Aceasta parcă ar fi publicitatea pentru un film,
dar, din păcate, nu este; în repertoriul meu este prezentă o vastă cazuistică de acest
fel, dar ceea ce se întâmplă în realitate în nucleul familial este ceva mai profund și
mai mutilant decât ne putem imagina noi.
Dacă, de exemplu, femeia își dă seama că are probleme de interferențe
extraterestre și încearcă să-și atenționeze partenerul, produce în acesta un refuz
imediat față de o realitate pe care el nu vrea să o accepte.
Există două impulsuri precise care iau naștere într-o asemenea situație.
Prima are de-a face cu frica, sub formă unei adevărate terori de "a se afla în
problemă". A se afla în problemă, din partea partenerului unei răpite, semnifică că
probabil și el este răpit și nu vrea să aibă nimic de-a face cu această problemă. S-ar
putea spune că partenerului îi este și mai frică decât îi este ei și are și un nivel de
cunoaștere mult mai scăzut decât femeia răpită. Asta ne face să credem, și
hipnozele confirmă acest lucru, că partenerul nu ar fi parte integrală în răpire, ci
doar martor involuntar.
În acest caz, când fenomenul se produce, femeia este luată, dar bărbatul își
dă seama de ceea ce se întâmplă, chiar dacă dă impresia să este total absent. Are
ochii deschiși dar nu se mișcă, sau are ochii închiși, dar inconștientul său, care nu
doarme niciodată, înregistrează tot. La ce reacție te poți aștepta de la un martor,
care de patru ori pe an asistă neputincios la scena răpirii partenerei sale, fără a
putea mișca un mușchi?
În fața unei femei care povestește și confirmă ceea ce inconștientul
bărbatului a înregistrat de zeci de ori, în fața aspectului acelor ființe, care par ieșiți
din cele mai rele coșmaruri, nu-i rămâne decât să fugă.
Nu este deloc ciudat ca bărbatului să-i fie mai frică decât adevăratei răpite;
el nu a suferit răpirea și nu știe ceea ce se întâmplă în realitate după ce femeia este
luată, uneori trecând prin fereastră, alteori trecând prin plafonul casei, sau trecând
prin pereți. Fantezia sa o poate lua în toate direcțiile și povestirile partenerei cu
siguranță nu-l liniștesc. Deci, nu-i rămâne decât să fugă. Fuga se poate exprima în
toate modurile posibile, dar se termină, in mod foarte rapid, cu separarea răpitului
de partenerul său. Acesta din urmă încearcă să-și salveze și fii, încercând să-i țină
la distanță de răpită, dar nereușind dacă și aceștia sunt implicați și ei în fenomenul
de răpire extraterestră. Încearcă să-i salveze de răpiri, agravând și mai mult ruptura
și separația familială. Partenerul nu va reuși în fuga sa, ci doar va agrava starea
psihică a răpitei.
Pe lângă acestea, mai există un al doilea aspect dramatic al separației.
Este vorba despre un raționament care în timpul nopții, de obicei când are
loc răpirea, devine tot mai mare în mintea partenerului care nu este răpit. Subiectul
se întreabă în interiorul său: "De ce ea da și eu nu?"

Masculul care asistă în mod pasiv la răpire și care la nivel conștient nu-și
amintește nimic, dar care la nivel inconștient știe tot, se întreabă cum de partenera
sa este luată, aleasă sau selecționată, pe când el nu este. Dacă masculul dominator
credea că el este pivotul familiei, acum descoperă că nu este deloc așa; ar vrea ca el
să fie răpitul, iar orbirea care se ascunde în spatele acestei situații demonstrează
neplăcerea pe care o simte în a-și susține poziția dominatoare. Astfel, asistăm la
îndepărtarea masculului de nucleul familial, am putea spune din invidie; își găsește
altă femeie, fuge, refuză să vorbească și toate acestea se întâmplă la nivel
inconștient, tocmai pentru că masculul, la nivel conștient, nici măcar nu știe care
este obiectul disputei, dar îl știe la nivel inconștient.
Femeia este cu adevărat zăpăcită de o serie de comportamente de neînțeles
ale partenerului, care, până nu demult nu manifesta comportamente imprevizibile
și anormale. Se pare că masculul începe să aibă în familie comportamente
antisociale când femeia începe, de exemplu, să înfrunte hipnozele, în încercarea de
a recupera unele amintiri. Soțul asistă și reasistă liniștit, dar în interiorul său își
face loc o absurdă gelozie de fond: "Pe ea o iau, pe ea o aleg, dar pe mine nu..."
Și mai există un aspect care produce separație în cuplu - este vorba despre
drumul de aprofundare, pe care, cu ajutorul hipnozei, ea îl înfruntă cu succes, pe
când el rămâne în urmă. La începutul hipnozelor ne aflăm în fața a două persoane
care se cunosc, dar la sfârșit, femeia este profund schimbată, pentru că are o
viziune asupra Universului de mii de ori mai extinsă decât a lui. Este un dezastru,
pentru că acum ne aflăm în fața a două persoane total diferite, care este posibil să
nu mai aibă ce să-și spună.
Când situația este opusă, adică cea în care el este răpitul și ea asistă
neputincioasă la răpire, conștient sau nu, dar niciodată în mod inconștient, fuga ei
din cauza fricii este practic imediată. Ideea de a fi luată și ea nu este suportată de
femeie, care încearcă imediat orice mijloc pentru a scăpa din nucleul familial.
În aceste condiții, pentru un mascul normal este imposibil să-și facă o
familie stabilă.

MAME ȘI FII

Raportul care există între o răpită și fiica sa, și acesta răpită, este cu adevărat
unic. Niciuna dintre cele două nu știe la nivel conștient, că atât ea, cât și cealaltă,
au avut probleme de interferențe extraterestre și se scanează reciproc pe tot
parcursul vieții pentru a vedea dacă cealaltă spune vreo fărâmă de adevăr. Relațiile
între cele două femei sunt, și în acest caz, bazate pe separație și nu pe uniunea
forțelor și pe înțelegere reciprocă.

Dar să le luăm pe rând și să încercăm să înțelegem de unde provin până la
urmă neînțelegerea fiicei față de mamă. Fetița, de la o vârstă foarte fragedă este
luată în mod repetitiv de extratereștri și, față de masculul, își pierde rapid
încrederea în posibilitatea că propria mamă poate să facă ceva pentru a evita
nelegiuirea.
La o vârstă fragedă figura tatălui este aproape inexistentă. Din acest motiv
eu insist pe figura maternă și rolul acesteia. Deci, fata își pierde încrederea în
figura maternă și această încredere pierdută este reelaborată de subconștientul
răpitei, care, la nivel conștient, nu știe că este răpită, deci nu este capabilă nici
măcar să știe de ce nu are încredere în figura maternă.
Lucrurile ies la iveală în hipnoză și, aproape mereu, clarifică o serie de
comportamente pe care femeia, fetița de ieri, le are față de mamă și pe care le
manifestă astăzi.
Unul dintre cele mai impresionante exemple poate fi extras din experiența pe
care am avut-o cu o răpită, timp de mai mult de patru ani, care, în hipnoză, își
amintește una dintre primele sale experiențe cu extratereștrii:
"Sunt acasă cu fratele meu geamăn și ne jucăm, când apare el...a trecut prin
perete iar eu mă ascund sub masă...este închis la culoare și are un cap mare și
chel, cu niște ochi foarte mari, negri...are patru degete lungi la mâini și este rău,
pentru că se uită urât la mine...Eu fug sub masă, dar el bagă o mână prin masă și
mă apucă de ceafă de parcă aș fi o pisicuță...Mie îmi este frică și țip...Și fratele
meu a văzut valiza...valiza care zboară deasupra capetelor noastre în
cameră...valiza în care vor să mă bage pentru a mă lua cu ei...eu țip și țip, o chem
pe mama...mama nu aude...Mama nu vine...Mama nu vine niciodată când o chem!"
Iată cum apare motivul fundamental pentru care ea va nutri mai târziu,
pentru tot restul vieții sale, senzația că are o mamă egoistă, care se gândește doar la
ea, total închisă în fricile sale și în amintirile sale inconștiente. Tonul cu care este
rostită fraza "Mama nu vine niciodată când o chem..." denotă o resemnare
profundă, o pierdere totală a speranței. Perioada de după răpire agravează și mai
mult situația:
"Mama spune că am febră mare, pentru că m-am îmbolnăvit...Eu îi spun
despre valiză...și fratele meu a văzut valiza...îi spune și el...dar mama spune că ni
s-a făcut rău pentru că am mâncat ceva care nu ne-a picat bine și acum avem
halucinații..."
Nu este nimic de făcut! Cei mici nu sunt credibili și mama nu crede ceea ce
ei povestesc! Raportul mamă-fiică este compromis definitiv, pentru toată viața, și
nu va mai fi posibil să fie reparat, emoția de a trăi o răpire și de a nu fi salvat de cei
cu care te simți unit, adică mama, a prins deja rădăcini. Acest episod, uitat cu totul
de memoria conștientă a fetiței, va ieși la suprafață în hipnoză.

Fetița, acum devenită femeie, va ști de ce mama nu a venit - mama nu putea
să-i vină în ajutor, pentru că era blocată de forțele extraterestre. Fiica, devenind
conștientă de fenomenul abduction, va începe, ca prin minune, să recupereze
raportul dificil cu o mamă insensibilă, care, în realitate, se dovedește că este și ea
răpită și din acest motiv este incapabilă să reacționeze în anumite situații.
Copilul vede o creatură ciudată în camera sa și nu înțelege cine este aceasta:
"...este înaltă ți blondă, cu părul lung...poate o fi o femeie, poate o fi
Fecioara Maria..." se gândește el "eu țip, o chem pe mama, dar mama nu aude și
nu vine...Fecioara Maria îmi spune că este inutil să o chem - mama oricum nu
poate veni și îmi spune că ea este mama mea...mama tuturor mamelor, este chiar și
mama mamei mele..."
Răpitul adult, retrăind acest episod din copilărie, are un comportament
duplicitar față de Fecioara Maria - unul de încredere și altul de frică, creând o
dihotomie interioară datorită faptului că simțurile sale primesc informații
contradictorii.
Pe de o parte, efebica figură blondă îi spune să tacă și încearcă să-l calmeze,
făcându-l să creadă că este ceva ce de fapt nu este, iar pe de altă parte copilul știe
perfect că nu trebuie să aibă încredere în acea ființă.
Analizele și diagnosticele corecte ale problemei, pe de o parte permit
membrilor familiei să poată recupera relațiile reciproce, distruse de atâția ani de
prezență a răpirilor, iar pe de altă parte produc lărgirea conștiinței, cu intensificarea
interogărilor interioare și a incertitudinilor despre viitor.
Mărirea incertitudinilor - cineva ar putea obiecta că ar fi o situație negativă,
pe când eu susțin că, pentru a putea muri liniștiți, este necesar să ne cunoaștem pe
noi înșine, pe ceilalți și Universul. Altfel, această viață nu ar fi utilă, decât
extratereștrilor, care, ca toți cei care comandă, vor dintotdeauna să țină populația
de supuși într-o ignoranță totală.
A înțelege realitatea Interferențelor Extraterestre înseamnă a să deschizi o
ușă spre înțelegerea fenomenului și să încerci să înveți să conviețuiești cu acea
realitate îngrozitoare.
Vom vedea imediat că acesta, pentru mine, este drumul care trebuie parcurs,
singurul care îți poate oferi speranța că te poți elibera de această obsesie terifiantă
pentru restul de crononi (cronon - unitate de măsură a timpului în fizica cuantică
n.t.) care ne așteaptă.
Dar nu este momentul să abordăm acest alt aspect al problemei.
Dar ce se întâmplă atunci când mama este adultă și descoperă că este răpită?
Mama răpită nu descoperă niciodată pe sine însăși acest adevăr, ci, adesea,
analizând ceea ce povestesc copiii și comportamentele acestora, descoperă că ceva
nu este în regulă.

În realitate, spun asta încă o dată, inconștientul său cunoaște toate
răspunsurile, dar conștientul nu reușește să înțeleagă ce se întâmplă și încearcă în
toate direcțiile posibile.
Fii se comportă ciudat, visează exact aceleași vise imposibil de menționat pe
care le visa și ea când era mică și pe care le are și ca adult, se izolează, fac desene
ciudate cu șerpi și Gri mici, dar și cu creaturi blonde îmbrăcate în albastru. Ceva se
întâmplă iar mama își face griji pentru fii ei. Mama își face griji, pentru că
inconștientul știe ce adevăr se ascunde în spatele acelor vise ciudate, altfel nu și-ar
face griji pentru un simplu vis sau un simplu desen, dacă în spatele acelui vis și în
spatele acelui desen nu s-ar afla altceva.
Atitudinea mamei care începe să înțeleagă este una de protecție față de fii
săi, pe când atitudinea tatălui este de protecție a familiei.
Un răpit mascul, adult, din nordul Italiei, care avea o soție capabilă să facă
față situației, avea și un copil mic care se comporta ciudat. Într-o zi, copilul este
găsit la ora cinci dimineață dezbrăcat, ghemuit într-un colț...tace. Mama se trezește
și îl vede în starea aceea, se apropie și îl întreabă ce s-a întâmplat. Copilul nu vrea
să vorbească - poate că a visat urât, un coșmar populat de aceleași ființe mici, pe
care el îi asociază cu iepurii. Mama nu dă importanță acestui vis. Și cu asta, basta!
După o perioadă, copilul trebuie să deseneze la grădiniță un iepure. Iepurele
desenat de copil este cu adevărat ciudat și educatoarea o cheamă pe mamă, pentru a
întreba dacă micuțul are vreo problemă în familie. Iepurele este negru, mic, fără
haine și cu un cap foarte mare, negru, și cu doi ochi mari și oblici. Acasă, mama
încearcă, cu mult calm, să îl facă pe copil să vorbească și obține o povestioară
foarte ciudată:
"Iepurii vin noaptea, când mama doarme, și trec prin fereastră, chiar dacă
aceasta este închisă. Vin să se joace cu mine și mă duc în casa iepurilor. Casa
iepurilor este un fel de rachetă..."
În realitate, copilul desenează o chestie rotundă, cu multe lumini sub burtă.
"Iepurele mă duce în raza albastră și urcăm în casa iepurilor. Casa
iepurilor zboară și ei mă duc să văd Pământul de sus...Casa iepurilor funcționează
cu electricitate și iepurii vin aici pentru a pune copii în burțile mamelor..."
Copilul făcuse și un desen foarte semnificativ, în care era reprezentată o
femeie cu burta transparentă, în care se afla un copil mic negru!
Copilul continuă să povestească:
"Alaltăseară erai și tu, mamă, în casa iepurilor...și frățiorul meu..."
Mama face ochii mari și îi spune că nu-și amintește; copilul se gândește un
pic, apoi adaugă:
"Da, nu aveai cum să-ți amintești, mamă. Tu dormeai, întinsă pe un pătuț în
camera iepurilor, cu mulți iepuri în jurul tău, care îți făceau ceva..."

Când mama îl roagă pe copil să-i arate cum era făcut iepurele, el aleargă
într-o altă cameră, ia un iepure de pluș, îi trage urechile pe spate, apoi ia ochelarii
de soare ai tatălui, care au lentilele negre, ascuțite și alungite în partea din spate, și
pune ochelarii pe capul iepurelui.
În fața unor asemenea episoade, părinții, care știu de problema răpirilor,
pentru că unul dintre ei se simte răpit, nu vor reacționa, dar intră într-o stare de
panică totală, urmată de dorința de a distruge extratereștrii, oricine ar fi aceștia.
Imposibilitatea obiectivă de a reuși să facă ceva se transformă repede în frustrare,
care se manifestă prin depresii puternice, care, dacă nu sunt controlate, pot conduce
la gesturi ireparabile.
Este necesar să se intervină masiv printr-o operă de clarificare, care tinde să
stabilească cine este ființa umană, cine este extraterestrul și ce anume îl interesează
pe extraterestru.
Clarificarea dinamicii răpirii îl conduce pe răpit către un stadiu de înțelegere
care îi permite să excludă actele nesăbuită asupra propriei existențe, ba chiar,
transformă răpirea dintr-un teatru unde răpitul este marioneta, într-un loc unde
există interacțiune reactivă între extraterestru și terestru.
Un cuplu tânăr, cu un copil mic, care locuiește în nord-estul Italiei, îl ducea
pe micuț la bunici sâmbătă și mergeau să-l ia duminică dimineață. Tatăl,
profesionist în mediul social al justiției civile și penale, avea un trecut de răpit și,
după ce eu am avut niște discuții de aprofundare cu el, s-a întâmplat ceva ciudat în
familie.
Într-o duminică, ca toate celelalte, tatăl se îmbracă cu o bluză pe care nu o
mai purtase niciodată, o bluză pe care a primit-o cadou de la un prieten și care avea
imprimată pe ea chipul clasic al unui Gri, tipul de extraterestru cu ochii mari și fără
păr, care de-acum apare și în cele mai banale spoturi publicitare.
Cei doi soți merg să ia copilul de la bunici, unde de fiecare dată se repetă
scena în care copilul alergă să-și îmbrățișeze mama.
Dar de această dată lucrurile se petrec diferit - copilul își vede părinții și
fuge, cum face de obicei, îi iese în întâmpinare mamei, dar dintr-o dată observă
bluza purtată de tată și dintr-o dată se oprește. Într-o liniște absolută, se apropie de
tatăl său și, fără să spună niciun cuvânt, îl îmbrățișează și atinge bluza cea nouă.
Liniște totală! Pentru a dispersa tensiunea, bunica îi spune copilului, arătând către
imaginea Griului:
"Îl cunoști pe acela? Cine este acela?"
Iar copilul răspunde:
"Acela este Kikom! "
"Cine este Kikom ?" întreabă bunica. "Și de unde vine Kikom?"

Copilul ridică degetul în sus și arată ...spre cer...iar părinții simt că sunt pe
punctul de a leșina. Apoi, cel mic îl va recunoaște pe Gri în mod indiscutabil, așa
cum rezultă în urma altor informații obținute în urma discuțiilor pe care le-am
purtat cu el în mediu familial.
În practică, copilul va vedea la televizor o reclamă a unui implant
stereofonic al unei societăți americane importante și va recunoaște fața lui Kikom
în figura ciudatei actrițe care apare în publicitate și care are trăsături asemănătoare
cu cele ale unui EBE

Imagine la care se face referire în text, lângă o reconstrucție fantastică, dar credibilă în
baza experienței mele, a extraterestrului "Cap în formă de inimă".

În acel moment, în părinte se frânge ceva și geamul opac al incertitudinilor
se sparge, incertitudini care uneori rămân prezente pentru tot restul vieții!
"A fost atins și fiul meu!"
Acum, părintele nu numai că are certitudinea că ceea ce i s-a întâmplat lui
este adevărat, pentru că astfel de clarifică și se întărește toată tematica răpirii
familiale, dar știe și că tot ceea ce și-a imaginat și a bănuit este real.
Începe să lege și alte situații familiale, de această dată cu privire la părinții
săi și la bunicii săi, persoane care aparent aparțin altei generații, care poate că îi
vedeau pe cei morți (ei așa îi numeau), sau spiridușii pădurii, sau zâne și gnomi, și
își va da seama rapid că nu era vorba nici de zâne, nici de gnomi și nici de figuri
angelice sau demonice, ci era vorba doar de interferență extraterestră, care
dintotdeauna avusese în vizor întreaga familie.

BĂRBAȚI ȘI FEMEI - RAPORTUL PERCEPTIV AL TIMPULUI ȘI
RELATIVITATEA SA ÎN ABDUCTION

După cum se știe, în hipnoză, subiecții reacționează la percepția timpului
dilatându-l sau comprimându-l la maxim - când ești hipnotizat poți să revezi un
film, cum ar fi "Pe aripile vântului", într-o secundă și să-l știi, apoi să-l povestești
de-a fir a păr, de parcă l-ai fi examinat atent timp de câteva ore.
Din acest motiv, percepția dilatată a timpului pe care o ai în hipnoză, îi face
pe cei care cred că știu ceva despre aceste tehnici să considere că reconstituirile
temporale nu sunt fiabile.
După câte am putut observa din nenumăratele hipnoze pe care le-am efectuat
în acești ani, consider că, odată ce un creier a înmagazinat niște date recognoscibile
din punct de vedere temporal, acestea sunt disponibile imediat, toate simultan, și
sunt eliberate în același moment. Din acest motiv, subiectul este capabil să citească
informațiile scrise pe "CD-ul" propriului creier în timp real. Dacă i se cere să
reproducă trăirea în timpii în care aceasta s-a produs, o va face, dar dacă i se spune
să încrucișeze timpii și să revadă lucrurile care s-au întâmplat mult mai rapid, el va
putea să facă și acest lucru.
Dacă cel care conduce hipnoza nu furnizează o instrucțiune de tip temporal
în legătură cu citirea datelor înmagazinate în creier, ne putem aștepta la orice.
Aplicând tehnici PNL de ani de zile, mi-am dat seama că percepția timpului
este total diferită pentru un mascul decât în cazul unei femele. Este posibil ca asta
să se datoreze faptului că masculii și femeile utilizează în mod diferit lobii
temporali drept și stâng, dar am mai observat și că nimic din ceea ce voi spune nu a
fost raportat în literatura de specialitate.
Femeia și bărbatul, care nu trebuie confundați cu masculul și femela,
stăpânesc timpul în două moduri total diferite. În primul rând trebuie să spun că
femeia și bărbatul au în interiorul lor părți feminine și masculine. Este normal ca
femeia să aibă mai multă parte feminină decât masculină și viceversa pentru
bărbat. Femela trăiește în trecut și în prezent, pe când masculul trăiește în prezent
și în viitor. Asta înseamnă că masculii și femelele pot relaționa doar în prezent,
care este unica porțiune temporală pe care o au în comun.
Femeile cu un ridicat conținut feminin tind deci să relaționeze în prezent cu
bărbați care au un ridicat conținut masculin. Ideea că relațiile mascul-femelă sunt
foarte scurte ca perioadă de timp, după părerea mea, ia naștere din faptul că,
adesea, nu se merge mai departe de o atracție de natură imediată și exclusiv
sexuală.
Femeia privește albumul cu fotografii și vede trecutul cu care îi este plină
memoria. Bărbatul nu privește niciodată albumul cu fotografii, pentru că acestea
țin de un trecut uitat, pentru el fotografiile nemaiavând niciun sens. Apoi, masculul
face adesea aceleași erori, pentru că nu a învățat nimic din trecut, pentru că nu ține
cont de ceea ce s-a petrecut, fiind axat doar pe ceea ce va fi.
Să analizăm gesturile unei femei care are un conținut feminin ridicat!

Femeia merge cu bicicleta, iar modul său de a se deplasa este rectiliniu
uniform. Nu accelerează și nu încetinește, adică nu-și variază niciodată mersul,
care pare constant și monoton. Asta se întâmplă pentru că, contrar bărbatului, ea nu
percepe din punct de vedere temporal obstacolele care nu sunt în prezentul său.
Faptul că nu percepe obstacolele o face pe femeie să folosească un mers care să nu
fie influențat de lumea exterioară. Doar atunci când ajunge la un semafor, iar
acesta este roșu, doar atunci se blochează, lăsându-i pe toți uimiți prin frâna
neașteptată pe care o pune. Dar, pentru femeie, asta este regulă - semaforul devine
ceva important doar când intră în timpul său, adică în prezent. Atâta timp cât se
află în viitor nu are nicio importanță.
În ziua de astăzi, în industrie, femeia este utilizată pentru munci repetitive,
nu pentru că este mai puțin capabilă decât bărbatul, ci pentru că este mai capabilă
să repete ceva ce a învățat deja, care este deja catalogat și învățat.
Astfel, marile pianiste execută perfect cele mai dificile fragmente, dar pe
care deja le-au învățat, dar nu căutați o femeie care să cânte jazz, pentru că veți
găsi foarte greu una - găsirea unei serii de variante jazistice necesare pentru a face
în așa fel încât o bucată să nu semene niciodată cu alta este un proces anevoios
pentru o persoană care se inspiră mai mereu din trecut.
Femeia are o anumită tendință spre a nu-și programa viitorul, care însă este
indispensabilă pentru bărbat, care, fără programare nici măcar nu iese din casă. Să
mergi să privești vitrinele pentru că trebuie să se cumpere ceva, dar nu se știe ce
anume, este o acțiune care îl enervează la culme pe bărbat, pe când pentru femeie
este o activitate normală.
Același gest, făcut de un bărbat sau o femeie, prin urmare, are o semnificație
diferită.
Să lași mașina parcată într-un loc unde parcarea este interzisă pe două
rânduri și în mijlocul străzii, pentru bărbat reprezintă un act de impolitețe și
insolență față de libertatea celuilalt, pe când, pentru o femeie este doar aplicarea
propriei naturi:
"Dacă trebuie să mă opresc, mă opresc exact acolo... De ce să mă gândesc,
proiectându-mi viitorul în acele puține secunde care mă separă de parcare, că
vreun șofer, peste puțin timp s-ar putea să nu reușească să treacă prin spațiul
strâmt pe care eu i l-am lăsat la dispoziție? "
Această caracteristică se observă și din studiile statistice efectuate pe femei
și bărbați - există mai multe femei care studiază istoria și mai mulți bărbați care
studiază ingineria aerospațială.
Femeia se apără, spunând că bărbatul este prea previzibil și nu are
imaginație în actul trăirii. Bărbatul nu înțelege de ce, dacă trebuie să duci niște
documente la birou, mai întâi nu verifici înainte de a ieși din casă dacă le-ai luat pe
toate.

Unele persoane ar putea obiecta, afirmând că există exemple de bărbați și
femei care se comportă exact invers față ceea ce descriu eu aici.
Iată un exemplu:
Arturo Benedetti Michelangeli era cu siguranță un pianist excelent, un
executant perfect al bucăților scrise de alții, fără să facă vreodată o improvizație.
Toate concertele sale erau identice, într-un mod de-a dreptul canonic și spasmodic.
Dar pianistul era și homosexual, dând dovadă și de o mare anima în interiorul său,
în detrimentul unui animus sufocat de situații familiale, care pentru noi nu sunt
interesante acum.
Atenție! Nu este vorba despre ereditate parentală, ci de dezvoltări diferite de
animus-anima.
Astfel, când întâlnim anumite figuri feminine, care sunt foarte la modă
astăzi, cum ar fi femeia top-manager, descoperim în ele o anima castrată și o
tentativă, nu neapărat de a imita bărbatul, ci de a fi bărbat.
Analiza grafologică, în cazul acestui profil nu poate să ne păcălească.
Aceste persoane, care au o viziune atât de diferită asupra spațiului, dar mai
ales asupra timpului, atât în cazul bărbaților cât și a femeilor, care au animus și
anima diferite față de majoritatea oamenilor, se trezesc uneori în situația de a trece
prin problema Interferențelor Extraterestre.
Astfel, femeia, care se închide în ea însăși, gândindu-se la trecut, la mama sa
și la ceea ce este închis în mintea sa, dar care deja s-a petrecut, vede fenomenul
răpirilor extraterestre doar în prezent. Faptul de a nu-și putea imagina ceea ce se va
întâmpla data viitoare și mai ales ceea ce li se va întâmpla fiilor săi, o bagă pe
răpită într-o stare de agitație din care nu poate ieși cu ușurință de una singură.
Totuși, această situație o apără cumva de a-și face o idee clară în creier că aceste
experiențe se repetă cu scadențe regulate - faptul de a nu reuși să focalizeze situația
oricum produce în psihicul femeii răpite o anumită stabilitate care o ajută să
supraviețuiască în cotidian și să nu se gândească la ceea ce se va întâmpla.
În schimb, bărbatul percepe trecutul ca pe ceva deja trecut și se gândește că
trebuie să facă ceva, să se opună extraterestrului, să-l elimine cumva - își face niște
planuri, dar, neanalizând în profunzime experiențele trecute, nu este capabil să
dezvolte vreo strategie bază pe învățarea prin repetiție. Este obsedat de răpire și
încearcă să i se opună reactiv în fiecare zi. Cu cât ești mai masculin în interior cu
atât mai mult devii mai rebel, până ajungi să pui în scenă anumite manifestări care
pot conduce și la sfârșirea propriei existențe, ca refuz final la situația de răpire
extraterestră. Dar cu cât ești mai feminin, cu atât mai mult încerci să găsești un
compromis care, prin intermediul disonanței cognitive, îți permite să
supraviețuiești într-o situație atât de dramatică. Astfel, femeia transformă imaginea
extraterestrului în Fecioara Maria, pe când bărbatul se predispune să suprime
extraterestrul în sine.

Un răpit cu o anima dezvoltată va sublima răpirea într-o alegere pe care ar fi
făcut-o extraterestrul, alegându-l exact pe el pentru a-l însărcina cu vreo acțiune
bună în viitor, pentru care celelalte ființe umane nu ar fi demne. Astfel, procesul de
disonanță cognitivă induce ideea că omul ar fi în centrul situației, nu utilizează
modele religioase care nu sunt în rezonanță cu psihicul masculin și-l face pe răpit
să se simtă centrul de greutate al situației.
Masculul, mai ales cel cu puține mijloace culturale la dispoziție, are mai
multă nevoie decât femeia să primească respectul celorlalți, fie aceștia și
extratereștri.
O răpită cu un animus puternic va tinde chiar să lovească extraterestrul în
timpul răpirii, nedându-și seama că un astfel de gest este doar un mijloc de ușurare,
fiind o reacție cu totul violentă și masculină, capabilă să obțină ca unic rezultat
posibilitatea de a se elibera de puternica cantitatea de stres emotiv în tentativa de
reafirmare a propriei supremații teritoriale.

RĂPIȚII ȘI SEXUALITATEA

Activitatea sexuală a unui răpit rezultă că este puternic condiționată de
experiențele pe care le suferă împotriva voinței sale.
Femeia suferă un adevărat viol tehnologic. Pe parcursul vieții sale este luată
de mai multe ori, confruntându-se cu ideea că a fost fecundată de un fel de
mașinărie extraterestră, prin intervenția unor extratereștri mici (așa-numiții Gri,
care fac "munca murdară" în locul altcuiva). După câteva luni, tot într-un mediu
extraterestru, femeia va naște o creatură extraterestră, ajutată tot de o mașinărie.
Tipurile de extratereștri născuți sun cel puțin patru și trebuie să subliniez că, chiar
și după ce iese din hipnoză, femeia terestră are față de micul extraterestru născut,
fie o atitudine de protecție, fie una de posesiune:
"Era al meu și mi l-au luat..."
Chiar dacă ființa născută ar fi avut zece ochi și paisprezece cozi, asta nu ar fi
avut nicio importanță, pentru că instinctul matern nu ține cont de formă, ci reevocă
în mod atavic importanța substanței. Femeia va trăi o viață, pe parcursul căreia, va
crede că a fost privată de o maternitate care la care avea orice drept și va fi mereu
în căutarea unui fiu, pe care ea oricum l-a născut, dar nu se știe unde. În plus, în
psihicul ei feminin se va crea un raport negativ față de actul sexual procreator, pe
care ea îl va refuza apoi în mod inconștient pentru a evita decepția unei nașteri
pierdute și pentru a combate, tot în mod inconștient, aspectul violent și executat
împotriva voinței sale a violului extraterestru suferit.

Însă pentru mascul, trauma este legată de sexualitatea de la vârsta de
paisprezece - cincisprezece ani, când extratereștrii efectuează pe el o prelevare de
spermă, și continuă când răpitul este pus într-o situație erotică în care el nu se
poate mișca, dar poate avea erecție. O creatură ciudată, cu aspect feminin, practic îl
violează. Acest lucru, pentru mulți răpiți reprezintă primul raport sexual cu o
femeie. Știm cât de delicat este acest moment pentru mascul; faptul că el știe că se
află într-o situație de tip exogam, în care este blocat în mișcări și este forțat, contra
voinței sale, deci, fiind incapabil să gestioneze situația în sine, poate produce în el
un stres violent, urmat de refuzul activității heterosexuale pentru tot restul vieții
sale. Masculul, de fiecare dată când se va apropia de o femeie, se va simți violat,
chiar și de privirea sa, iar viața sa conjugală nu va fi una ușoară.
Femela extraterestră descrisă în hipnoză de către răpiții care au avut de-a
face cu ea se pare că are trăsături orientale; ei bine, masculii care au fost violați de
acest tip de femelă, preferă apoi orientalele, cu care ar dori să se cupleze din punct
de vedere sexual, dar când trebuie să pună în practică actul sexual se dovedesc a fi
aproape impotenți.
Răpiții ghidați spre o recuperare a propriei sexualități, în timpul parcurgerii
drumului care îi va conduce la a înțelege adevărata natură a violenței trăite, vor
observa pe propriul scrot o cicatrice făcută din trei punctulețe închise la culoare,
poziționate în formă de triunghi, pe care ei, sau mai bine spus inconștientul lor, îl
vor colega imediat la o anumită trăire de natură extraterestră.
Diferitele răspunsuri la aceste solicitări inconștiente produc reacții diferite în
viața sexuală a răpiților, în funcție de capacitatea pe care au avut-o aceștia în a o
ascunde sau de a o uita, ori să suprime trăirile din mediu extraterestru. Nu este
posibil să confunzi aceste trăiri cu evenimente fantastice imaginate de răpit.
Dincolo de prezența anumitor semne externe, vizibile pe corpul răpiților,
trebuie subliniat că "cei cei care nu sunt normali la cap", care sunt exact opuși
răpiților, își creează vise în care maniile lor de preamărire se revarsă și în faptul de
a fi ales, dar care îi produce acestuia plăcere, bucurie, complezență și satisfacție.
Însă răpiții nu au nicio dorință să fie aleși și încearcă să-și renege experiența
de tip exogam cu extratereștrii, să o ascundă, să fugă de ea și să o îngroape în cel
mai ascuns colț al minții.
Acum îi întreb pe "experți":
"O exista sau nu o motivație pentru acest tip de comportament diferit?"

RĂPIȚI FAȚĂ DE EI ÎNSĂȘI, RĂPIȚI DE PROPRIA MEMORIE

Raportul de separație care există între un răpit și o altă ființă umană este
doar o față a medaliei. Cealaltă față este o separație interioară, de care răpitul
suferă în fiecare zi, când se întreabă cine este, fără să știe ce să-și răspundă.
Răpitul tinde mereu să scrie "separat de literă" sau "lipit în mod fals", așa
cum spun grafologii. Cu alte cuvinte, e ca și cum pixul său, creând o desprindere,
tinde mereu să se ridice deasupra foii între o literă și altă literă a cuvântului. Acest
tip de scris este clasică pentru un subiect care nu știe să se lege pe el însuși cu ceea
ce propria ființă va fi după o clipă. În cuvinte mai simple, subiectul are dificultăți
în momentul în care scrie în a se recunoaște în ceea ce va fi el însuși câteva clipe
mai târziu, adică recontrolează permanent adevărat sa identitate, pentru că în
interiorul său simte că ceva nu este așa cum trebuie.
Încă o dată, psihologul sau psihiatrul, ar putea cădea în capcană,
convingându-se că subiectul din fața sa este schizofrenic, însă în realitate este
vorba de paraschizofrenie, un termen ce înseamnă - în partea opusă a schizofreniei.
În termeni grafologici este foarte ușor de înțeles că răpitul nu este
schizofrenic, pentru că adevăratul schizofrenic scrie într-un mod total diferit.
Nu vom face acum un tratat de grafologie a schizoidului, dar ar fi de dorit ca
psihologii să țină cont de părerea grafologilor înainte de a emite diagnostice ce ar
putea fi cu totul hazardate.
Dar care este adevărata bătălie care are loc în interiorul răpitului și de ce
acesta dă dovadă de niște caracteristici care l-ar putea face să semene, în mod
eronat, cu un schizoid?
În timpul acestor fenomene, utilizând PNL-ul am putut observa că, în mintea
subiecților răpiți era o zonă de memorie care nu permitea accesul și această zonă de
memorie, în care oricum se putea intra prin intermediul unei anumite solicitări (să
o numim password), era locuită de amintirile unei vieți extraterestre.
Modul de funcționare al acestei zone a minții a fost deja descris și s-a
afirmat că o astfel de zonă este populată nu doar de amintirile din viața
extraterestrului, dar și de cele ale transportatorilor (carriers), ființele umane care
au transportat precedent aceeași memorie extraterestră și care au fost utilizați ca
exact ca niște suporturi pentru back-up.
În această lucrare vom aprofunda tema "A te simți altcineva".
De-a lungul vieții răpitului, el necunoscând direct și conștient parola
(password) necesară pentru a accesa acea parte a memoriei, uneori o declanșează
în mod involuntar.
Creierul nostru este ca un computer care urmează permanent anumite
operațiuni matematice (niște iterații) care sunt necesare pentru a ajunge la soluția

celor mai diferite probleme. Astfel, din greșeală, este posibil ca traficul neuronal să
conducă la deschiderea porții în spatele căreia există memoria de viață a unei alte
ființe umane sau a unui extraterestru. Prin urmare, răpitul suferă adesea de flashback-uri, în care se vede fiind un altul, având și un alt nume!
Chiar și unele vise sunt foarte semnificative, dacă sunt citite cu această cheie
de lectură. Răpitul visează adesea că se află pe o altă planetă, fiind aproape mereu
caracterizat de prezența a două corpuri cerești pe cer și de vegetație foarte bogată și
foarte colorată.
Locuitorii sunt înalți, cu părul deschis la culoare și au cinci degete la mâini aceiași care apar apoi și în timpul răpirilor. În aceste vise, în momentul în care
subconștientul celui care doarme se relaxează, iată că inconștientul împușcă, fără
nicio milă, toate gloanțele pe care le are. Sau iată că înfloresc scene de viață de
acum mulți ani, din vremuri descrise în cărțile de istorie.
Situațiile și senzațiile sunt atât de adevărate încât se poate simți amintirea
senzației de frig sau rece, mirosul, zgomotul, gustul și orice altceva este necesar ca
noi să înțelegem că amintirile fac parte dintr-un bagaj real, caracterizat de aportul
tuturor celor cinci simțuri. Se știe că atunci când acest lucru se întâmplă, amintirea
trebuie clasificat ca reală, și nu ca indusă.
Așadar, cine visează așa ceva se află în fața unei amintiri absurde la nivel
conștient, care, dacă este analizată cu modelele mentale pe care le are la dispoziție,
îl va face să creadă că este nebun, cu psihoze disociative și personalitate multiplă.
Aceste amintiri pot rămâne inactive pe tot parcursul vieții, dar, din greșeală,
fără ca măcar să cunoască parola necesară pentru a deschide ușa acelei memorii,
subiectul oricum poate accesa date, informații, imagini, sunete și senzații cu totul
reale.
Există un alt eveniment, din cauza căruia este posibil ca memoria
extraterestră să iasă în față - este vorba despre un accident traumatic, un șoc
violent, capabil să producă ruperea vreunui proces neuronal.
Subiectul, sau mai bine spus creierul său, în aceste cazuri tinde să mute
procesele neuronale în altă parte, compensând astfel, măcar în mod parțial,
activitatea sectoarelor creierului.
Se poate întâmpla și ca el, după ce a suferit o operație chirurgicală sub doze
mari de anestezic, să fie conștient când se trezește, de o parte din amintirile de care
înainte nu era conștient. Anestezicele, care au capacitatea de a face astfel încât să
nu se simtă nicio durere fizică, înrăutățesc raportul dintre semnal și zgomotul de
fond din corpul uman, și, pe lângă toate acestea, mai au și caracteristica de a
distruge câțiva neuroni, astfel, creierul, după anestezie, încearcă să gândească
utilizând trasee pe care nu le utiliza înainte.

Am analizat un anumit număr de răpiți, pentru care accesul la memoriile
extraterestre a început să fie posibil ca efect secundar după o anestezie făcută în
timpul unei operații chirurgicale.
Ne aflăm în fața unor persoane care, în timp ce la nivel conștient nu
manifestă disfuncții disociative ale personalității, la nivel inconștient (și prin
analiza scrisului se observă – n.a.) dau dovadă de o incapacitatea în a ști cine sunt
ei în realitate:
Mereu m-am gândit că părinții mei nu sunt părinții mei adevărați...
Mereu am crezut că numele meu ar trebui să fie altul...
M-am gândit uneori că trăiesc pe altă planetă...
Nu se simt parte din această societate, pe care o refuză, considerând-o
barbară și ineficientă.
Adesea sunt vegetarieni și practică arte marțiale.
Iată că încep să apară răspunsuri la anumite întrebări ciudate, pe care răpitul
și le pune în legătură cu propria existență. Când el înțelege de unde vin toate aceste
senzații, înțelege și că nu este nebun și știe că poate să înfrunte viață într-un mod
mult mai concret. Devine conștient și de faptul că în interiorul creierului său, există
diferite minți, cu care trebuie să învețe să trăiască, dar de care se și poate folosi.
Trebuie să înțeleagă că adevărata ființă importantă este el. Extraterestrul cu
siguranță nu este cel important, pentru că are doar memoria sa găzduită de creierul
răpitului. Terestrul este cel important, pentru că el s-a născut aici, pe această
planetă.
Se demolează astfel, dintr-o singură lovitură, că visul superficial și fals,
conform căruia răpitul ar avea origini extraterestre - această părere l-ar putea
determina pe răpit să se creadă superior altora.
Această atitudine poate produce o compensație interioară în tentativa
disperată a răpitului de a se considera un ales, această tentativă fiind pusă în scenă
de disonanța cognitivă.
A face ordine în mintea răpitului înseamnă și să distrugi necesitatea acestei
minciuni dăunătoare din interiorul psihicului său; el își va recăpăta ca prin minune
adevărata și propria identitate terestră. În consecință, va înțelege repede că el este
cel de care au nevoie extratereștrii și nu contrariul, așa cum Dumnezeul creator din
Vechiul Testament are nevoie de oameni și nu viceversa.
Eul subiectului, frustrat până în acel moment, nu va mai avea nevoie să se
simtă un extraterestru, pentru că nu este adevărat că extratereștrii sunt cei mai tari
și a renunța la propria identitate îi determină pe răpiți să fie slabi, până în punctul
în care să devină paraziți în mâinile unor ființe care sunt exterioare planetei
noastre. Revendicarea propriilor origini întărește psihicul răpiților și le permite
acestora să trăiască următoarea răpire tot mai conștienți și să fie tot mai puțin
manevrabili.

STABILIZAREA RĂPITULUI

Dacă cele prezentate mai sus descriu psihopatologia unui răpit, sunt anumite
puncte fixe, care, după părerea mea, trebuie implementate, cum ar fi strategia de
limitare, pentru a-l stabiliza și a-l face capabil să trăiască răpirea, pentru că, pentru
moment, nimeni nu este sigur că poate să le oprească - asta reprezintă primul
punct, în legătură cu care nu trebuie să existe discuții. El trebuie să fie informat de
faptul că răpirea nu poate fi oprită, dar se poate trăi cu ea.
În plus, redobândirea amintirilor trăirilor îl ajută pe răpit să înțeleagă că:
1)Nu este nebun.
2)Ceea ce povestește s-a întâmplat cu adevărat.
3) Poate concura cu extraterestrul, pentru că are ceva ce extraterestrul nu are.
4)Nu are sens să se răzbune pe extraterestru, eventual poate să-l
compătimească pentru incapacitatea sa în a-i gestiona pe oameni.
5)Noi suntem proprii noștri stăpâni și nu ne aflăm în proprietatea lor.
6)Noi putem se ne salvăm atât pe noi, cât și pe ei.
7)Ei au pierdut deja o bătălie, condiționată de o lege dictată tot de ei, pentru
că în Univers nu există nicio lege, decât cea a timpului - într-o zi toate vor ajunge
la un sfârșit, chiar și extratereștrii.
8)Uneori noi suntem mai conștienți decât ei, iar asta lor le provoacă teroare!
9)Chiar dacă ceilalți nu înțeleg situația răpiților, aceștia din urmă sunt atât
norocoși, cât și ghinioniști, ca două fețe ale unei singure medalii - duc crucea
răpirilor, dar asta le oferă posibilitatea să trăiască și să vadă, dincolo de propriul
nas, grandoarea Universului.
10)Nimeni nu este identic cu altcineva.
Cu aceste reguli în minte, răpitul devine o forță a naturii, înțelege esența
lucrurilor și le înfruntă cu o forță pe care nu ar fi găsit-o în nicio altă parte, în
speranța că, într-un viitor apropiat, această bătălie pe care trebuie să o ducă poate fi
câștigată, poate chiar de către răpiți.

UITARE ȘI VINDECARE

Se poate să te vindeci de sindromul abduction?
În fond, răspunsul la această întrebare este rezultatul cercetărilor mele și e și
cel pe care vor să-l știe răpiții. Răspunsul este cu adevărat simplu: NU! Nu te poți
vindeca de sindromul abduction, pentru că răpitul nu este bolnav, deci, fiind o
persoană sănătoasă la cap, în sensul cel mai larg al termenului, nu poate și nu
trebuie să se însănătoșească. Dar ce înseamnă asta?
Răpitul, când vine după ajutor, are două probleme, care până la urmă este
doar una - pe de o parte vrea să știe dacă ceea ce crede că visează este real, iar pe
de altă parte, după ce devine conștient de noțiunea de realitate, vrea să știe cum se
poate elibera de coșmarurile sale reale.
Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să înfrunte problema în mod
concret.
Ce se înțelege astăzi prin termenul "boală" și când te însănătoșești?
Boala, după medicina occidentală reprezintă, din păcate, doar o proastă
funcționare a corpului, care, ca și când ar fi o simplă mașinărie, trebuie reparată,
trebuie să i se înlocuiască piesele sau trebuie să se intervină asupra acelor
funcționări proaste.
În realitate, lucrurile nu par să fie atât de simple. De fapt, se pare că am uitat
cu totul de gândul creator, specific creierului nostru.
Azi se tinde să se creadă că creierul nostru are funcții de analizator al
gândului, nu și de creator al gândului. Tot ceea ce gândim ar deriva din analiza
lucrurilor care vin din exterior, numiți stimuli, și fiecărui stimul îi corespunde un
răspuns al sistemului nostru de gândire. Nimeni nu a vrut să ia în mâini această
problemă, care este însă extrem de interesantă și care are de-a face cu creativitatea
noastră.
Creierul nostru creează încontinuu - acest proces creativ este cel care-l face
om să fie diferit. Spun asta pentru că consider că multe dintre bolile umane își au
originea în psihosomatică, adică se nasc pentru că soma (corp) ființei umane
interacționează cumva cu mediul și îi permite acestuia să ne îmbolnăvească. Boala
nu este altceva decât o oglindă a stării de sănătate a minții noastre.
Bineînțeles că oamenii se îmbolnăvesc pentru că există un motiv fizic
adevărat în a se îmbolnăvi, dar doar dacă creierul și mintea vor, în mod inconștient,
să se îmbolnăvească. Astfel s-ar predispune să fie mai vulnerabili la anumiți viruși
sau la anumite situații care produc o proastă funcționare a corpului.
Cauzele pentru acest lucru pot fi multe - dorința de a ne autopedepsi, dorința
de a fi iubiți pentru că suntem bolnavi, dorința de a muri, ideea de a pedepsi pe
cineva prin propria suferință,etc. Acest tip de situație, în care corpul nu mai

funcționează bine, ar fi, deci, legat de psihopatologie și nu doar de o patologia
medicală.
În timp ce în orient această idee este prețuită de milenii, în occident se
presupune că mașina este ceva à la Piero Angela, caracterizată de simple
răspunsuri la stimuli, cu totul previzibile pe baza unor reguli fixe.
Acest tip de viziune asupra realității poate că nu este atât de îndepărtată de
realitatea faptelor, dar omite un parametru fundamental, reprezentat de dorința de a
fi bolnavi, un parametru care depinde de creativitatea EU-lui nostru adevărat, care
face ce vrea din noi și care nu dă doi bani pe bolile adevărate.
Un Daimon, sau un demon interior, à la Hillman, care decide dacă trebuie să
ne îmbolnăvim sau nu, este responsabil de existența unei voințe interioare de a fi
bolnavi. Știința oficială crede că o persoană s-a vindecat de o boală când nu mai
simte simptomele - cu alte cuvinte, când a uitat de ea.
"Dacă uiți de problemă, uiți și de boala care are legătură cu acea
problemă..."
Dar a uita nu înseamnă a te vindeca - a uita înseamnă a ascunde o problemă
în pliurile psihicului nostru. Astfel, ne convingem că ne-am vindecat, dar cel mult
am refuzat să înțelegem natura bolii sau a problemei cu care aceasta are legătură.
De câte ori nu auziți:
"Vreau să uit acea perioadă din viața mea, care era plină de suferință..."
După părerea mea acest raționament este cu totul greșit, pentru că te vindeci
în momentul în care aceasta a fost înțeleasă total, înțelegându-se ce anume a
provocat-o și de ce - a încerca să asociezi răpirile extraterestre cu o boală este
greșit, pentru că realitatea faptelor contestă, în fiecare moment, această ipoteză.
Nu are sens să vă bizuiți pe o expectativă de vindecare a unei boli, pentru că
doar o expectativă de înțelegere a faptelor care s-au întâmplat în mod real îl poate
conduce pe subiect să înfrunte, într-un mod pe cât se poate de pozitiv, neplăcerile
pe care le produce această problemă.
Medicina actuală îi propune răpitului, care este considerat un psihopat, să
uite, să nege conținutul "fanteziilor" sale, pe când eu spun că salvarea, adică
vindecarea, stă în a-și aminti în mod detaliat toate momentele traumei create de
răpiri și în a înțelege și cele mai mici amănunte, pentru a continua să conviețuiască
cu acea realitate care în prezent este tipică răpiților, dar care, în curând, ar putea
privi întreaga umanitate.
Experiențele traumatice nu trebuie uitate, ci trebuie înțelese și ținute minte,
pentru că și în acestea există ceva ce poate duce la un progres; a refuza să suferi
înseamnă a refuza să crești. Astăzi suferința este interpretată ca ceva ce trebuie
refuzat, iar generațiile tinere studiază puțin, pentru că a studia și a înțelege
înseamnă a suferi; părinții familiilor moderne își lasă copilașul în fața televizorului,

astfel încât acesta să fie mereu mulțumit și să nu-i deranjeze, dar acesta nu va
învăța nimic și va crește ca un lobotomizat.
“Fericiți cei săraci cu duhul, ca a lor este împărăția cerurilor”
Pentru Dumnezeu! Acest regat să stea cât mai departe cu putință de noi,
pentru că, pentru a-l cuceri trebuie să fim cretini. Dumnezeu să-și păstreze, dacă
vrea, un regat de cretini și să le lase altora un infern cald, bun și indestructibil.
Deci nu trebuie să uităm, să sublimăm, să reinterpretăm în mod fantastic, ci
trebuie să percepem realitatea așa cum este, fără să ne abandonăm fantasmagoriilor
religioase sau credințelor de posesiuni diabolice; trebuie să trăim trauma și să o
recunoaștem ca experiență proprie și personală, fără ascunzișuri gen psihoterapie.
Aceasta este părerea mea și pentru mine reprezintă salvarea răpitului din
ghearele unui necunoscut, care ar trebui să rămână așa, dacă ne luăm după ce spun
serviciile secrete, știința oficială, ignoranții și extratereștrii aliați cu guvernanții
noștri.

CONCLUZII PARȚIALE

Dacă la o terapie psihologică s-ar prezenta un caz cu caracteristicile care au
fost enumerate până acum, sfătuiesc, ca înainte de a considera subiectul ca fiind
nebun de legat, acesta să fie supus unei vizite ORL, pentru că, dacă el prezintă
fractura la nivelul osului sfenoid, asta ar putea însemna că ceva a încercat să-i
invadeze în mod fizic creierul.
În caz că rezultă pozitiv, probabil că a suferit de-a lungul vieții sale și
pierderi de sânge din nara dreaptă.
Într-un astfel de caz, aș cere o consultație mai aprofundată înainte de a-i
prescrie Prozac.
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SINDROMUL DE FALSĂ RĂPIRE

Mă ocup de răpiri de aproape șaptesprezece ani și mi-am dat seama că pe
lângă situațiile reale de Interferențe Extraterestre, există și un subprodus al acestui
fenomen.
Este adevărat că în acești ultimi ani, radioul, televiziunea, cinematografia și
ziarele au mediatizat, de altfel în cel mai rău mod cu putință, problema
extraterestră, iar acest tip de informare falsă a produs în mass-media o anumită
idee că răpirile sunt fructul unor comportamente schizoide din partea unor
persoane care au probleme psihice grave.
În realitate, lucrurile nu stau așa, sau mai bine spus nu stau deloc doar așa.
Fenomenul răpirilor, pentru cercetătorii care au depus un minim efort în
acest sector, este cu totul real.
Și mai este adevărat că subiecții cu puternice perturbări psihice s-au hrănit
cu știrile despre sindromul de abduction (SDA), alimentându-și astfel fricile și
incertitudinile.

Trebuie să clarificăm diferențele care există între sindromul de falsă răpire și
un sindrom de răpire, pentru că această situație aparține de domeniul celor se
consideră experți în funcționarea creierului uman, dar care în realitate, în ceea ce
privește acest subiect, își demonstrează toată ignoranța de care sunt capabili.
Astfel, anumiți psihiatri s-au dezechilibrat un pic cam mult în a clasifica
sindromul de abduction ca fiind un sindrom de schizofrenie acută, confundându-l
adesea cu sindromul de răpire falsă.
Deci, cum se pot diferenția cele două aspecte, care pentru ochii
neexperimentați lasă impresia că se pot suprapune? Spunând foarte clar care sunt
diferențele dintre aceste două sindroame și prezentând caracteristicile specifice
fiecăruia.
Falsul răpit are mereu un raport optim cu răpitorii săi extratereștrii.
"Extratereștrii sunt buni și l-au ales pe el pentru ceva care nu este foarte clar,
dar care va fi clarificat în timp, de-a lungul următoarelor răpiri" - asta îi spun chiar
extratereștrii.
Extratereștrii și răpitul au un raport pozitiv. Bărbații și femeile nu se
diferențiază în analiza fenomenului, dar ceea ce-i unește este viziunea religioasă a
fenomenului ufologic pe care îl trăiesc. Extratereștrii sunt văzuți mai mult dintr-un
punct de vedere cu precădere divin, ca ființe superioare, decât unul tehnologic.
Subiecții care sunt victimele acestui sindrom de falsă răpire, la nivel mental
sunt caracterizați de lipsa spiritului critic și a unei minime culturi, sunt cu toții
religioși, unii în felul lor, și cred că divinitatea i-a ales pentru dintr-un motiv
oarecare, pentru care aceștia trebuie să fie considerați speciali - speciali în sens
pozitiv, bineînțeles.
Am dat peste tineri, cu vârsta între 15 și 17 ani, convinși că nu valorează
prea mult în mediul familial, și care sublimă lipsa de interes față de ei din partea
părinților cu cea pe care ar putea-o avea față de el extraterestrul. Deci,
extraterestrul devine tatăl spiritual al băiatului, și, în fantezia acestuia din urmă,
nu-l abandonează niciodată; și nu-l abandonează mai ales în acele momente în care
figurile parentale sunt absente.
Acest aspect îi unifică pe falșii răpiți cu cei care cred că o văd pe Fecioara
Maria, figură în care, mai ales femeile, își văd propria mamă, nu doar pe cea
spirituală, dar și pe cea fizică, figură care în viața reală este absentă sau nu este la
înălțimea așteptărilor falsului clarvăzător.
Există bărbați și femei adulți care sublimează lipsa de interes față de ei din
partea sexului opus, prin contacte cu ființe extraterestre, bineînțeles că de sex opus.
Extratereștrii nu numai că sunt asociați cu perfecțiunea mentală, dar și cu
măreția fizică. Multe dintre aparițiile Ființelor de Lumină se pot încadra în acest
sindrom, chiar dacă nu toate cazurile sunt explicite. Nu lipsesc descrierile
raporturilor sexuale dintre falșii răpiți și extratereștri.

Cel mai mult trebuie să se țină cont de comportamentul narcisist al
subiectului, care consideră că se află în centrul atenției extratereștrilor-zei, pe când,
în realitate, dacă zeii ar exista cu adevărat, nu și-ar pierde vremea cu noi, niște
tereștri nesemnificativi.
Ideea de recuperare a autoreferențialității pe care o are falsul răpit este foarte
ușor de recunoscut, pentru că el tinde să se pună mereu pe el însuși în centrul
povestirilor sale:
"Extratereștrii mi-au spus...extratereștrii mi-au făcut...extratereștrii vor face
astfel încât eu...când se vor întoarce să mă ia..."
Trebuie să ținem cont că în ziua de astăzi persoanele vor cel mai mult să fie
recunoscute de alții - să fie recunoscute în rolul lor de fii, părinți, profesioniști,
amanți, etc. și de câte ori lipsește această recunoaștere, se declanșează sindromul
de falsă răpire, pentru că subiectul tinde să reacționeze la această carență creând el
însuși o figură fantastică, care să-l recompenseze și să-l recunoască în câmpul
afectivității, al muncii, al relaționării sociale și orice alt domeniu.
Diferența subtilă dintre un răpit fals și un răpit adevărat constă deci în faptul
că primul știe cine este, dar se consideră prea puțin stimat de ceilalți, în realitate
pentru că el însuși se subestimează la nivel inconștient. Crezând efectiv că
valorează puțin și nu merită stima colegilor săi, el își creează o figură, de obicei din
alt plan, uneori mistic, divin, extraterestru, care să poată substitui iubirea pe care
practic nu o obține din partea lui însuși.
Însă adevăratul răpit, nu știe cine este în realitate și se prezintă cu grave crize
de identitate a personalității. Aceste incertitudini asupra identității sale profunde
pot fi recunoscute în frazele pe care acesta le pronunță:
"Nu știu...uneori mi se pare că provin de pe altă planetă...Mereu am crezut
că părinții mei nu erau părinții mei adevărați...Ființele umane îmi provoacă
greață și eu nu am nimic de-a face cu ei..." și acestea nu se datorează unor
probleme de schizofrenie, de altfel cu totul absente, cum demonstrează probele
grafologice ale subiecților, ci se datorează cu totul altor experiențe pe care răpiții
le-au trăit de-a lungul vieții lor.
Dar despre acest aspect al problemei nu vreau să vorbesc acum, pentru că
aici mă interesează să evidențiez cum este posibil să se deosebească cele două
sindroame, în mod ușor și exact.
Adevăratul răpit nu este niciodată religios dintr-un punct de vedere catolic,
ci din contră, catolicismul îl scârbește, pe lângă asta, nu vrea să aibă nimic de-a
face cu extratereștrii, chiar dacă, la o primă abordare, oscilează între două atitudini:
"...mi-ar plăcea ca ei să se întoarcă...dar dacă se întorc îmi este frică..."
Falsul răpit are doar o atitudine extrem de pozitivă față de extratereștri, speră
ca ei să se întoarcă cât mai curând, și, uneori, să-l ia cu ei, vrând prin asta să exalte

simbolismul premiului, premiu pe care umanitatea întreagă i-l neagă, dar pe care
extratereștrii sunt dispuși să i-l ofere, recunoscându-l ca pe o ființă superioară.
Dar cărui lucru se datorează până la urmă dihotomia atitudinii de fond pe
care un răpit real o are față de extratereștri? Multor factori, dar unul dintre ele ar fi
că extratereștrii, dacă pe de-o parte îi fac ce vor răpitului, împotriva voinței sale,
terorizându-l de moarte, pe de altă parte încearcă să-l țină subjugat, uneori prin
promisiuni false.
În legătură cu asta trebuie ținut cont și de componenta multirasială a
extratereștrilor. Majoritatea răpiților au intrat în contact cu mai multe rase, unele cu
totul ostile, altele indiferente și altele care inspiră încredere, însă în spatele unei
cortine de incertitudini, pe care chiar răpitul însuși le extrage din trăirile sale:
"Dădeau impresia că țin la mine, dar uneori mă gândesc că nu este
adevărat...e ca și cum ar vrea să mă facă să cred că țin la mine, dar în realitate
este doar un teatru..."
Falsul răpit nu are dubii - extratereștrii sunt buni și țin la el. Dar falșii răpiți,
când povestesc experiențele lor, nu au amintirea senzațiilor din sfera emoțională,
dând dovadă că le lipsește o parte importantă a amintirii.
Se știe că o amintire falsă poate fi deosebiră de una adevărată, pentru că cea
adevărată, contrar celei false, are și senzațiile, emoțiile și tot bagajul simțurilor,
care au înregistrat mirosuri, temperaturi, culori, texturile materialelor atinse,
gusturi, etc. În plus, răpiții falși, testați prin hipnoza regresivă, nu își amintesc
nimic, comparativ cu cei adevărați, care își amintesc.
Chiar și răspunsurile Testului de Autoevaluare (TAV) sunt total divergente,
în sensul că răpiții reali răspund pozitiv la întrebări, pe când cei falși răspund
negativ, fără să mai vorbim despre probele obiective (cicatrice, implanturi, amintiri
specifice), care lipsesc cu totul la cei care sunt falși răpiți.
Există deci, trei tipologii diferite de abduction:
• prima este sindromul adevărat de abduction (SDA)
• a doua este sindromul de falsă răpire (SDFA)
• a treia situație este simptomatologia de absență totală a trăirilor, fie ele
reale sau imaginare, în legătură cu o răpire.
Mi se pare că până astăzi, experții din acest sector, ufologii, psihologii sau
psihiatrii, nu s-au deranjat să facă vreo diferență din acest punct de vedere, și, ca
de obicei, acest lucru mi-a revenit mie.

CAZUL UNUI FIU UNIC ȘI A UNUI TATĂ DOMINATOR
Într-o zi vine la mine un tânăr, înscris la Facultatea de Fizică, în anul I, care
mă cunoștea de ceva timp și cu care chiar vorbisem un pic despre cercetările mele
în legătură cu răpirile extraterestre.
Îl cunoșteam de câțiva ani, dar nu-mi vorbise niciodată despre cazul său.
În acea zi s-a confesat și mi-a povestit că merge la psiholog de vreo zece ani.
Mi-a spus că înainte mersese la alt psiholog, care, la fel ca și cel din prezent,
nu reușise să-i rezolve problemele.
Mi-a spus apoi, că la vârsta de doi ani și jumătate, fusese dus pa psihiatrul
infantil pentru niște crize foarte puternice, iscate fără un motiv aparent.
Mă întreba, ca urmare a unor senzații fizice și psihice de-ale sale (vise
deosebite, momente de frustrare și de panică puternică), dacă nu cumva fusese
răpit de extratereștri.
Mă întreba dacă starea sa de rău se datora unor motive exogene planetei
Terra.
Băiatul cunoștea cercetările mele și asta mă punea în dificultate în a-l trata
ca pe ceilalți, pentru că putea să se fi lăsat influențat de conferințele mele.
Oricum, am purtat cu el niște discuții preliminare și acesta mi-a povestit
visele sale. Unul dintre vise era cu totul deosebit - el visa foarte des că este mic și
că se joacă cu un fel de camionaș.
La un moment dat camionașul i-a căzut pe pământ...
Băiatul era îngrozit de această scenă și a început să plângă în timp ce-mi
povestea, dar fără să cunoască la nivel conștient motivul.
Lăsa impresia că are amintiri despre o viață extraterestră (dar numai cu
privire la Gri, ceea ce în cazurile mele nu apărea), susținea că este pasionat de
astronomie de mic și că simțea că aparține de o altă lume - pe lângă asta, nu reușea
să se integreze în lumea reală, având dificultăți cu partenerele sale în domeniul
sexual, dar și în relaționarea cu prietenii săi.
Nu reușea niciodată să termine ceea ce începea, chiar dacă la început lucra
cu entuziasm și ardoare.
Era de ajuns ca cineva să facă un mic reproș pentru a-l determina să cadă
într-o criză depresivă foarte gravă.
Diagnosticul psihiatrului era schizofrenie compulsivă.
După ce am vorbit cu mama și cu psihologul actual, mi-am dat seama că nu
ne aflam în fața unui răpit, ci în fața a ceva ce medicina actuală nu a știut să
înțeleagă.
Trauma declanșatoare era foarte evidentă și într-o ședință de clarificare i-am
expus-o băiatului (Psihiatria și Psihologia modernă nu sunt de acord cu modul meu
de a proceda, dar ca să vorbesc despre acest lucru ar dura prea mult și ar fi

plictisitor, deci voi amâna pentru altă dată discursul despre raportul dintre subiectul
traumatizat și rezolvarea traumei).
Figura unui tată autoritar, care nu este niciodată dispus să-și vadă fiul
greșind și cea a unei mame cu totul supusă, m-au condus, împreună cu alte
elemente, să văd situația într-un mod cu totul diferit.
Am descoperit, și cu ajutorul mamei, că episodul "camionașului" nu a fost
un vis, ci o realitate uitată de tânăr și astfel am încercat să interpretez
evenimentele:
"Acum îți voi povesti cum cred eu că s-au petrecut lucrurile. Iar dacă
lucrurile stau așa, inconștientul tău le va recunoaște ca fiind adevărat ceea ce
spun, altfel ți se va părea că eu greșesc, pentru că realitatea obiectivă se află în
interiorul tău și numai tu poți ști răspunsul corect.
Tu erai mic și într-o zi te jucai cu camionașul tău, iar la un moment dat
acesta a căzut pe jos. În acel moment s-a deschis pe neașteptate ușa de la camera
ta și a intrat tatăl tău, care, dându-și seama că ai scăpat camionașul, s-a supărat
pe tine, a luat camionașul și, într-un acces de nervi, l-a izbit de perete, rupându-l
în mii de bucăți. Ceea ce a făcut tatăl tău în acel moment nu a fost doar să strice
jucăria ta, ci a stricat-o într-un moment în care acesta reprezenta pentru tine un
obiect tranzițional, asupra căruia tu îți revărsai iubirea, așa cum credeai tu că
tatăl tău ar fi trebuit să facă cu tine, dar, din cauza incapacității sale, el nu știa
cum să facă asta.
Deci, tatăl tău nu a izbit de perete o simplă jucărie, ci astfel l-a stricat și pe
fiul său. De acolo, peste câțiva ani, fiul va dezvolta instincte ucigașe față de tatăl
său."
Tânărul a izbucnit într-un plâns infernal în timp ce eu îi spuneam că, din
fericire, extratereștrii nu au aveau nicio legătură în cazul său și că problema sa se
putea rezolva mult mai simplu decât o Interferență Extraterestră.
El, la câteva ore de la discuția noastră, după ce s-a gândit la tot ce ne-am
spus, mi-a trimis un mesaj telefonic care suna așa:
"Mulțumesc! Este exact cum spui tu. Mi-ai salvat viața!"
Dacă ai identificat cauza unei probleme nu înseamnă că ai eliminat problema
în sine, ci înseamnă că te afli la jumătate de drum - din acest moment mai departe,
din punct de vedere instituțional, nu era de datoria mea să continui.
Băiatul nu termina niciodată ceea ce începea pentru că, imediat ce ar fi
terminat ceva, ar fi fost supus înfricoșătoarei și insuportabilei judecăți paterne, cu
posibilitatea redeschiderii rănii traumatice din acea zi din copilărie. Pe parcursul
celor douăzeci de zile în care am discutat, tânărul abandonase cu succes toate
terapiile psihiatrice impuse de medici.

O VOCE ÎN URECHEA DREAPTĂ

Vine la mine o doamnă, după ce a mers pe la foarte mulți specialiști, unii
dintre ei fiind specialiști chiar și în știința paranormalului, dar fără ca cineva să-i
rezolve definitiv problema. Doamna auzea niște voci, în general două, în interiorul
urechii drepte și, într-un moment din viața sa, s-a întrebat dacă aceste voci nu ar
putea proveni de la un microcip implantat de cineva pentru a o controla. În
realitate, măsurătorile efectuate de un grup valid de cercetători din Bologna, cu
care eu colaborez în mod activ, evidențiaseră că nu exista niciun microcip, chiar
dacă, într-o anumită situație, fusese înregistrat un sunet asemănător cu vocea
umană chiar în interiorul urechii drepte. Într-o discuție cu doamna în cauză, după
ce am citit raportul medicilor, am început cu întrebările mele obișnuite, la nivel de
PNL, am încercat să înțeleg exact care erau răspunsurile sale corporale și
comportamentale. Am aflat că vocile, pe care doamna le auzea de-acum de ani de
zile, păreau să aparțină rudelor sale - a tatălui său și a unei surori. În plus, doamna
auzea aceste voci de când avusese o certă cumplită cu toți membri familiei sale.
Era destul de clar din mișcările pe care doamna le făcea în timp ce răspundea la
întrebări, că era vorba despre o puternică interferență din partea familiei sale cu
privire la relația pe care ea o avea la momentul respectiv cu un amic de-al său.
Ceva ce doamna nu vroia să spună făcuse astfel încât această relație să se întrerupă
contra voinței sale. Aceasta a fost urmată de o ceartă puternică, iar apoi au apărut
vocile în ureche, despre care doamna spunea:
"Au scopul de a mă controla în permanență - unde merg, ce fac, etc. Dacă
nu sunt părinții mei, care de altfel acum sunt morți, atunci ar putea fi vreun
extraterestru sau vreun experiment militar..."
Doamna mi-a atras atenția și asupra unei operații chirurgicale pe care a
suferit-o cu câțiva ani înainte pentru extirparea uterului. Ea credea că această
operație este legată cumva de vocile din ureche. În timp ce vorbea, își mișca
privirea în direcția care indica activarea mecanismului de recepție a vocilor
interioare, asemenea celor care vorbesc cu ei înșiși, în interiorul lor (R. Bandler, J.
Grinder în IPNOSI E TRASFORMAZIONE, pag.250, Astrolabio, Roma,1983) - era
chiar ea cea care producea sunetele pe care le asculta în acel moment. Femeia căuta
toate dovezile și explicațiile posibile și imposibile, prefăcându-se că vrea să
găsească adevărata cauză a acestui deranj urlător intern; spunea că vrea să găsească
o rezolvare pentru această problemă, dar în realitate nu dorea să devină conștientă
de trauma care produsese apariția vocilor. Și în acest caz i-am spus doamnei foarte
sincer ce părere am despre situația sa:

"Acum vă voi spune cum s-au petrecut lucrurile după părerea mea.
Dumneavoastră ați rămas foarte tulburată de intervenția familiei dumneavoastră
în vița dumneavoastră sentimentală și îi acuzați pe membrii familiei că nu
v-au permis să fiți o femeie fericită și mamă a unor fii. Din acea zi dumneavoastră
v-ați urât familia și vocile lor. Nu ați încetat să-i urâți nici măcar pentru o clipă,
până ați ajuns să vă bucurați în mod masochist de retrăirea durerii pe care v-a
provocat-o acea situație (doamna care o grafie caracterizată de o parafă, numită de
anumiți autori "a masochismului". Beretta în LA SCRITTURA, Sonzogno, Milano
1993; M. Maero în IL TEST DELLA SCRITTURA, ANIPADS, Torino, 1984).
Singurul mod de a retrăi încontinuu acea durere, care vă dă satisfacția de a
reînnoi, într-o roată temporală infinită, ura pentru rudele dumneavoastră, constă
în a reproduce pentru totdeauna vocile lor în urechea dreaptă. Doar așa vă veți
putea aminti și reînnoi în fiecare zi ura față de cei care v-au împiedicat să aveți o
viață afectivă adevărată."
Doamna m-a privit, s-a gândit la asta în tăcere pentru câteva clipe, apoi mi-a
spus: "Da. Poate. Dacă în interiorul meu nu există niciun microcip, poate că...este
așa cum spuneți dumneavoastră. Bineînțeles, sunt de acord cu ceea ce spuneți."
În concluzie, am îndemnat-o pe doamnă să se privească cu sinceritate în
interior și să găsească răspunsul corect, fără să lase nimic de-o parte.

EXTRATEREȘTRI PERTURBATORI ȘI FENOMENE PARANORMALE

Într-o zi, am mers într-un oraș din nordul Italiei să vorbim cu o tânără
doamnă care, de ceva timp, avea parte de turbulențe foarte mari. Îmi spunea că în
casă sertarele se deschideau singure, luminile se aprindeau singure și apoi se
întâmplau tot felul de lucruri ciudate. Totul a început să se întâmple de când ea a
văzut într-o seară două figuri luminoase în camera sa. Femeia era foarte religioasă
și susținea că putea fi vorba de Iisus, sau de extratereștri buni care au venit s-o
salveze.
Ea se ruga foarte mult. Extratereștri, sau cei care erau cauza evenimentelor
de natură paranormală care se petreceau în casa ei, pentru că, înainte de apariția
lor, cu câțiva ani în urmă, totul era în regulă. Femeia, tânără și prea puțin educată,
avea o fiică și trăia cu mama sa, într-un context psihologic de genul "primul tip de
femeie după Neumann", unde figurile masculine erau cu totul absente. După
primele întrebări, a ieșit imediat la suprafață o trăire în care ea povestea că în
copilărie a fost violată de unchi.

Analiza grafologică evidenția această posibilitate. Chiar și modul în care se
îmbrăca femeia - în nuanțe puternice de roșu - și machiajul puternic, reprezentau
prodromul unui proces de castrare a propriului animus (partea sa masculină).
Fenomenele ciudate începuseră când ea, într-o seară, se apucase să se roage
intens pentru că vroia să-și ierte unchiul pentru ceea ce îi făcuse în copilărie.
Din acel moment nu a mai putut să trăiască normal, pentru că rugile sale
atrăseseră atenția extratereștrilor care doreau să o ajute. Exista o contradicție
evidentă în declarația că extratereștrii pe de-o parte o ajutau, iar pe de altă parte o
deranjau, dar femeia nu ținea cont de asta. Și în acest caz, ca de obicei, am expus
concluziile cercetării mele direct celei interesate.
Trauma provocată de violența carnală suferită era probabil cauza pentru tot
ce se întâmpla. Ea, fiind foarte religioasă, încercase să se roage pentru a-și rezolva
problema.
Prin iertare, a crezut, conform normelor catolice, că se putea elibera și de
angoasa amintirii acelei experiențe. În realitate, femeile tind să se culpabilizeze
când sunt violate, și, încercând să ierte, ea credea că putea îndepărta și cauza
propriei suferințe, ștergând vina pe care o produsese violul. Ea încercase, dar, după
rugăciuni, era clar că ceva nu funcționase. Inconștientul său nu accepta niciun fel
de iertare pentru ceea ce se întâmplase și se rebela față de însăși ideea de iertare.
Astfel, acestuia nu-i rămânea decât să creeze artificiul venirii extratereștrilor, sau a
lui Iisus în persoană, pentru a o ajuta să ierte pe cineva, pe care în realitate ea nu
avea nicio intenție s-o ierte. Am sfătuit-o să meargă la câteva ședințe la psiholog,
sperând că lipsa aproape totală de cultură nu i-ar fi blocat drumul către o înțelegere
mai profundă față de ea însăși, mereu necesară pentru a recăpăta complet conceptul
de realitate.
Am relatat aceste episoade pentru a demonstra că eu nu cred mereu că
licuricii sunt lanterne și nu am chef totdeauna să văd OZN-uri și extratereștrii în
spatele fiecărui vis sau comportament anormal. Trebuie însă să subliniez că marea
majoritate (cam 96% ) a celor care mi s-au adresat aveau cu adevărat probleme de
Interferențe Extraterestre, probleme pe care astăzi nicio structură medicochirurgicală sau de sănătate mentală nu este capabilă să o înfrunte.
Dar și mulțumită numărului mic de cazuri anormale, am putut totuși să
evaluez mai bine, și apoi să-i recunosc pe adevărații răpiți de cei care sunt afectați
de sindromul de falsă răpire (SDFA). În realitate, aceste cercetări se fac prin
experimentări la locul faptei, nu în spatele unui teanc de cărți, adunate pe un birou
pentru a crea o barieră de netrecut între analist și pacient!

TEST DE AUTOEVALUARE (TAV - rev. 4.3)

În studiul fenomenelor de Interferență Extraterestră (IE), am realizat o
procedură specifică, care prevede efectuarea unui interviu preliminar împreună cu
presupusul răpit, pe parcursul căruia, se încearcă a se stabili dacă subiectul a fost
cu adevărat răpit, sau dacă are dereglări de tip schizoid.
Unul dintre primele teste la care este supus noul subiect constă într-un set de
întrebări la care acesta trebuie să răspundă. Dacă acesta răspunde pozitiv la zeci și
zeci de întrebări, atunci începem să credem că cel pe care îl analizăm s-ar putea să
fi fost obiectul interesului din partea unor entități extraterestre și se continuă cu alte
tipuri de teste.
Testul, sau mai bine zis seria de întrebări care trebuie puse potențialului
răpit, s-au născut din necesitatea de a ști rapid dacă se merită să continuăm
investigația, sau dacă este cazul să-i spunem subiectului că, spre norocul său, nu a
avut nimic de-a face cu extratereștri.
Un astfel de examen rapid a fost necesar pentru că numărul mare de
persoane pe care trebuia să le analizăm ne obliga să oferim un răspuns sigur într-un
timp foarte scurt. Iar unul dintre principalele scopuri pe care le urmăream era
tocmai acela de a-i comunica imediat subiectului ce părere avem despre cazul său.
Nu ne putem permite să adoptăm metode tendențioase, neclare, lungi și mai
ales ineficace, ca cele utilizate de unele grupuri ufologice care, fiind formate din
diletanți incompetenți în ceea ce privește aceste tematici, nu sunt capabile să ofere
răpitului niciun răspuns serios.
Ceea ce vreau să spun este că în ultimi ani am fost solicitat pentru a rezolva
cazuri de răpire care, deși fuseseră deja analizate de CUN și de Parsec, nu
ajunseseră la nicio concluzie. Cu alte cuvinte, subiectul care ceruse sfatul acestor
instituții nu primise un răspuns definitiv, sau, mai rău, nici măcar nu-l testaseră
pentru a vedea dacă este sau nu ceva real.
Cel care îmi cerea această consultanță ulterioară era, de obicei, cineva de la
CUN, care astfel confirma cât de puțină încredere are în mijloacele de cercetare și
în experiența celor de la Parsec.
Odată, m-am trezit în fața unui subiect căruia, după ce a fost analizat de cei
la Parsec, i s-a spus că nu este răpit, dar că fenomenele sale derivau de la niște
farmece (sic!) care i se făcuseră.
Nu-mi place să verific munca altora, dar în acel caz nu am putut să nu
constat (din discuția preliminară pe care am purtat-o cu această persoană) că mă
aflu în fața unui caz de violență carnală, trăită la o etate infantilă în nucleul
familial, din partea unchiului femeii în cauză.

Vorbind cu femeia, care dădea semne grave de schizofrenie disociativă a
personalității, am întrebat-o dacă cu cei de la Parsec a discutat această problemă,
dar mi-a spus că nimeni nu o întrebase nimic în acest sens. Pe scurt, cei de la
Parsec, nu și-au dat seama că femeia fusese obiectul unei violențe carnale în
nucleul familial. Cu acea ocazie, cineva din CUN m-a rugat să reanalizez cazul și,
astfel, după schimbul epistolar obișnuit, urmat de un interviu de două ore, i-am
prezentat subiectului versiunea mea asupra faptelor, așa cum am crezut că trebuie
să procedez.
M-am trezit în situația jenantă de a fi nevoit să verific, tocmai la cererea
membrilor CUN, modul de operare al propriilor investigatori cu privire la acel caz;
asta îmi crea neplăcere, neliniște și un sentiment de impotență, mai ales pentru că
timpul trecea iar eu vedeam persoane care, doar pentru că nu m-au ascultat la
timpul potrivit, acum pierdeau timp prețios în spatele unor metodologii
improbabile, perimate și inadecvate, pe care eu le consider total ineficiente.
Nu este de datoria mea să judec munca altora, dar impresia că eu eram
singurul care înțelegea ceva din toate acestea era foarte puternică!
Cu cât se repetau mai mult aceste episoade, cu atât mai mult eu încercam să
ies din acea situație. Până la urmă eu aveam problemele mele cu care mă
confruntam și nu aveam niciun chef să bag capul în sacul CUN-ului, de care, sincer
să fiu, chiar nu mă interesa.
Setul de întrebări care îi erau puse posibilului răpit în timpul interviului
inițial devenea tot cam complex, în baza a ceea ce povesteau răpiții, a experiențelor
comune pe care ei le relatau și a senzațiilor comune pe care aceștia le simțeau
înainte și după propria experiență de răpire.
Nu m-am inspirat din alte chestionare care circulau pe internet și nici din cel
al doctorului Boylan, care era prieten cu doamna Paola Harris, dar și un mare
incompetent în materie de psihologie.
Sincer să fiu, nu știu dacă incompetența acestui domn în acest domeniu se
datora faptului că era american, fiind deci prea puțin cult față de școala de
psihologie europeană, sau pentru că este, așa cum el însuși se definește în articolele
și interviurile sale, un "contactat".
În realitate, cine se află în interiorul sistemului pe care îl studiază, el însuși
suferind o răpire, după părerea mea, nu poate să fie un investigator al fenomenului,
pentru că are o viziunea închisă în jurul propriului EU. Acesta se comportă ca un
student la medicină care studiază psihiatria pentru a-și rezolva propriile probleme
pe care le are în interior, nereușind să recunoască cauzele acestora la nivel
conștient și sperând să le înțeleagă prin examinarea pacienților săi.
Italia psihiatrilor și psihologilor este plină de astfel de indivizi. Și aici, la
noi, anumiți hipnologi care s-au interesat pe problema abduction aveau același
comportament ca Boylan și se aruncau într-un misticism tehnico-religios, care

vedea extraterestrul ca fiind bun și evoluat și punct de vedere spiritual și
tehnologic, care, deci, dacă îi făcea omului ceva, o făcea pentru a-i mări și lui
conștiința.
Mai târziu, s-a descoperit că acei hipnologi erau și ei răpiți, împreună cu
toată familia lor.
Sindromul descris mai sus este cel pe care-l prezenta și ufologul latinoamerican Dante Minazzoli, care susținea că dacă extratereștrii sunt buni,
comuniștii fiind și ei buni, înseamnă că extratereștrii erau marxiști.
Testul propus în această lucrare este perfecționat, pentru că a fost verifica pe
zeci și zeci de subiecți, fiind deci foarte sigur.
Nu este vorba de zeci și zeci de întrebări, ca în testele făcute de americanii
Derrel Sims, Budd Hopkins, David Jacobs, sau de întrebări ciudate, ca în cazul lui
Boylan, ci de niște întrebări simple, care uneori lasă impresia că nu au nicio
legătură cu fenomenul care se studiază.
De fapt, eu cred că, cu cât un test este mai complicat, cu atât mai mult atestă
că cel care l-a scris nu cunoaște fenomenologia pe care încearcă să o identifice.
Prin urmare, el este constrâns să lărgească numărul întrebărilor, pentru a încerca să
încadreze într-un context mai amplu subiectul pe care îl studiază.
Cu cât contextul este mai amplu, cu atât mai mult răpitul va putea fi prins în
năvodul cazuisticii. Da, dar procedând așa prinzi și alți pești în afară de cei pe care
vrei să-i pescuiești.
Este clar că pentru a pescui un singur tip de pește, trebuie să se aleagă
năvoadele potrivite pentru a prinde doar acel tip de pește. În plus, trebuie să
cunoști foarte bine forma și dimensiunile peștelui pe care vrei să-l pescuiești.
Cine nu cunoaște aceste ultime detalii folosește o plasă cu care prinde toți
peștii. Cel care deja a pescuit mulți pești de tipul dorit, le cunoaște foarte bine
caracteristicile și testul reprezintă un năvod construit pe măsură, doar pentru acel
tip de pești.
Testul propus conține un număr de întrebări care tinde să producă, la nivel
inconștient, evocarea trăirilor răpiților și ar trebui să fie propus de cineva care să
cunoască programarea neurolingvistică și care să fie capabil să valideze reacțiile
gesticulare ale celui examinat; acest test poate fi făcut și de unul singur, fără
asistență, pentru că răspunsurile sunt oricum ascunse în pliurile existenței
personale, iar subiectul care se autoexaminează nu le poate masca.
La finalul testului, subiectul și-a interogat propriul Inconștient, adică pe cel
care cunoaște adevărul și, în interiorul său, va suspecta că face parte din cazuistica
răpiților, sau nu, pe baza anumitor solicitări pe care Conștientul său nu-l percepe,
dar Inconștientul său le suspectează la nivel profund.

Testul este valid doar dacă cel care îl face este sănătos mintal, pentru că în
caz contrar se obține același efect ca în cazul celui care, deschizând enciclopedia
medicală, descoperă că are toate simptomele tuturor bolilor despre care citește.
Încă o dată este evident că răpitul nu trebuie considerat un bolnav și deci nu
trebuie vindecat, ci trebuie susținut în a înțelege experiențele pe care le-a trăit, fără
a le împinge spre domeniul fantastic, ci acceptându-le în mediul real prin
construcția unor modele mentale noi și adecvate.
Publicarea acestei serii de întrebări preliminare, care fac parte dintr-o
procedură deja standardizată, folosește la a permite tuturor să răspundă și, dacă
simt nevoia, să ne contacteze pentru aprofundarea cazului.
La origine, testul s-a născut ca un examen oral, în care, printr-un anumit
software, se măsura tensiunea corzilor vocale ale subiectului examinat.
În timpul examenului, i se cere subiectului și să deseneze ceva simplu - un
cer înstelat și o mare cu valuri. Desenul, care în realitate este un test proiectant,
numit “Test di Stelle ed Onde della Lallemand”, poate fi efectuat de oricine,
indiferent dacă este copil sau adult, și este independent de cultura subiectului
examinat.
Decizia de a publica acest test își are originea în faptul că unii dintre cei care
au citit articolele mele mi-au scris, pentru că se regăseau în multe dintre descrierile
sindromului de răpire extraterestră – cu acest set de întrebări, aceste persoane ar
putea cumva să-și facă o idee, probabil că și aceasta confuză, dar oricum mai
precisă, față de un astfel de sindrom (SDA).

Test de Autoevaluare (TAV)
versiunea 4.3
(vă rugăm să dați răspunsuri detaliate acolo unde ați vrea să răspundeți doar cu "da")

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

1. Ți-a curs vreodată sânge nas, dintr-o singură nară? Dacă da, din care?
2. Ai avut probleme cu auzul doar la o singură ureche? Ai auzit vreodată
sunete ciudate? Dacă da, cu care dintre cele două urechi?
3. Ai cicatrice pe care nu știi cum ți le-ai făcut?
4. Ai suferit crize depresive?
5. Ai visat vreodată o persoană identică cu tine, o copie de-a ta?
6. Ai visat vreodată sau ai avut senzația că ai proveni de pe altă planetă?
7. Ai găsit obiecte care să fie mutate, în mod ciudat, de la locul lor, fie cele
de pe corp (inele, lanțuri, piercing, etc.), fie cele din mediul unde trăiești?
8. Ai visat vreodată că cineva ți-a introdus ceva în cavitatea nazală, în
ureche, un ochi sau în organele genitale?
9. Ai văzut sau ai visat o ființă care să nu fie la fel ca noi?
Dacă da:
a)Cât de înaltă era?
b) Cum era îmbrăcată?
c) Ce miros avea?
d) Câte degete avea la mână și cum erau acestea?
e) Cum era craniul său?
f) Cum era părul?
g) Ce culoare avea pielea sa?
h) Cum comunica cu tine?
i) Îți dădea impresia că este pozitivă, indiferentă sau negativă?
10. Te-ai trezit vreodată cu pielea colorată în galben?

11. Ai avut vreodată impresia că nu-ți recunoști vreo cunoștință sau că nu te
recunoști pe tine însuți? Ți s-a întâmplat să te simți diferit din punct de vedere
fizic, după care să urmeze o scurtă criză de identitate?
12. Ai visat vreodată că ai un fiu care nu este din această lume?
13. Ai visat că trăiești sau că ești condus într-o locație tehnologică?
14. Practici meditație, tehnici de relaxare, de vindecare sau arte marțiale?
15. Ai văzut sau ai visat ființe care să aibă pupilele verticale, ca la pisici?
Dacă da:
a)Cât erau de înalte?
b)Cum erau îmbrăcate?
c)Ce miros aveau?
d)Câte degete aveau și cum arătau acestea?
e)Cum era craniul?
f)Cum era părul?
g)Ce culoare avea pielea?
h)Cum comunicau cu tine?
i)Ți se păreau pozitive, indiferente sau negative?
16. Ai visat vreodată că ești dus într-un loc subteran?
17. Ai visat vreodată niște șopârle care merg în poziție verticală sau vreo altă
creatură similară?
18. Ai visat vreo ființă mică și luminoasă, asemenea unui copil de lumină?
19. Dacă ești de sex feminin: Ai crezut vreodată că ești însărcinată, dar apoi
s-a dovedit că nu este așa?
20. Ai visat că întreții raporturi sexuale cu o altă creatură?
Dacă ești de sex masculin:
a)Puteai interacționa cu ea?
b)Te puteai mișca?
c)Puteai mișca ochii?
d)Cât de înaltă era creatura?
e)Câte degete avea la mâini?
f) Cum arăta chipul său?
g)Cum avea părul?
h) Ai avut erecție?
i)Ți-au luat sânge?

Dacă ești de sex feminin:
a)Cât era de înalt?
b) Îl puteai deosebi de mediul înconjurător?
c) A acționat împotriva voinței tale?
d)Câte ființe erau prezente?
e)Li se putea distinge chipul?
f)Ți-au luat sânge?
g) Era o situație stresantă?
h) Era o situație normală?
i) Era o situație plăcută?
21. Ai visat vreodată că ești supus sau că faci operații chirurgicale?
22. Ai visat vreodată că te afli sau că ești dus într-un spital ciudat?
23. Te-ai trezit vreodată fără pijama sau cu o parte a pijamalei pusă pe dos
sau invers?
24. Ai sângele cu RH negativ, sau unul dintre părinții tăi are RH negativ?
25. Ai avut momente când te-ai simțit paralizat în pat, putând mișca doar
bulbii oculari?
26. Poți îndoi limba spre interiorul cavității bucale fără să te ajuți de cerul
gurii?
27. Ai perceput vreodată mirosuri sau zgomote ciudate, fără să poți
identifica de unde provin?Dacă da, cu ce ocazie?
28. Ai avut vreodată senzația că pierzi noțiunea timpului (missing time),
chiar și pentru câteva secunde? Dacă da, care au fost episoadele cele mai ciudate?
29. Unul dintre părinții tăi ți-a povestit vreodată că a văzut sau a visat niște
creaturi ciudate?
30. Cineva din familia ta suferă de polidactilie (prezența mai multor degete
la mâini sau la picioare)?
31. Cineva din familia ta suferă de pinguecula (creșterea unei membrane în
interiorul ochiului)?
32. Cineva din familia ta suferă de apariția unor membrane între degete?
33. Ai pe una dintre cele două tibii, în apropierea genunchiului sau a gleznei
o cicatrice care ar putea semăna cu o arsură de țigară? Dacă da, în ce zonă și la care
picior?
34. Cineva din familia ta are rudiment de coadă (o excrescență în zona
lombară, ca un fel de coadă mică)?
35. Te-ai trezit vreodată din somn cu senzația că ești acoperit cu o gelatină
ciudată și lipicioasă?
36. Te-ai trezit vreodată mort de oboseală?
37. Ai avut vreodată dificultăți în a înghiți (deglutiție)?

38. Ai visat vreodată militari?
39. Ai sub piele, în spatele unuia dintre pavilioanele auriculare (în spatele
urechii), în zona unde urechea se prinde de craniu, un obiect mic, ca o biluță ?
Dacă da, în spatele cărei urechi?
40. Ai văzut sau ai visat figuri angelice sau demonice, mai ales când erai
copil? Dacă da, cum arătau și unde se aflau?
41. Ai suferit atacuri de panică neprevăzute în timpul vizitelor la dentist sau
la medic?
42. Te-ai gândit vreodată că părinții tăi nu ar fi părinții tăi adevărați?
43. Ai visat că ai ceva (un fel de ochi) în centrul frunții?
44. Ți-a fost vreodată foarte sete, aparent fără niciun motiv, astfel încât să
bei multă apă, atât în timpul zilei, cât și noaptea?
45. Ai avut vreodată OBE (experiențe în afara corpului)?
46. Ai avut amintiri sau vise pe care să le atribui unor vieți trecute? Dacă da,
poți să le povestești?
47. Ai visat vreodată că ești introdus într-un container/ cilindru sau că ai
văzut pe alții aflându-se într-un container/ cilindru?
48. Ai scris sau ai vorbit, în vis sau în realitate, într-o limbă pe care practic
nu o cunoști?
49. Ai scris vreodată în mod specular (în oglindă), de la stânga spre dreapta,
la fel cum făcea Leonardo da Vinci (bustrofedon)?
50. Ești dreptaci, stângaci sau ambidextru?
51. Ai visat vreodată că ești diferit din punct de vedere fizic față de cum ești
în realitate, atât ca aspect fizic cât și ca stare de spirit?
52. Ai avut vreodată senzația că treci prin pereții, podeaua sau prin tavanul
dormitorului tău?
53. Ai văzut sau ai visat un OZN? Dacă da, unde și cât de aproape era?
54. Ai văzut sau ai visat insecte foarte mari? Dacă da, cum arătau acestea și
unde se aflau?
55. Ai visat scene de război, unde tu lupți ca într-un joc video?
56. Ai luat vreodată substanțe stupefiante, medicamente antidepresive sau
pentru boli psihice? Dacă da, pentru ce perioadă de timp?
57. Ai fost protagonistul unor fenomene pe care le-ai putea defini ca fiind
paranormale?

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

59. Ai avut vreodată senzația că corpul tău este traversat de o vibrație foarte
intensă?
60. Ai abilități artistice sau creative? Cânți, compui muzică, scrii poezie sau
povești, desenezi, pictezi, reciți, dansezi sau altceva?
61. Ți se întâmplă să:
a) să nu poți deosebi dreapta de stânga?
b) să faci erori de ortografie când scrii?
c) să îți amintești sau să visezi lucrurile invers, ca și cum le-ai vedea în
oglindă?
d) să nu poți face adunări în minte, trebuind să scrii sau să îți folosești
degetele?
e)confunzi numerele, scriind "59" ca "95" sau "69" ca "96"?
f)confunzi literele citind sau scriind "b" în loc de "d", "m" în loc"n", "p" în
loc de "q" și invers?
La finalul testului fă un desen care să conțină : CERUL ÎNSTELAT ȘI
MAREA CU VALURI
Traducere în limba română de A.B.

