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1. Ți-a curs vreodata sânge din nas, dintr-o singură nară? Din care: din stânga sau din dreapta?
2. Ai avut vreodată probleme de auz, la o singură ureche ( la care dintre ele? ) sub forma unor sunete
ciudate?
3. Ai cicatrici pe corp pe care nu știi cum ți le-ai făcut?
4. Ai avut vreodată crize depresive?
5. Ai visat vreodată pe cineva la fel ca tine? ( o copie de a ta )
6. Te-ai simțit vreodată ca și cum ai provenii, din punct de vedere fizic, de pe o altă planetă? Sau ai
visat vreodată așa ceva?
7. Ai găsit vreodată, fară să-ți explici, obiecte nelalocul lor? Atât pe propriul corp ( inele, lănțicuri,
piercing etc ) cât si in mediul în care trăiești?
8. Ai visat vreodată că cineva îți introducea ceva în cavitatea nazală, în ureche, în ochi sau în organele
genitale?
9. Ai văzut vreodată vreo ființă care nu era la fel ca noi?
Daca da:
a) cât era de înaltă?
b) cum era îmbrăcată?
c) ce miros avea?
d) câte degete avea și cum arătau?
e) comunica cu tine în vreun fel?
10. Te-ai trezit vreodata cu pielea pătată de galben?
11. Ai avut vreodată senzația că nu-ți recunoști vreo cunoștință sau că nu te recunoști pe tine însuți /
însăți?
12. Ai visat vreodată că aveai un copit al tău dar care nu aparținea acestei lumi?
13. Ai visat vreodată că erai intr-un loc plin de tehnologie?
14. Practici meditație, tehnici de relaxare sau arte marțiale?
15. Ai văzut sau ai visat vreodată ființe cu ochi cu pupile verticale, precum pisicile?
Dacă da:
a) păreau bine intenționațe?
b) păreau rău intenționație?
c) păreau indiferente?
d) câte degete aveau și cum arătau?
e) cam cât erau de înalte?
f) cum era cutia craniană ( forma capului )?
g) ce culoare avea pielea lor?
h) cum erau îmbrăcate?
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16. Te-ai visat vreodată într-un loc subteran?
17. Ai visat vreodată șopârle ( sau alte creaturi similare ) care mergeau în două picioare,?
18. Ai visat vreodată ființe luminoase, ca niște copii făcuți din lumină?
19. Dacă esti de sex feminin: hai crezut vreodată, pentru o anumită perioada de timp, că erai insărcinată
și apoi s-a dovedit că nu erai?
20. Ai visat vreodată că întrețineai rapoarte sexuale cu un alt fel de creatură?
Dacă ești bărbat:
a) puteai să interacționezi cu ea?
b) puteai să te miști?
c) îți puteai mișca ochii?
d) cât era de înaltă creatura?
e) căte degete avea la mâini?
f) ce față avea?
g) cum avea părul?
h) ai avut erecție?
i) ți-au luat sânge?
Dacă ești femeie:
a) cât era de înaltă?
b) puteai să o deosebești de restul ambientului?
c) a acționat împotriva voinței tale?
d) căte ființe erau prezente?
e) li se putea distinge chipul?
f) ți-au luat sânge?
g) a fost o situație foarte stressantă?
h) a fost o situație normală?
i) a fost o situație plăcută?
21. Ai visat vreodată că te operau? ( operații chirurgice )
22. Ai visat vreodată că e aflai într-un spital ciudat?
23. Te-ai trezit vreodată fără o parte din pijama, sau cu pijamaua pusă invers?
24. Ai grupa sanguină cu Rh negativ; vreo rudă de a ta are Rh negativ?
25. Ți s-a întâmplat vreodată să te simți paralizat la pat cu deosebirea că puteai să miști bulbi oculari?
26. Poți să îndoi limba spre spate fără să te ajuți de cerul curii?
27. Ai simțit vreodată mirosuri sau auzit zgomote ciudate fără să-ți dai seama de unde provin?
28. Ai avut vreodată senzația de pierdere a noțiunii timpului, chiar și pentru câteva secunde?
29. Ți-a povestit vrodată vreo rudă da ta că ar fi văzut sau visat ființe ciudate?
30. Ai e careva în familie care suferă de polidactilie ( malformație genetică caracterizată prin prezența a
mai mult de 5 degete la o mana / picior )
31. Ai pe cineva în familie cu falduri palpebrale? ( malformație genetică caracterizată prin niste falduri
tegumenate dispuse intre nas si unghiul intern al pleoapei )
32. Ai pe cineva în familie cu sindactilie? ( malformație genetică caracterizată prin degete unite printr-o
membrană interdigitală )
33. Ai pe tibia sinistră ( sau pe cea dreaptă ) o cicatrice care seamănă cu o arsură de țigară?
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34. Ai pe cineva în familie afectat de rudiment de coada? ( malformație genetică caracterizată prin
persistența mugurelui codal )
35. Te-ai trezit vreodată cu senzația că ești acoperit de o gelatină ciudată și lipicioasă?
36. Te-ai trezit vreodată mort de oboseală?
37. Ai avut vreodată probleme de îngurgitare?
38. Ai visat vreodată militari?
39. Ai sub piele, în spatele pavilionului auricular ( urechii ), de-a lungul liniei de unire cu cutia craniană,
un mic obiect ce seamănă la pipăit cu o bobiță dură? ( specificați care ureche, dreapa sau stânga )
40. Ai visat vreodată ființe îngerești sau diavolești, mai ales când erai mic/mică? Dacă da, descrie-le
succint.
41. Ai avut vreodată crize de panică neprevăzute, la dentist sau în timpul altor vizite medicale?
42. Ți-a trecut vreodată prin cap că părinții tăi nu sunt părinții tăi adevărați?
43. Ai visat vreodată vreo ființă care avea un ceva în mijlocul frunții?
44. Ai avut vreodată sete rău de tot, așa fără motiv, încât a trebuit să bei multă apă?
45. Ai făcut vreodată experiențe în afara corpului, OBE ( Out of Body Experience )?
46. Ai avut vreodată amintiri ( sau vise ) pe care le-ai atribuit vieților anterioare?
47. Te-ai vistat vreodata băgat într-un container / cilindru sau ai visat că vedeai per alți închiși în
containere / cilindrii?
48. Ai scris vreodată sau ai vorbit vreodată în vreo limbă ție practic necunoscută?
49. Ai scris vreodată în mod bustrofedic? ( de la dreapta la stânga, cum făcea Leonardo )
50. Ești dreptaci sau stângaci?
51. Ai visat vreodată că erai diferit/ă față de ceea ce ești, atât din punct de vedere fizic cât și ca umor?
52. Ai avut vreodată senzația că treceai prin zid, prin dușumea sau prin tavanul dormitorului?
53. Ai văzut sau ai visat vreodată un OZN? Dacă da, descrie-l succint.
54. Ți s-a părut vreodată că ai văzut sau ai visat insecte foarte mari? Dacă da, ce fel de insecte?
55. Ai visat vreodată scene de război în care tu luptai ca într-un videojoc?
56. Ai făcut vreodată uz de substanțe stupefacente sau de medicamente antidepresive sau de
medicamente pentru boli psihice? Dacă da, de ce tip și pentru cât timp?
57. Ai fost vrodată protagonist al anumitor fenomene care s-ar putea defini paranormale?
58. Când incrucișezi măinile, care deget mare stă peste celelălalt? Stângul sau dreptul?
59. Ai avut vreodată senzația că o vibrație intensă îți invadează întreg corpul?
60. Ai aptituni artistice creative: cânți, compui muzică, scrii poezii sau proză, desenezi, reciți, joci teatru
ecc?

Limba originală: Italiană
Autor: Prof. Corrado Malanga
Pentru întrebări, ajutor sau nedumeriri: AlienInterferences@gmail.com

3
www.ufomachine.org

